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Психологията на развитието е наука, която изучава особеностите на психичния 

живот на човека и закономерностите на психичното развитие, включително 

спецификата на когнитивното, личностното и психосоциалното развитие на всеки 

възрастов етап. Като независима фундаментална наука тя има тесни връзки с други 

хуманитарни дисциплини. От една страна, тя се основава на философията, 

културологията, общата психология, от друга е научна основа за педагогическата 

психология, педагогиката и приложната психология. 

Познаването на фактите и закономерностите на психическото развитие в 

детството, младостта, зрелостта и старостта, възрастовите задачи и норми за развитие, 

типичните проблеми, свързани с възрастта, предвидимите кризи в развитието и 

начините за излизане от тях са необходими за широк кръг специалисти - психолози, 

учители, лекари, социални работници и др. 

Учебникът съдържа систематично излагане на основния курс „Психология на 

развитието“, в който са представени понятийния апарат и основните, превърнали се в 

класически теории и подходи към проблема за психичното развитие в психология. 

Отличителна черта на този учебник е, че в него са представени всички възрастови 

периоди и особености на развитието от пренаталния до късната зряла възраст. В него са  

включени 19 теми. 

Тема 1 „Предмет, задачи и методи на психологията на развитието“ въвежда 

методологическит и концептуалните основи на възрастовата психология. 

В теми 2 - 8 са представяне и анализ на основните теории за психичното 

развитие на човека. Те запознават читателя с историята на детската и възрастовата 

психология, с класическите теории за психичното развитие, проблема за 

периодизацията на жизнения цикъл тенденциите в съвременното развитие и 

дискусионните проблеми на възрастовата психология като наука. 

В теми 9 - 19 са разгледани основните закономерности на психичното развитие 

през целия живот на човека - от пренаталния период до старостта. 
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ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИ НА ПСИХОЛОГИЯТА НА 

РАЗВИТИЕТО 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

обекта, предмета и задачите на психологията на развитието. Ще усвоите основните 

понятия на психологията на развитието. Ще се запознаете с основните стратегии за 

изучаване на развитието и методите на психологията на развитието. 

 

 

Психологията на развитието е клон на психологическата наука, който изучава 

фактите и закономерностите на психичното развитие на човека в онтогенезата. 

Възникването ѝ като специален клон на психологическата наука обикновено се свързва 

с публикуването през 1882 г. на книгата на германския учен Вилхелм Прайер „Душата 

на детето. Наблюдение на духовното развитие на човека през първите години от 

живота”, в която са представени систематични наблюдения и описания на развитието 

на сина на учения от раждането до три години. Възникнала като детска психология, 

психологията на развитието дълго време се ограничава до изучаването на 

закономерностите на психичното развитие на детето, поради което повечето теории за 

развитието са фокусирани върху периода на детството. Днес детската психология е 

един от разделите на психологията на развитието, заедно с психологията на 

юношеството (младостта), психологията на зрелостта (зряла възраст) и 

геронтопсихологията (психологията на старостта). Основната задача на психологията 

на развитието е изучаването на психическо развитие през целия живот на човека. [22, с. 

5] 

Съвременната психология е като „дърво“ от отрасли, появата на които се дължи 

на искания от различни области на човешката практика. [24]  

Всеки от клоновете на психологическата наука, изследвайки човешката психика, 

не може да се абстрахира от неговите възрастови особености. Приложната психология 

също разчита на познаването на възрастовите особености на човека, критичните и 

сензитивните периоди на неговото развитие. Трябва също да се отбележи, че най-

важният принцип на психологическата наука е принципът на развитие. Този принцип 

включва изучаването на всяко психично явление в процеса на неговия генезис, 

формиране и развитие [114] 
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Обект на изучаване на психологията на развитието е развиващия се, променящ 

се в онтогенезата човек. Психологията на развитието разграничава свързаните с 

възрастта промени в човешкото поведение и се стреми да обясни тези промени, да 

разкрие закономерностите на придобиването на опит и знания от хората. [70, с. 13] 

Разглеждат се формите на психична организация, характерни за отделните периоди от 

живота на човека. [33, с. 16] Една от задачите на възрастовата психология е да изследва 

цялостността на психичното развитие от раждането до смъртта, да изучи променящия 

се, развиващ се индивид в променящия се свят. [67, с. 70] 

Предмет на психологията на развитието са възрастовите периоди на развитие, 

причината и механизмите за прехода от един възрастов период в друг, общите 

закономерности и тенденции, темп и насоченост на психичното развитие в 

онтогенезата. 

Раздели на психологията на развитието: психология на новороденото, 

психология на ранната детска възраст, психология на предучилищната възраст, 

психология на ученика в началното училище, психология на средната училищна 

възраст (психология на тийнейджъра), психология на горната училищна възраст 

(юношество), психология на средната възраст, психология на старостта 

(геронтопсихология). [61, с. 7] 

Някои от основните задачи на психологията на развитието са: 

 изучаване на движещите сили (факторите), източниците и механизмите на 

психичното развитие през целия живот на човек; 

 периодизация на психическото развитие в онтогенезата; 

 изучаване на възрастовите особености (възникване, формиране, промяна, 

усъвършенстване, деградация, компенсация) на психичните процеси 

(възприятие, памет, внимание и т.н.)  и закономерностите на тяхното 

развитие; 

 установяване на възрастовите възможности, особености, закономерности 

на изпълнение на различни видове дейност и усвояването на знания; 

 изследване на възрастовото развитие на личността, включително в 

специфични исторически условия; 

 определяне на основните психологически критерии и характеристики на 

различни възрастови периоди (детство, юношество, зрялост, старост); 

 изучаване на възрастовата динамика на психичните процеси и 

личностното развитие. [147, с. 13] 
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Понятия на психологията на развитието: 

Развитие – процес на преход от едно състояние в друго, по-съвършено, преход 

от старото качествено състояние към ново качествено състояние, от просто към сложно, 

от низше към висше. 

Развитие на психиката – закономерна промяна на психичните процеси във 

времето, изразяваща се в тяхното количествено, качествено, и структурно 

преобразуване. 

Ръст – количествен аспект на процесите на развитието.  

Съзряване – психофизиологичен процес на последователни възрастови промени 

в централната нервна система и другите системи на организма, обезпечаващ условия за 

възникване и реализация на психичните функции и налагащ определени ограничения.  

Принципът за хетерохронност на развитието –различните мозъчни системи 

и функции съзряват с различна скорост и достигат до пълна зрялост на различни етапи 

от индивидуалното развитие - всеки възрастов етап има своя неповторима 

психофизиологична структура, която в значителна степен определя потенциалните 

психични възможности на дадената възраст. 

Филогенеза на психиката – формиране на структурата на психиката в хода на 

биологичната еволюция на вида или социокултурната история на човечеството. 

Онтогенеза на психиката – формиране на психичните структури в течение на 

живота на отделния индивид. 

В психологията на развитието се проявява все по-голям интерес към развитието 

на психиката на човека във вътреутробния период, през който протича 

приспособяването на организма към околната среда и дори се създават някои 

предпоставки за усвояването на една или друга култура (например предпоставки за 

усвояване на майчиния език и емоционалните предпочитания). 

Функционална генеза (функционално развитие на психиката) – развитие на 

психичните функции, възникване на ново равнище за решаване на интелектуални, 

перцептивни, мнемонически и други задачи, процес на овладяване на нови умствени 

действия, понятия и образи. Функционалната генеза на психиката е основна част от 

онтогенетичното формиране на психичните процеси на човека. 

Нормативно и индивидуално психично развитие. Нормативността на 

развитието предполага, че става дума за общ, присъщ на повечето хора от дадената 

възраст, характер на промените. В някои случаи за нормата се говори като за идеал, 

най-висш от възможните равнища на психичното личностно развитие. 
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Индивидуалното развитие е свързано с вариативност на нормата, с установяване на 

уникалността на личността, с акцент върху своеобразието на някои нейни способности. 

[147, с. 18-20] 

Движещи сили (фактори) на развитието - основните причини, двигателите на 

развитието. Най-дискутираните фактори са наследственост, среда, научаване, собствена 

активност на субекта. [78, с. 24] 

Задачи на развитието - съвкупност от умения и компетентности, които 

предстои да се усвояват през даден възрастов период в определена култура. Те 

изразяват ценностната система на съответната култура и са съобразени с възрастовите 

възможности на индивида. Във всеки следващ възрастов период задачите на развитие 

се усложняват и тяхното разрешаване е необходимо за адаптация към социо-

културните норми на следващия етап. Общият принцип на възникване на нови задачи 

на развитие е следният: разнообразни дейности пораждат съответни очаквания по 

отношение на участниците в тях. Постепенно очакванията се типизират и стават 

културни норми, наричани в случая „задачи на развитието“. 

Криза на развитието - специфично противоречие между старите възможности 

и новите потребности на индивида, при възникването на което намалява ефективността 

на психичната регулация.  

Жизнен цикъл - предимно биологически обусловената динамика на 

увеличаването, стабилността и упадъка на жизнените сили на индивида от раждането 

до смъртта му.  

Жизнен път - човешкият живот схванат като (авто)биография. Жизненият път е 

индивидуализиран вариант на жизнения цикъл, доколкото индивидът влага в него свой 

принос, авторство. 

Жизнено дело – резултативните характеристики на жизнения път, които 

въплъщават личностните качества на субекта на жизненото дело и могат да 

съществуват без присъствието на живия индивид. То е съвкупност от конкретни дела – 

отгледани деца, построена къща, написани книги, успешна кариера, добра репутация и 

пр., които са свързани с живота на дадена личност. 

Биологична ситуация на развитието - тя изразява съвкупност от особености 

на функционирането на човешкия организъм, типично присъщи за детството, зрялата 

възраст или старостта, които обуславят самочувствието и равнището на виталност у 

човека. 
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Социална ситуация на развитието - онази част от социалната среда, към 

която индивидът е особено сензитивен през даден възрастов период. Предполага се, че 

социалната ситуация на развитието се сменя при навлизане в нов възрастов период. В 

динамичен план социалната ситуация на развитие се разгръща като съвкупност от 

задачи на развитието. 

Новообразувания (придобивки) –нови качества, които се формират бързо и 

ефективно през даден възрастов период. Примери за придобивки са самооценка, его-

идентичност, специфични умения – четене, писане, смятане и пр. Някои от 

новообразуванията възникват спонтанно като резултат на съзряването на организма 

(напр. локомоцията – преместване в пространството), но повечето изискват 

индивидуална инициатива и социо-културна подкрепа, за да се появят и да укрепнат. 

Тяхното възникване не е автоматично и те предстоят като задачи на развитието, които 

следва да се реализират през определен възрастов период. 

Психологическа възраст - системно качество на човешката психика, съотнесено 

с определена хронологическа възраст. Възможно е у някои индивиди хронологическата 

и психологическата възраст да не съвпадат, но в повечето случаи се наблюдава 

съвпадение. Почти общоприето е, че жизненият цикъл у човека се разчленява на три 

възрасти - детство, зряла възраст и старост. Всяка от трите се дели на съответни 

възрастови периоди. [98, с. 7-10] 

Индивидуалност (от латинското. Individuum - неделим, индивидуален) – 

съвкупност от характерни черти и свойства, които отличават един индивид от друг; 

своеобразието на психиката и личността на индивида; неповторимост, уникалност на 

духовни, физиологични и личностни качества. Индивидуалността се проявява в чертите 

на темперамента, характера, в облеклото (външния вид), в спецификата на интересите, 

в качествата на перцептивните процеси. [24] 

Периодизация – условно разделяне на непрекъснатия ход на развитие на 

възрастови периоди, с цел да се проучат по-точно качествените преобразувания в 

психиката. 

Фаза (стадий) - качествено изменение в психиката на човека (или на една от 

нейните страни), което настъпва закономерно и в определена последователност в 

процеса на развитието. 

Сензитивен период - определен отрязък от време, през който психиката е 

особено чувствителна, отзивчива на даден вид въздействия - емоционални, речеви, 

сексуални, духовни и пр. След отминаване на хронологическия период тази повишена 
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чувствителност изчезва и често се сменя с чувствителност към друг вид въздействия. 

Предполага се, че сензитивните периоди са универсални черти на човешкото развитие и 

че такива периоди има и в психичното развитие у животните. 

Водеща дейност – дейност, свързана с главните промени в психиката и 

формирането на човешката личност, с непосредственото възникване на нови психични 

преобразувания, със зараждането и диференцирането на нови видове дейности и 

отделни психични процеси, с които се подготвя прехода на индивида към нова, по-

висша степен на развитието му. 

Дейностите, които имат основно значение за развитието, са играта, ученето и 

трудът. През различните периоди една от тях има доминиращо значение и се определя 

като водеща дейност. Тези дейности се сменят по закономерен начин, под влияние на 

условията на живот и възпитанието. Чрез тях се усвоява обществения опит, начините на 

поведение и се променя средата, съобразно потребностите на индивида. Във водещата 

дейност се преустройва и формира психиката. 

Играта е целенасочена и съзнателна по своеобразен начин. В нея детето не си 

поставя цели, които имат траен и обществено валиден характер, но преживяванията му 

са реални и пълноценни, затова тя има формиращо значение през предучилищната 

възраст. Чрез играта детето най-рано отразява средата, влияе и проявява своята 

активност. 

Ученето се отличава с по-висока степен на съзнателност и по-далечна 

целенасоченост. То е водеща дейност в периода на училищната възраст. Учене има и в 

предходния период, но е по-стихийно, подчинено на игровата дейност. 

Трудовата дейност се характеризира с още по-високо ниво на развитие на 

съзнателност и мотивация. Тя се проявява през всички възрасти. През ранното детство 

и предучилищната възраст трудът е подчинен на предметно-манипулативната и 

игровата дейност, а през училищната възраст – на учебната дейност. [96, с. 168-170] 

Стратегии за изучаване на развитието. В съответствие с изследователските 

задачи, които трябва да бъдат решени в психологията на развитието, най-често се 

използват две стратегии за изучаване на развитието: лонгитюден метод (методът на 

надлъжните срезове) и срезов метод (методът на напречните срезове). 

Лонгитюдното изследване е организирано така, че едни и същи хора се 

изследват няколко пъти за определен период от време. Времето може да бъде 

относително кратко (няколко месеца) или много дълго (няколко десетилетия). Когато се 

използва понятието „лонгитюдно изследване“, се отчитат поне два критерия [95]:  
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 обикновено става дума за изследване на природни, а не експериментално 

предизвикани промени;  

 този термин се използва по отношение на регулярно обследване за доста 

дълъг интервал от време.  

Следователно, изследването на едни и същи лица няколко пъти в рамките на 

един месец не трябва да се нарича лонгитюдно. 

Лонгитюдният подход има две основни предимства. Първо, той позволява 

установяването на общи модели, както и индивидуални различия в развитието. Само 

този подход дава възможност да се измерват пряко свързаните с възрастта промени. 

Това е и единственият начин да се построи график на индивидуалното развитие и да се 

оценки стабилността или променливостта във времето и освен това ефективно да се 

проследят непрекъснатите, постепенни трансформации, които се случват в процеса на 

развитието [63; 95]. Второ, лонгитюдните изследвания позволяват да се установят 

връзки между предишни и следващи събития и поведение, между някакъв аспект на 

околната среда на човека и някакъв компонент от неговото развитие в по-нататъшния 

му живот. Например, възможно е да се установи връзка между спецификата на 

възпитанието на децата през първите две години от живота и някои личностни черти в 

пубертета. Това прави възможно преминаването от проста констатация на 

наблюдаваните характеристики към тяхното обяснение. 

Въпреки своите предимства, лонгитюдните изследвания имат редица 

недостатъци, които могат да поставят под въпрос валидността на получените данни. 

Един от тях е възможните промени, които се случват в областта на изследванията на 

развитието, т.е. остаряването на теориите и методите, върху които първоначално са 

изградени лонгитюдните изследвания. Хората, които са съгласни да участват в 

експеримент, чиито главни условия са постоянно наблюдение и тестирани в 

продължение на няколко години, най-вероятно имат специфични характеристики, поне 

специално отношение към научната стойност на изследването. В резултат на това 

данните от експеримента не могат да бъдат разширени със сигурност върху останалата 

част от населението. Недостатъците включват също селективно отпадане  на 

участниците. Причините за такова отпадане може да са различни (преместване, смърт, 

нежелание за участие в експеримента), но често отпадането не е случайно, т.е. 

отпадналите лица закономерно се различават от останалите. Например, при изучаване 

на интелекта, отпадналите обикновено имат по-нисък коефициент на интелигентност 

при първите тестове [17, 95]. 
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Друг недостатък е т. н. ефект на тестирането – влияние върху резултатите от 

тестирането на решаването на едни и същи въпросници. Децата и възрастните могат 

постепенно да станат по-внимателни и възприемчиви към своите чувства, мисли и 

действия, да размишляват върху тях и да ги модифицират и това ще има само 

незначителна връзка с възрастовите промени. Освен това, поради многократно 

тестване, участниците могат да подобрят своите умения за решаване на тестове, което 

не е развитие, а се дължи на ефектите от практическото обучение. Най-широко 

обсъжданата заплаха за валидността на лонгитюдните данни е ефекта на кохортата [17]. 

Лонгитюдните изследвания изучават развитието на кохортата - група хора, родени и 

развиващи се по едно и също време и под влияние на конкретни исторически условия. 

Резултатите от една кохорта може да не са от значение за хората, живеещи по различно 

време. Освен това неизбежно има преплитане на възрастта и историческото време на 

измерване: ако резултатите от повторното тестване се различават от резултатите на 

първото, това може да се обясни или с възрастта, или с времето на изследването. 

Например, промяната в мирогледа може да се обясни или с възрастта на изследваните 

(например, при повторното тестиране те са вече на 20 години), или с историческата 

епоха, която са преживели (времето на тестирането е 1989 г.). И накрая, лонгитюдните 

изследвания изискват голямо финансиране, отнемат много време и усилия, което 

несъмнено обяснява относително рядкото им използване и също така повишената 

нерепрезентативност на извадката. 

Срезовото изследване е изследователска стратегия, при която се изучават и 

сравняват групи хора от различни възрасти по едно и също време. Този метод е по-

икономичен, често изисква по-малко време и пари и може да избегне проблемите на 

лонгитюдния метод: ефектите от селективното отпадане, ефекта от обучението или 

промените в научната област, които могат да направят резултатите остарели до 

момента, в който проучването е завършено. Моделът на срезовете дава възможност за 

оценка на дългосрочните промени, идентифициране на най-общите закономерности на 

развитието, установяване на възрастовите разлики между различните групи. Този метод 

обаче има своите недостатъци. Данните за промените, настъпващи непосредствено на 

индивидуално равнище, са недостъпни, оттук и невъзможността да се изследва 

индивидуалната непрекъснатост на поведението, да се идентифицират индивидуалните 

различия. Друг проблем е проблемът с еквивалентността на измерването. Изборът на 

методики, които са еквивалентни за сравняваните възрастови групи, често е труден: 

тест, който е подходящ за една възраст, не е подходящ за друга. Освен това, поради 
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проучването на различни възрастови групи, съществува възможност за пристрастия при 

подбора. Възможно е сравняваните групи да се различават не само по възраст, но и по 

други параметри (пол, социален статус, интелигентност и т.н.) и именно те да 

определят разликите в получените данни. Следователно, въпреки че изследователят 

може да осъзнае значението на съответствието на редица параметри, може да бъде 

доста трудно да се формират действително съпоставими групи [95]. Последният 

проблем, който е важно да се спомене, е свързан със смесването на възрастта и 

поколението (кохорти). Респондентите са в различни възрастови групи, родени са по 

различно време и са израснали в различни условия. Да предположим, че едно 

проучване е установило разлики между групата на 15-годишнате и групата 25-

годишните лица. Но с какво обясняват тази разлика - възрастта или разликата между 

поколенията (условия на развитие, образование и т.н.), методът на срезовите 

изследвания не е в състояние да отговори. 

Недостатъците на лонгитюдния и срезовия метод водят до разработването на по-

сложни изследователски планове, които са различни версии на последователни или 

комбинирани планове, съчетаващи елементи от „прости“ планове и позволяващи да се 

даде повече информация, и най-важното - да се разграничат ефектите от възрастта, 

поколението и времето на измерване. Примери за такива изследователски подходи са 

план за последователност на кохортите, състоящ се от две (или повече) припокриващи 

се лонгитюдни изследвания и план за времева последователност, който включва две 

(или повече) проучвания по метода на срезовете, извършени по различно време [95, с. 

58]. 

Общи методи на психологията на развитието. Психологията на развитието 

прилага практически всички методи на психологическата наука, основните от които са 

наблюдение и експеримент. 

Наблюдението като научен метод е целенасочено и организирано записване на 

психологически факти в естествените условия на ежедневието с цел тяхното обяснение, 

при условие че наблюдателят не се намесва в тях. 

Общата структура за наблюдението включва следните етапи: 

 определяне на целите и задачите на наблюдението; 

 определяне на предмета на наблюдение (какво точно подлежи на 

наблюдение) и обекта на наблюдение (отделни индивиди или група), 

ситуацията; 
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 избор на метода на наблюдение, осигуряващ събирането на необходимата 

информация; 

 избор на методи за регистриране на данни; 

 изграждане на план за наблюдение; 

 обработка и интерпретация на получената информация. 

Методът на наблюдението е в едновременно най-ценния и най-трудния от 

методите за изследване. По-често се среща при работа с кърмачета и малки деца, 

въпреки че може да се използва за изследване на развитието на хора на всяка възраст. 

Той има две разновидности: естествено наблюдение - наблюдение на поведението в 

естествени условия и структурирано наблюдение - наблюдение на поведението в 

лабораторни условия, които са еднакви за всички участници в изследването. [21, с. 12] 

Експерименталното изследване включва активната намеса на изследователя в 

дейността на изследвания, за да се създадат условия, при които се разкрива 

психологическият факт, който трябва да се изследва. То се провежда за да се провери 

хипотезата за причинно-следствена връзка между въздействието (независима 

променлива) и промените в състоянието на обекта (зависима променлива) при 

контролиране на страничните и допълнителните променливи. Изследователите 

обикновено провеждат експерименти в лабораторни условия, за да контролират 

всякакви променливи, които биха могли да повлияят на резултата от изследването. 

Недостатъкът на лабораторния експеримент е, че поведението не се изучава в 

естествени условия, поради което е изключително трудно да се пренесат резултатите в 

реалните условия на живот.  

Идеята за естествен експеримент е изложена от А. Ф. Лазурски. Според него за 

да се организира естествен експеримент е необходимо да се реши проблемът с избора 

на такива видове дейности, при които особено характерно се разграничават типичните 

или индивидуалните характеристики на изследваните лица. След това се създава модел 

на дейността, който е много близък до тези дейности, които са обичайни (естествени) за 

участниците. Например естественият експеримент в детската градина често се 

структурира като дидактическа игра. [148, с. 26] 

В наши дни психолозите все повече се опитват да комбинират прецизността на 

лабораторния експеримент с изследванията, проведени в естествени условия, за да 

гарантират екологичната валидност на изследванията. 

Експерименталните изследвания могат да бъдат констатиращи и формиращи. 

Констатиращият експеримент е насочен към идентифициране на настоящото 
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равнище на определено поведение или качество, към откриване и регистриране на 

определени структури и връзки, които се развиват в процеса на индивидуалното 

развитие. Формиращият експеримент е свързан с името на Л. С. Виготски. Идеята на 

формиращото (или експериментално-генетично, генетично-моделиращо, обучаващо) 

изследване е в изкуственото пресъздаване (моделиране) на процеса на психическо 

развитие. Целта е да се изследват условията и закономерностите на произхода на 

определено психично новообразувание. [21, 148] 

В допълнение към основните изследователски методи във възрастовата 

психология се използват и редица спомагателни, отразени в арсенал от специфични 

методики и техники. Това са методите беседа, анкетиране, самоотчет, анализ на 

продуктите от дейността, тестиране и др., всеки от които трябва да бъде адаптиран към 

възрастовите характеристики на субектите [20; 116]. 

Сред диагностичните инструменти, използвани предимно в детската психология, 

на първо място са рисувателните методики. За диагностичното използване на 

рисунките е много важно те да отразяват не съзнателни нагласи, а несъзнателни 

импулси и преживявания. Рисувателните методики са много информативни, те 

позволяват да се оцени умственото развитие и да се идентифицират личностните черти 

на човека. Допълнително предимство е тяхната естественост, близост до обичайните 

видове човешка дейност. Рисувателните методики могат да се прилагат многократно и 

толкова често, колкото желае изследователя, без да губят своята диагностична 

значимост. Те са приложими за хора от всички възрасти - от предучилищна възраст до 

възрастни включително. Това им позволява да се използват за наблюдение на хода на 

психическото развитие в продължение на дълъг период. Основният им недостатък е 

относително ниската надеждност на получените резултати, свързана със 

субективността на интерпретацията. [36] 

Клиничният метод е резултат на комбинирано използване на интервю, 

наблюдение, тестови показатели и понякога психофизиологични методи за оценка, 

предоставя пълна картина на психичното функциониране на конкретен индивид. Той 

дава богата картина на развитието на субекта, но информацията често се събира 

несистемно и субективно, тя може да бъде изкривена под въздействие на теоретичните 

възгледи на изследователя. Освен това получените данни се отнасят само за конкретно 

лице и не могат да бъдат напълно приложими за други хора. [17, с.49] 

Сравнителните методи за изследване са от особено значение за възрастовата 

психология: метод на близнаците, който изследва ролята на околната среда и 
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наследствеността в психичното развитие; метод за сравняване на норма и патология, 

подчертаващ проблема за нормата на психичното развитие и индивидуалните варианти 

за нормативно развитие; кроскултурен, включващ идентифициране на особеностите на 

психичното развитие в зависимост от различния културен контекст; биографичен, 

насочен към идентифициране на стабилни, закономерни характеристики на развитието, 

разкрити при анализа на жизнения път на различни хора. [21, с. 15] 

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. Кой е обекта и предмета на психологията на развитието? 

2. Кои са задачите на психологията развитието? 

3. Какво означава понятието водеща дейност и кои са водещите дейности в 

развитието на човека? 

4. Кои са предимствата и недостатъците на стратегиите за изучаване на 

развитието? 

5. Кои са основните методи на изследване в психологията на развитието? 
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ТЕМА 2. ПСИХОАНАЛИТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

ЗИГМУНД ФРОЙД 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

основните структурни компоненти на психичната организация: То (Ид), Его (Аз) и 

Суперего (Свръх Аз) и ще се запознаете с отделните стадии на развитие по З. Фройд. 

 

 

Зигмунд Фройд прилага топографичен модел за структурата на личността, 

който позволява да се разграничат три равнища на съзнанието: съзнавано (съзнание), 

предсъзнавано и несъзнавано. Той ги разглежда в единство, за да покаже степента на 

осъзнатост на психичните явления (например мисли и фантазии). [133, 146] 

Съзнаваното включва усещания и преживявания, които се осъзнават в дадения 

момент от време.  

Предсъзнаваното включва целия опит, който не се осъзнава в дадения момент, 

но може лесно да се върне в съзнанието спонтанно или в резултат на минимални 

усилия. То изгражда мостове между осъзнаваните и неосъзнаваните области на 

психичното.  

Несъзнаваното е хранилище на примитивните инстинкти и подбуди, емоции и 

спомени, които до такава степен заплашват съзнанието, че биват потискани или 

изтласкани в областта на несъзнаваното. 

Фройд предлага три основни структурни компонента на психичната 

организация: То (Ид), Его (Аз) и Суперего (Свръх Аз). [75, 133, 146] 

То (Ид) - изходна същност за останалите прояви на личността. То е биологично 

по своята природа и съдържа в себе си източник на енергия за всички компоненти в 

структурата на личността. Независимо от това, че другите области на съзнанието се 

развиват от Ид, само по себе си то е примитивно и неорганизирано, не се променя с 

развитието на личността и достигането до зрялост. То не се променя под влияние на 

жизнения опит тъй като не е в контакт с околния свят. Неговата задача е понижаване 

на състоянието на напрежение, усилване на удоволствието и довеждането до 

минимум на състоянията на дискомфорт. Ид изпълнява тази задача с помощта на 

рефлекторни действия (автоматични реакции като кихане или мигане) и с помощта на 

психични процеси в другите области на психиката. 
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Съдържанието на Ид е почти изцяло несъзнавано. То включва примитивни 

мисли, които никога не се осъзнават и мисли, които съзнанието отхвърля или счита за 

неприемливи. Според З. Фройд преживяванията, които се отхвърлят или потискат, имат 

способността да въздействат върху поведението на човека с ненамаляваща 

интензивност и без участието на някакъв контрол на съзнанието. 

Аз (Его) - структурен компонент на психиката, който е в контакт с реалния 

външен свят. Аз се развива от Ид, когато детето започне да осъзнава своята собствена 

индивидуалност, да удовлетворява и успокоява повтарящите се изисквания на Ид. За да 

изпълни тази задача Аз, подобно на кора на дърво, защитава Ид, но също така се 

„храни” от неговата енергия. Основната задача на Аз е да обезпечи 

жизнеспособността на личността, нейната безопасност и здрава психика.  

Аз е онази част от То, която се е изменила под влияние на външния свят и при 

посредничеството на същото То. [11, с. 38-45] 

Неговите основни свойства включват контрол на произволните движения и 

онази страна на дейността, която е насочена към самосъхранението. Аз осъзнава 

събитията от външния свят, съпоставя ги с миналия опит, след това чрез активността на 

либидото избягва определени обстоятелства, адаптира се към тях, или променя 

външната реалност, за да я направи по-безопасна или по-комфортна. Разглеждайки 

„вътрешните събития”, Аз се опитва да запази контрол над „изискванията на 

инстинктите, решавайки трябва ли те да бъдат взети под внимание за получаването на 

удовлетворение, отлага това удовлетворение за по-благоприятен момент или напълно 

потиска възбудата”. Дейността на Аз се изразява в регулиране на равнището на 

напрежението, създавано от вътрешни или външни дразнители. Нарастването на 

напрежението се усеща като състояние на дискомфорт, докато неговото намаляване - 

като състояние на удовлетворение.  

Свръх Аз (Супрего) е последния компонент от структурата на личността, който 

се образува от Ид и Аз. Свръх Аз играе ролята на съдия или цензура на постъпките и 

мислите на Аз. Той е хранилище на моралните норми, стандартите на поведение и 

техните образувания, които формират забрани за личността. Фройд описва три 

функции на Свръх Аз: съвест, самонаблюдение и формиране на идеали. В качеството 

си на съвест той изпълнява роля по ограничаване, забрана или обсъждане на дейността 

на съзнанието и на несъзнаваните действия. 

Свръх Аз разработва, развива и утвърждава моралните норми на личността. Той 

е следствие от продължителната зависимост на детето от родителите. Формално се 



19 

появява, когато детето започне да прави разлика между „правилно“ и „неправилно“; 

научава какво е добро и лошо, морално или неморално (около възрастта от третата до 

петата години). Първоначално Свръх Аз-ът отразява само родителските очаквания 

относно това какво е добро и лошо поведение. Всяко дете се научава да действа в 

съответствие с тези ограничения, за да избегне конфликт и наказание. Въпреки това, 

тъй като социалният свят на детето започва да се разширява (благодарение на училище, 

религия и групи от връсници), сферата на Свръх Аз се разширява до границите на 

поведението, което тези нови групи смятат за приемливо. 

Висшата цел на психичната дейност се изразява в това, да поддържа (а когато е 

загубено, да достигне отново) онова приемливо равнище на динамично равновесие, 

което увеличава удоволствието в резултат на намаляване на напрежението, като 

използва енергията създадена от То, което по природа е примитивно и инстинктивно. 

Аз-ът, развиващ се от То, съществува за да разглежда реалистично основните подбуди, 

произхождащи от То. Той играе ролята на посредник между силите, които оказват 

влияние на То, Свръх Аз и изискванията на външната реалност. Свръх Аз-ът се развива 

на основата на Аз-а и изпълнява ролята на нравствен контрол по отношение на 

практическата дейност на Аз-а. Той представя редица нагласи, които определят и 

ограничават гъвкавостта на Аз. [142, с. 150-151] 

При преминаването на човека от една възраст в друга настъпват характерни 

изменения в това, което се явява предмет на желанията и начина за удовлетворяването 

им. Тези сменящи се начини за получаване на удоволствие и физическите аспекти на 

удоволствието са основни елементи в описаните от Фройд стадии на развитие. [22, 

32, 133, 142, 146, 165, 195 и др.] Той използва термина фиксация, за да опише това, 

което се случва, когато човек не се развива нормално при преминаването от един 

стадий в друг, а остава на някакъв определен стадий на развитие. Човекът, фиксиран на 

определен стадий, има тенденцията да търси удовлетворението на своите потребности 

по по-елементарен начина, по скоро като дете, отколкото като възрастен човек при 

нормално развитие. 

Орален стадий (от раждането до 18 месец). Оцеляването на бебето изцяло 

зависи от това, кой се грижи за него, зависимостта е единствения начин за получаване 

на инстинктивно удовлетворение. В този период областта на устата е най-тясно 

свързана с удовлетворяването на биологичните потребности и приятните усещания. 

Бебето получава храна чрез смучене/сучене на гърдата или биберона, в същото време 

смучещите/сучещите движения доставят удоволствие. По тази причина устната кухина, 
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включваща устните, езика и свързаните с тях структури, става главно средство за 

активност и интерес на детето. З. Фройд е убеден, че устата остава важна ерогенна зона 

през целия живот на човека. Дори в зрелостта се наблюдават остатъчни прояви на 

орално поведение под формата на употреба на дъвка, гризане на нокти, пушене, 

целуване и предаване на всичко онова, което фройдистите разглеждат като 

привързаност на либидото към оралната зона. 

В концепцията за развитието на Фройд удоволствието и сексуалността са тясно 

свързани. В този контекст сексуалността се разбира като състояние на възбуда, 

съпровождаща процеса на насищане у бебето. Първият обект, който е източник на 

удоволствие, е майчината гърда или биберона, а първата част на тялото, в която е 

локализирана насладата, предизвикана от намаляване на напрежението, е устата. 

Сученето и гълтането играят ролята на прототипи на всеки акт на сексуално 

удовлетворяване в бъдеще. Главната задача, стояща пред детето по време на орално-

зависимия период, е полагане на основите на базовите нагласи за зависимост, 

независимост, доверие и опора в отношенията с другите хора. Тъй като новороденото 

първоначално не е способно да разграничи своето собствено тяло от гръдта на майката, 

в процеса на сучене то изпитва смесено усещане на насищане и нежност. Това смесване 

се обяснява с егоцентризма на новороденото. С течение на времето майчината гръд 

загубва своето значение като обект на любов и се замества с част от собственото му 

тяло. Бебето започва да смуче пръстите си или езика, за да намали напрежението, 

предизвикано от недостига на майчина грижа. 

През втората половина на първата година от живота започва втората фаза от 

оралния стадий, наричана орално-агресивна или орално-садистична. У кърмачето се 

появяват зъби, благодарение на които хапането и дъвченето стават важни средства за 

изразяване на състоянието на фрустрация, предизвикано от отсъствието на майката 

или забавянето на удовлетворението. Фиксацията в орално-садистичния стадий се 

изразява при възрастните в черти на личността като любов към споровете, песимизъм, 

саркастично и често цинично отношение към околните. За хората с този тип характер е 

свойствена експлоатация на другите и доминиране над тях с цел удовлетворяване на 

собствените нужди. 

Анален стадий (от 1-1,5 до 3 години). В този период малките деца получават 

значително удоволствие от задържането и изхвърлянето на фекалии. Те постепенно се 

научават да усилват удоволствието като забавят изпразването на стомашно-чревния 

тракт. Въпреки че контролът над червата и пикочния мехур е основно следствие от 
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нервно-мускулната зрялост, З. Фройд е убеден, че начинът по който родителите учат 

детето да ходи на гърне, оказва влияние на по-късното му личностно развитие. От 

самото начало на този процес детето трябва да се научи да разграничава изискванията 

на То (Ид) (удоволствие от незабавна дефекация) и социалните ограничения, 

произтичащи от родителите (самостоятелен контрол над потребността за дефекация). З. 

Фройд твърди, че всички бъдещи форми на самоконтрол и саморегулация водят 

началото си от аналния стадий на развитие.  

З. Фройд идентифицира две основни родителски тактики, наблюдавани в 

процеса на преодоляване на неизбежната фрустрация, свързана с приучаването на 

детето към „ходенето на гърне“. Някои родители се държат в тези ситуации строго, 

настоявайки детето им „веднага да седне на гърнето“. В отговор на това детето може да 

откаже да се подчинява на заповедите на „мама“ и „татко“ и ще започне запек. Ако тази 

склонност към „задържане“ стане прекомерна и се разпространи към други видове 

поведение, детето може да развие анално-задържащ тип личност. Анално-задържащия 

възрастен човек е необикновено упорит, жилав, методичен и точен. Този човек има 

недостатъчна способност да понася липсата на ред, объркване, неопределеност и 

несигурност. Вторият дългосрочен резултат от аналната фиксация поради родителската 

строгост по отношение на тоалетната е анално-изтласкващият тип. Чертите на този 

тип личност включват склонност към разрушение, безпокойство, импулсивност и дори 

садистична жестокост. В любовните взаимоотношения в зряла възраст такива индивиди 

най-често възприемат партньорите преди всичко като обекти на притежание. 

Някои родители насърчават децата си редовно да изпразват червата си и щедро 

ги хвалят за това. От гледна точка на Фройд, подобен подход, подкрепящ усилията на 

детето да се контролира, насърчава положителното самочувствие и дори може да 

допринесе за развитието на творческите способности. 

Фаличен стадий (от 3 до 6 години). Интересите на детето, обособени от 

либидото се преместват към нова ерогенна зона - областта на гениталиите. През 

фаличния стадий децата могат да разглеждат и изследват своите полови органи, да 

маструбират и да проявяват интерес по въпросите, свързани с раждането и половите 

отношения. Въпреки че техните представи за сексуалността на възрастните обикновено 

са смътни, погрешни и твърде неточно формулирани, З. Фройд предполага, че повечето 

деца разбират същността на сексуалните отношения по-ясно отколкото родителите 

предполагат. Децата могат да станат свидетели на половия акт между родителите или 

„рисуват” акта в своите фантазии, базирайки се на някакви реплики на родителите или 
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на обясненията на други деца. Повечето деца, според З. Фройд, разбират половия акт 

като агресивно действие на бащата по отношение на майката.  

Доминиращият конфликт през фаличния стадий Фройд нарича „едипов 

комплекс” при момчетата и „комплекс на Електра” при момичетата. 

Той счита, че всяко дете от мъжки пол преживява вътрешна драма. То иска да 

„притежава” своята майка и за да постигне тази цел иска да „премахне” бащата като 

съперник. Същевременно момчето се бои от баща си и се страхува, че ще бъде 

кастрирано от него и ще остане лишено от пол. Тревогата, свързана с кастрацията, 

страха и любовта към бащата, а също и любовта и сексуалното желание по отношение 

на майката никога не могат да бъдат разрешени. В детството този комплекс се потиска. 

Една от първите задачи на развиващия се Свръх Аз е да изтласка този конфликт от 

сферата на съзнанието, за да защити детето от неговото въздействие.  

Версията на едиповия комплекс при момичетата се нарича комплекс на Електра. 

Както и при момчетата първия обект на любов при момичетата е майката. Когато 

момичето влиза във фаличния стадий на развитие осъзнава, че няма пенис, като баща 

си или брат си. Когато момичето прави това аналитично откритие, започва да иска да 

има пенис. Според Фройд при момичето се развива завист към пениса, която в 

определен смисъл се явява аналог на страха от кастрация при момчето. В следствие 

на това то започва да проявява открита враждебност към майка си, като я упреква за 

това, че я е родила без пенис или че ѝ е отнела пениса за да я накаже за някаква 

постъпка. В същото време момичето се стреми да притежава баща си, защото той има 

така желания орган. 

Възрастните мъже с фиксация във фаличния етап се държат дръзко, обичат да 

се хвалят и са безразсъдни. Фаличните типове се стремят да успеят (успехът за тях 

символизира победа над родителя от противоположния пол) и непрекъснато се опитват 

да докажат своята мъжественост и полова зрялост Те убеждават другите, че са 

„истински мъже“. Един от начините за постигане на тази цел е безмилостното 

завоюване на жените, т.е. поведение тип Дон Жуан. 

При жените фаличната фиксация води до склонност към флирт, съблазняване, 

както и безразборни сексуални контакти, въпреки че те могат да изглеждат наивни и 

невинни сексуално. Някои жени могат да се борят за надмощие над мъжете, т.е. да 

бъдат прекалено упорити, настойчиви и самоуверени. Такива жени се наричат 

„кастриращи“. Нерешените проблеми на Едиповия комплекс се разглеждат от З. 
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Фройд като основен източник на последващи невротични модели на поведение, особено 

тези, свързани с импотентност и фригидност. 

Латентен стадий (от 6 – 7 до 12 години). Либидото на детето, чрез 

сублимация се насочва към действия, които не са свързани със сексуалността, като 

интелектуални занимания, спорт и отношения с връстниците. Латентният период може 

да се разглежда като време за подготовка за порастването, което настъпва с последния 

психосексуален стадий. Понижаването на сексуалната потребност в този период З. 

Фройд отнася частично към физиологичните изменения в организма на детето от една 

страна, а от друга – към появата на Аз и Свръх Аз в структурата на личността. 

Генитален стадий (от 12 до 18 години). С настъпването на половата зрялост се 

възстановяват сексуалните и агресивните подбуди, а заедно с тях и интереса към 

противоположния пол и нарастващото осъзнаване на този интерес. Началната фаза на 

гениталния стадий се характеризира с биохимични и физиологични изменения в 

организма. Репродуктивните органи достигат зрялост, отделянето на хормони от 

ендокринната система води до поява на вторичните полови белези. Резултатът от тези 

промени е характерното за подрастващите усилване на възбудимостта и повишаване на 

сексуалната активност. Встъпването в гениталния стадий отбелязва по-пълното 

удовлетворяване на сексуалния инстинкт. 

Гениталният стадий е резултат от връщането на енергията на либидото в 

половите органи. Момичето и момчето са принудени да осъзнаят сексуалните различия 

и започват да търсят пътища за удовлетворяване на своите еротични и междуличностни 

потребности. [142, с. 150-166] 

Една от най-важните задачи на този етап е освобождаването от авторитета 

на родителите, от привързаността към тях, което осигурява противопоставянето на 

старото и новото поколение. 

Гениталният характер е идеалния тип личност в психоаналитичната теория. 

Необходимо качество на генитален характер е способността за хетеросексуална любов 

без вина или конфликтни преживявания. Зрялата личност се характеризира с активност 

при решаване на житейски проблеми и умение да полага усилия, способност за работа, 

способност да се отлага удовлетворението, отговорност в социалните и сексуалните 

отношения и грижа за другите хора. [146, с. 61] 

 

Въпроси за самоподготовка: 
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1. Кои са основните компоненти в структурата на личността според З. 

Фройд? Как се развиват те в процеса на онтогенезата? 

2. Кои са основните стадии на развитието? 

3. Какво е Едипов комплекс и комплекс на Електра? 
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ТЕМА 3. ТЕОРИЯ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 

ЛИЧНОСТТА НА ЕРИК ЕРИКСЪН 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

епигенетичния модел за развитие на Ерик Ериксън и ще се запознаете с 

характеристиките на всеки един от стадиите на психосоциалното развитие. 

 

 

Ерик Ериксън нарича своя модел за стадиите на човешкото развитие 

епигенетичен. [55] Този модел е първата психологическа теория, която описва целия 

цикъл на човешкия живот от детството до старостта. Понятието епигенеза говори за 

това, че всеки елемент се развива, надгражда останалите елементи. „Епи” означава 

„над”, а „генезис” – раждане. Моделът на Е. Ериксън по структура наподобява 

ембрионалното развитие, при което възникването на всеки следващ стадий се определя 

от развитието в предходния. Този модел е базиран на две допускания:  

 личността се развива в съответствие с принципа на постепенно 

нарастване на готовността на човека за това, да бъде воден напред и в 

зависимост от готовността да общува и взаимодейства с разширяващия се 

социален кръг; 

 обществото се стреми към такава структура, която да предостави на 

хората редица нови възможности за взаимодействие като се опитва да 

съхрани и поощри подходящия темп и подходящата последователност на 

появата на тези възможности. 

Всеки стадий се характеризира със специфична задача на развитието или 

криза, която трябва да бъде разрешена, за да може човекът да премине към следващия 

стадий. Силите и способностите, развиващи се в процеса на успешното разрешаване на 

кризата, влияят на личността като цяло. Събитията преди или след кризата също могат 

да се отразят на личността. По принцип тези психологически способности най-силно се 

задействат на етапа на възникване. Всеки стадий е системно свързан с останалите и 

всички трябва да протичат в зададената последователност. 

Във всеки стадий има период на криза, по време на която формиращите я сили и 

способности се развиват и проверяват. Под криза Е. Ериксън разбира повратен пункт 

или момент. Кризите са особен момент в човешкия живот, момент на избор между 
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прогрес и регрес, интеграция и изоставане. Всеки стадий е преломен момент в 

обучението, той позволява да се придобият нови навици и да се усвоят нови 

отношения. Кризата не винаги протича драматично, често едва след известно време, 

човек осъзнава, че повратния момент е достигнат и преминат. 

Успешното разрешаване на кризата, на всеки стадий, подпомага развитието на 

определена сила и навик. [146, с. 74] 

Стадии на психосоциалното развитие [32, 55, 133, 142, 186 и др.] 

1. Орално-сензорен стадий (от 0 до 1 години) - „базисно доверие срещу 

базисно недоверие” Първият стадий настъпва в период, когато човек е напълно 

беззащитен и зависи от физическите грижи и внимание на околните. В началото на 

живота у новороденото възниква относително чувство на доверие и недоверие към 

вещите и хората. Опитът от общуването на детето с майката е решаващ за 

установяването на баланс между усещанията за безопасност и тревога. Развитието на 

силно чувство за базисно доверие говори не само, че човек се учи да разчита на 

постоянна и непрекъсната външна грижа, но и, че се учи да се доверява на самия себе 

си, на своя организъм и да се справя с новите нужди. Ако майката или бавачката са 

отзивчиви и внимателни към детето, неговото чувство за безопасност нараства, а 

дискомфорта и свързаната с чувството за глад фрустрация се понасят по- леко. 

Отношенията между майката и детето се изграждат около устата и са 

съсредоточени върху опита от храненето. Те се проверяват на стадия на хапане, през 

който се разграничава способността на детето да причинява болка. Способността да се 

изразява гняв и ярост едновременно с желанието да се вреди са свързани с болката по 

време на израстването на зъбите, която детето трябва да се научи да понася, защото тя 

не може да бъде облекчена толкова лесно, като чувството за глад. 

Според E. Ериксън вътрешния дискомфорт и растящата способност да се 

причинява болка са първия детски опит, чрез който се опознават чувствата злоба и 

недоверие. 

Засилването на чувството за вяра зависи не толкова от облекчаването на глада 

или от проявата на любов, колкото от качеството на майчините грижи. Майка, която 

уверено демонстрира грижа за своите деца и вярва, че те ще пораснат здрави, предава 

това чувство на децата, създавайки у тях вяра в себе си в околния свят. 

В резултат на постигането на баланс между базовото доверие и базовото 

недоверие се появява нова способност или сила - надежда. Тя е мощна базова сила, 

относително независима от специфичните очаквания, цели и желания. По време на 



27 

съзряването на човешката личност тази сила се проверява на всеки стадий. 

Същевременно човекът се учи на самоотричане, на способността да се справи с 

разочарованията и развива способност да има осъществими мечти и очаквания. [133, 

с. 301] 

2. Анално-мускулен стадий (от 1 до 3 години) „автономия срещу срам и 

съмнение” Този стадий протича в периода на мускулното съзряване и съпътстващата 

го способност за задържане и отпускане. През него децата бързо придобиват 

разнообразни умствени и физически способности -  започват да ходят, да се катерят, да 

държат вещи и да общуват по-ефективно. Децата взаимодействат по нов начин с 

околната среда, хващайки и изпускайки предмети, приучавайки се към ходенето на 

гърне. Детето полага усилия, за да контролира себе си и част от външния свят. Базовият 

метод на този етап е задържане и отпускане. Неговата любима дума е „не“. Чувството 

за автономия се развива едновременно с осъзнаването на свободата на избора. На този 

стадий се придобива нова способност - сила на волята. Наличието на воля означава да 

се контролират, оценяват и различават собствените потребности. Човекът се учи да 

взема решения, независимо от неизбежността на разочарованието. Детската воля се 

превръща в способност на възрастния да контролира своите влечения и импулси. [142, 

с. 746] 

3. Локомоторно-генитален стадий (от 3 до 6 години) „инициатива срещу 

вина” На този стадий детето става още по-подвижно и любопитно, обогатява се 

неговия език и въображение, расте чувството за контрол и отговорност. Основно 

занимание през този период е играта. Детето се „потапя” в околната среда, намира 

удовлетворение в завоюването на околния свят, с удоволствие се учи да прави всичко 

добре, а неговата любима дума е „защо?”. То е много любопитно и лесно обучаемо, 

опознава ценността на предварителното планиране и започва да развива усещане за 

ръководство и решителност.  

Новото усещане за контрол смекчава чувството за вина. Това необичайно 

усещане за свобода и усилване на собствената власт над околните почти веднага 

поражда безпокойство. У детето се развива съвест, родителско отношение към 

предметите, което засилва самонаблюдението, самоконтрола и самокритиката.  

Главното постижение и сила на дадения стадий е целта (целеустременост). В 

играта се съдържат зачатъци на преднамерени действия, съвместната дейност на децата 

придобива цел и насоченост. Целеустремеността се изразява в това да се прояви 

смелост при поставянето и достигането до поставената цел без страх от 
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разочарование, чувство за вина и страх от наказание. Целеустремеността и волята 

придават на действията насоченост и завършеност, поддържат се от фантазии, основани 

на реални факти и се ограничават частично от чувството за вина.  

4. Латентен стадий (от 6 до 12 години) „трудолюбие срещу 

непълноценност” През този стадий детето попада в живота извън пределите на 

семейството, започва училищния живот. Това е период на систематично обучение и 

смяна на играта с усещането за работа. Детето трябва да се обучи да манипулира с 

предметите, да овладее значими за обществото навици и придава голямо значение на 

отношението и оценката на другите хора. У дете, което няма добри резултати и не се е 

сдобило с уважението на родителите, учителите и връстниците си, може да възникна 

чувство за непълноценност или неадекватност. 

Главната сила на този стадий е компетентността, базираща се на осъзнаване 

на собственото майсторство, развитие на общите способности и практически 

навици.  

5. Юношество (12 – 19 години) „идентичност срещу ролево объркване” През 

този стадий децата интегрират своя предишен опит в единно цяло, не ги устройват 

повече детските ролеви модели и идентификации и изпробват нови. Основният въпрос 

на този стадий е „кой съм аз?”. Възниква ново усещане за идентичност на Аз-а. 

Чувството за идентичност включва в себе си способността на човека да интегрира 

минали идентификации, съществуващи в настоящето импулси, способности, навици и 

възможности, предлагани от бъдещето.  

Според Е. Ериксън този етап е решаващ за развитието. През него силно влияние 

имат социалните ограничения и натиска на обществото. Юношата, който страда от 

ролево объркване, може да изпитва трудности, както при измислянето на подходяща за 

себе си роля, така и при заемането на значимо място в обществото. За този стадий са 

характерни съмнение в собствената идентичност и сексуална привлекателност. Друга 

разпространена реакция е свръхидентификацията (до видима загуба на собствената 

идентичност) с младежките идоли и лидери на групи.  

Базовата способност на този стадий е вярност. На прага на зрелостта човек се 

сблъсква с необходимостта да прави кариера и да избере здрава система на ценностите. 

Верността е способност да спазваш обещанията си, независимо от противоречията в 

системата на ценностите. Тя е крайъгълен камък на идентичността. [21, с. 46-47] 

6. Ранна зрялост (от 20 до 25 години) „близост срещу изолация” Този стадий 

настъпва в началото на зрелия период от живота. Това е време на извоюване на 
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независимост от родителите и училището, период на установяване на дружба и близки 

взаимоотношения. На този етап се развива чувството за зряла отговорност.  

Само след като е формирано чувството за идентичност, човек е в състояние да 

развие близки и сериозни отношения с другите хора и може да си представи истинското 

партньорство, привързаност и близост. Кризата на този стадий може да настъпи, когато 

човек не е способен да изгради истинска взаимност със своя интимен партньор. Без 

усещането за близост и преданост към другия, човек се оказва сам и не е в състояние да 

поддържа пълноценни лични взаимоотношения. Ако чувството за идентичност е слабо 

и близостта с друг човек представлява за него опасност, той се дистанцира от всички 

или дори „атакува” човека, който се осмели да се приближи към него.  

На този стадий се развива нова способност - любов. Според Е. Ериксън любовта 

има много различни форми. В началото на живота това е детската привързаност към 

майката и любовта към близките, по-късно юношеската страст. Ако между зрелите хора 

настъпи истинска близост, то любовта включва в себе си споделяне на идентичността и 

взаимно уважение. Силата на любовта може да се прояви в романтичните сексуални 

взаимоотношения, но може и да се трансформира в съвместно следване на идеалите на 

семейството. 

Социалната нагласа, свързана с този етап се нарича етика. Според Е. Ериксън, 

моралното чувство възниква, когато осъзнаем стойността на дългосрочните 

приятелства и социални задължения, и ценим такива взаимоотношения, дори ако те 

изискват лична саможертва. Хората с недостатъчно развити морални чувства са слабо 

подготвени да се влязат в следващия етап на психосоциалното развитие. 

7. Средна зрялост (от 26 до 64 години) „креативност (съзидателност) срещу 

застой” Този стадий обхваща целия зрял период на личността. Близките отношения и 

преданост между хората се трансформират в обща грижа за възпитанието и 

поддържането на следващото поколение. Под креативност се разбират идеите и 

продуктите, създадени от човека, продуктивната и творческа работа, грижата за 

потомството. 

Развива се нова способност – грижа, която се изразява във всеобхватен интерес 

към това, което е било произведено от любов, необходимост или случайно. Ядрото на 

тази способност и сила е изхранването на децата. Става въпрос не само за 

биологичното потомство, но и за родените от човешкия ум и сърце идеи, идеали и 

творения.  
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Тези възрастни, които не са в състояние да станат продуктивни, постепенно 

преминават в състояние на самопогълнатост, в което личните нужди и удобства са 

основната грижа. Те не се интересуват от никого и нищо, отдават се само на своите 

желания. Със загубата на производителността функционирането на индивида като 

активен член на обществото престава - животът се превръща в задоволяване на 

собствените му нужди, а междуличностните отношения обедняват. „Кризата на 

средната възраст“ се изразява в чувство за безнадеждност, безсмисленост на живота. 

Според Е. Ериксън, основната психопатологична проява при хората на средна възраст е 

нежеланието им да се грижат за други хора, бизнес или идеи. Всичко това е пряко 

свързано с човешките предразсъдъци, различни разрушителни явления, жестокост и 

„влияе не само на психосоциалното развитие на всеки индивид, но също така е 

свързано с такива далечни проблеми като оцеляването на рода“. 

8. Късна зрялост (от 65 години до смъртта) „цялостност на Аз-а (Его 

интеграция) срещу отчаяние” Последният стадий от живота обхваща старостта. През 

този период човек се сблъсква с това, което Е. Ериксън нарича предел на грижите. 

Усещането за интеграция на Аз-а, което включва в себе си приемането от човека, на 

неговия уникален житейски цикъл с неговата история от победи и поражения, 

поддържа усещането за ред и значимост в личния живот и в света около него. Заедно с 

усещането за интеграция и цялостност на Аз-а протича осъзнаване на ценността на друг 

начин на живот, дори когато той е напълно различен от нашия собствен. Интеграцията 

създава перспектива - способност да се види човешкия живот в единството и 

разбиране на човешките проблеми.  

Ако човек не съответства на своята самооценка е много вероятно да изпадне в 

отчаяние или да му се струва, че времето е минало, че е много малко, за да започне 

отначало. Тези, които изпадат в отчаяние, изпитват тъга по отношение на това какво е 

можело да бъде, но не се е случило, и постоянно съжаляват за това „какво би било 

ако...”. Отчаянието се проявява в страх от смъртта или презрение към другите ценности 

и тяхното отричане, в отричане на обществените закони и различните начини на живот. 

При сблъсъка на интеграцията с отчаянието възниква нова способност - 

мъдрост. Мъдростта е интерес към живота сам по себе пред лицето на смъртта. Тя 

придава на акумулирания човешки опит и знание нова цялостност. Хората, които са 

развили мъдростта, стават образци за интегрираност и съвършенство. Чувството за 

интеграция може да облекчи усещането за безпомощност и зависимост, характерни за 

старческата възраст. [133, с. 310-316] 
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Въпроси за самоподготовка: 

1. Кои са основните допускания в теорията на Ерик Ериксън? 

2. В какво се изразява спецификата на стадия „идентичност срещу ролево 

объркване”? 

3. Какво е интеграция на Аз-а? 
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ТЕМА 4. БИХЕЙВИОРИСТИЧЕН (ПОВЕДЕНЧЕСКИ) ПОДХОД КЪМ 

РАЗВИТИЕТО 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

бихейвиористичния подход към изучаването на личността и ще се запознаете с 

концепциите за развитието на някои от представителите на бихейвиористичното 

направление в психологията. 

 

 

Бихейвиоризмът (поведенческа психология) е наука за човешкото поведение, 

което е единственото достъпно за обективно наблюдение и изследване.  

Философска основа на този подход е концепцията на английския философ Джон 

Лок. Той формулира идеи за съзнанието на детето при раждането като tabula rasa 

(чиста дъска) и значението на жизнения опит. 

Ученето е основен начин за индивидуално развитие и източник на всички 

знания. Дж. Лок представя редица идеи за организацията на обучението на децата на 

принципите на асоцииране, повторение, одобрение и наказание. 

Разкриването на конкретните механизми на обучение и анализът на различните 

типове обучение са най-важната задача на редица психологически теории, създадени от 

последователите на Дж. Лок, най-вече бихевиоризъм и теории на социалното 

научаване. [74, с. 223 —254] 

Най-елементарният тип научаване, при който реактивното поведение се развива 

въз основа на неволни безусловни рефлекси с вродено естество, се нарича класическо 

обуславяне. 

Руският физиолог Иван Петрович Павлов пръв установява такъв тип на 

научаване в лабораторен експеримент за изследване на физиологията на 

храносмилането. Създадени са специални условия за хранене на куче. За 

експериментални цели звукът на камбана многократно предшества появата на храна. 

Храната е безусловен стимул, попадайки в устата на гладното куче, автоматично 

предизвиква слюноотделяне - безусловна реакция или безусловен рефлекс. В резултат 

на систематична комбинация (звук на звънец и приемане на храна), преди това 

неутралният стимул придобива условен характер. Звуковият сигнал, вече като условен 

стимул, започва да предизвиква слюноотделяне - условна реакция на звука на звънеца. 
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Оформя се условен рефлекс като нова форма на отговор на влиянието на околната 

среда. 

И. П. Павлов експериментално установява няколко принципа на класическото 

обуславяне: угасване на реакцията, генерализация на стимула, диференциация на 

стимули и др. Например, експериментално е доказано, че е възможно угасване на 

условния рефлекс, ако за дълго време звукът на звънеца не е подкрепен с даването на 

храна. Но след прекъсване в експериментите, ново представяне на стимула отново ще 

предизвика слюноотделяне в отговор на звук, т.е. ще настъпи спонтанно 

възстановяване на условния рефлекс. Може да се постигне развитието на условен 

рефлекс към звука на определена камбана с определен тон (диференциране на 

стимула) или можете да се развие реакция на подобен звук на всеки звънец 

(генерализация). [146, с. 85] 

Джон Бродъс Уотсън счита, че е необходимо да се изследва поведението на 

човека, което е открито и достъпно за наблюдение и измерване. В класическия 

бихевиоризъм, схемата „стимул - реакция“ (S - R) се разглежда като механизъм за 

образуване на нови форми на поведение и се счита за достатъчна, за да опише процеса 

на формиране на поведенчески акт с всякаква сложност. Основният фактор, определящ 

посоката на психическото развитие на детето, е влиянието на околната среда. 

За да докаже това твърдение, Дж. Уотсън се обръща към изследването на 

поведение на кърмачета и стигна до извода, че детето може да се счита за „живо парче 

месо, способно на малък брой прости реакции”. Той изхожда от факта, че в човешките 

деца има само три вродени форми на поведение (реакция): гняв (в ситуация на 

ограничаване на движенията на новороденото), страх (в случай на загуба на опора или 

при остър звук от удар с чук върху стоманена повърхност), любов (проявите на 

удоволствие при детето са предизвикани от поглаждане, потупване). Постепенно над 

тези инстинктивни реакции се изграждат условни реакции и възниква разширяващ се 

поток на поведение. От всички възможни реакции се избират и закрепват онези, които 

допринасят за най-доброто адаптиране към условията на живот. [146, с. 86] 

Централният извод на класическия бихевиоризъм е следният: развитието на 

психиката става по време на живота на детето и зависи главно от социалната среда. 

Основният фокус в изследванията върху детското развитие е изследването на 

условията, които насърчават или възпрепятстват обучението, т.е. формирането на 

връзки между стимулите и реакциите, произтичащи от тях. Средата се разглежда като 

непосредственото физическо обкръжение на детето, като обстановка, състояща се от 
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конкретни житейски ситуации; ситуациите се състоят от множество различни стимули, 

които от своя страна могат и трябва да бъдат разделени на вериги от стимули. 

Външните влияния на околната среда (групи стимули) определят съдържанието на 

поведението на детето и характера на неговото развитие. 

Механизмът на класическото обуславяне все още се счита за един от основните в 

психическото развитие на човек, но неговият ефект е ограничен само до някои, не до 

най-сложните форми на поведение. Класическото обуславяне води до формиране на 

респондентно поведение, т.е. до формирането на характерни отговори на известен 

стимул, винаги предшестващ във времето (например: убождане с игла - издърпване на 

ръката). 

Едуард Лий Торндайк формулира четири основни закона на научаването: 

 закон за повторението (упражняването) - колкото по-често се повтаря 

връзката между стимула и реакцията, толкова по-бързо тя се закрепя и е 

по-силна; 

 закон за ефекта (подкрепление) - при научаването на реакции се закрепват 

тези от тях, които са придружени от подкрепление (положително или 

отрицателно); 

 законът за готовността - състоянието на субекта (изпитваните от него 

чувства на глад, жажда) не е без значение за развитието на нови реакции; 

 законът за асоциативното изместване (съседство във времето) - неутрален 

стимул, асоцииран със значим стимул, също започва да предизвиква 

желаното поведение.  [146, с, 88-90] 

Бъръс Фредерик Скинър признава съществуването на два основни типа 

поведение: респондентно и оперантно. 

Респондентното поведение предполага характерна реакция, предизвикана от 

известен стимул, който винаги предшества реакцията във времето. За да подчертае 

важността на стимула, който изпреварва реакцията и я разкрива, Б. Ф. Скинър нарича 

това поведение „обуславяне тип С”. Той предполага, че като цяло поведението на 

животните и човека не бива да се обяснява в термините на класическото обуславяне и 

акцентира върху поведението, което не е свързано с някакви известени стимули. [142, с 

467] 

Оперантното поведение се определя от събития, които следват след реакцията. 

След поведението има следствие и същността му променя тенденцията на организма да 

повтаря даденото поведение в бъдеще. Б. Ф. Скинър нарича това поведение 
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„обуславяне тип Р”, за да подчертае въздействието на реакцията върху бъдещото 

поведение. 

Ако последствията са благоприятни за организма, вероятността за повтаряне на 

операнта в бъдеще нараства. Когато това става, се говори, че последствията се 

подкрепят и оперантните реакции, получени в резултат на подкреплението (в смисъл на 

висока вероятност за повтаряне на поведението), са обусловени. Силата на позитивно 

подкрепения стимул се определя в съответствие с неговото въздействие върху 

последващата честота на реакциите, които непосредствено са го предшествали. Ако 

последствията от реакциите са неблагоприятни и не са подкрепени, вероятността да се 

получи оперант намалява. Скинър предполага, че оперантното поведение се 

контролира от негативните последствия. Негативните или агресивни последствия 

отслабват поведението, което ги поражда и засилват поведението, което ги премахва. 

[142, с 468] 

За да изучи оперантното поведение в лабораторни условия Б. Ф. Скинър 

измисля процедура, наречена свободен оперантен метод. Полугладна мишка се 

поставя в празна „свободно-оперантна камера” (известна като „кутия на Скинър”), в 

която има само лост и купа за храна. Отначало мишката демонстрира множество 

операнти: ходи, души, почесва се, чисти се и уринира. Тези реакции не са предизвикани 

от никакъв разпознаваем стимул, те са спонтанни. При своята опознавателна дейност 

мишката натиска лоста и по този начин получава топче храна, което автоматично пада 

в купата под лоста. Тъй като първоначално реакцията за натискане на лоста има ниска 

вероятност за възникване, тя трябва да се счита случайна по отношение на храненето, т. 

е. не може да се предскаже кога мишката ще натиска лоста и тя не може да бъде 

накарана да прави това. Ако лишим мишката от храна, например за 24 часа, можем да 

се убедим, че реакцията за натискане на лоста в крайна сметка ще придобие висока 

вероятност в тази особена ситуация. Това се прави с помощта на метода, наречен 

научаване чрез хранилка, посредством който експериментаторът дава топчета с храна 

всеки път, когато мишката натиска лоста. След това може да се види, че мишката 

прекарва все повече време в близост до лоста и купичката за храна, а след определен 

интервал от време тя започва да натиска лоста все по-бързо и по-бързо. По този начин 

натискането на лоста постепенно става по-честа реакция на мишката в условията на 

лишаване от храна. В ситуацията на оперантно научаване поведението на мишката се 

явява инструментално, т. е. то действа на околната среда като поражда подкрепление 

(храна). Ако в последствие храната не се появява след реакцията натискане на лоста, в 
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крайна сметка мишката спира да го натиска и настъпва експериментално угасване. 

[142, с 468-469] 

Скоростта, с която се придобива и съхранява оперантното поведение, зависи от 

режима на прилаганото подкрепление. Режимът на подкрепление е правило, 

установяващо вероятността, с която подкреплението ще настъпва. Най-простото 

правило е субекта да получава подкрепление всеки път, когато демонстрира желаната 

реакция. Това се нарича режим на непрекъснато подкрепление и обикновено се 

използва в началните етапи на всяко оперантно научаване, когато организмът се учи да 

извършва правилната реакция. В повечето ситуации на ежедневния живот 

непрекъснатото подкрепление или не се получава или е икономически неизгодно за 

съхраняване на желаната реакция, тъй като подкреплението на поведението не винаги е 

еднакво и регулярно. В повечето случаи социалното поведение на човека се подкрепя 

само понякога. 

Б. Ф. Скинър изучава как режима на частичното подкрепление влияе върху 

оперантното поведение. Въпреки, че са възможни много различни режими на 

подкрепление всички те могат да се класифицират в съответствие с два основни 

параметъра:  

 подкреплението може да настъпи след като измине определен или 

случаен времеви интервал от момента на предишното подкрепление (така 

наречения режим на времево подкрепление); 

 подкреплението може да настъпи само след като от момента на 

подкреплението се получи определено или случайно количество реакции 

(режим на пропорционално подкрепление).  

В съответствие с тези два параметъра се разграничават четири основни режима 

на подкрепление: 

1. Режим на подкрепление с постоянно съотношение. При този режим 

организмът се подкрепя на основата на предварително определено или 

„постоянно” количество на съответните реакции. Този режим е универсален 

за ежедневния живот и има значителна роля в контрола на поведението. 

Режимът на подкрепление с постоянно съотношение обикновено води до 

прекалено високо оперантно равнище, тъй като колкото по-често реагира 

организма, толкова по-голямо подкрепление получава. 

2. Режим на подкрепление с постоянен интервал. При него организмът се 

подкрепя след като измине твърдо установен или „постоянен” времеви 
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интервал от момента на предходното подкрепление. На равнището на 

отделния човек режимът на подкрепление с постоянен интервал действа при 

изплащане на заплатата, за работа, изпълнена за час, седмица или месец. 

Този режим дава ниска скорост на реагиране на задачите след като е 

получено подкреплението, този феномен се нарича пауза след 

подкреплението. 

3. Режим на подкрепление с вариативно (променящо се) съотношение. В 

този режим организмът се подкрепя на основата на някакъв средно 

определен брой реакции. Пример за човешко поведени, намиращо се под 

контрол на режима на подкрепление с вариативно (променящо се) 

съотношение е завладяващата хазартна игра. Угасването на поведението, 

придобито в състояние на на този режим, става много бавно, тъй като 

организмът не знае с точност кога ще бъде следващото подкрепление.  

4. Режим на подкрепление с вариативен (променящ се) интервал. При този 

режим организмът получава подкрепление след като измине неопределен 

времеви интервал. При подкрепление в режим на подкрепление с вариативен 

(променящ се) интервал организмът се стреми да установи постоянна 

скорост на реагиране и при отсъствие на подкрепление реакцията угасва 

бавно. Организмът не може точно да предвиди кога ще бъде следващото 

подкрепление.  

Разграничават се два типа подкрепления – първично и вторично. 

Първично подкрепление е всяко събития или обект, което притежава 

подкрепящи свойства. Първичните подкрепящи стимули за хората са храна, вода, 

физически комфорт и секс. Тяхното ценностно значение за организма не зависи от 

научаването.  

Вторично или условно подкрепление е всяко събитие или обект, които 

придобиват свойството да осъществяват подкрепление, посредством тясна асоциация с 

първичното подкрепление, обусловено от миналия опит на организма. Пример за 

вторични подкрепления при човека са пари, внимание, привързаност и добри оценки. 

[142, с 470-473] 

От гледна точка на Б. Ф. Скинър поведението основно се контролира от 

агресивни (неприятни или болкови) стимули. Двата най-типични метода за агресивен 

контрол са наказание и негативно подкрепление. Тези термини често се използват 
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като синоними за описание неконцептуалните свойства и поведенчески ефекти на 

агресивния контрол. 

Негативното подкрепление е процес, в който организмът ограничава 

негативния стимул или го избягва. Всяко поведени, което възпрепятства негативното 

положение на нещата, се повтаря по-често и се явява негативно подкрепление. 

Начините за борба с неприятните условия са напускане и избягване. Например 

приемане на лекарство, което премахва болките в стомаха (неприятен стимул). Друг 

пример е детето, което се научава да се извинява за нежеланото си поведение, като по 

този начин прекратява или премахва родителската критика.  

Принципът на наказанието се отнася до намаляване на честотата на отговор, 

когато този отговор е последван незабавно от определени последици. Негативните 

събития или наказания могат да бъдат приложени към поведението, за да направят 

неговото възникване по-малко вероятно. Предполагаемата цел на наказанието е да 

накара хората да не се държат по определен начин. Според Б. Ф. Скинър това е най-

универсалния метод за контрол на поведението в съвременния живот. Той счита, че 

наказанието може да се осъществява по два различни начина, които нарича позитивно 

и негативно наказание. Позитивно наказание се наблюдава всеки път, когато 

поведението води към негативен изход. Те биват първични или безусловни (например 

бой, удар от камък, падане и счупване на крак и др.) и вторични или условни (например 

лоши оценки, критика, подигравки и сарказъм).  

Негативно наказание се наблюдава, когато след поведението следва премахване 

на позитивния подкрепящ стимул . Отнемането на играчка от детето за лъжа е форма на 

негативно наказание, наречена цена на отговора (например глоба за нарушение на 

движението или такси за късно подаване на декларация на данъци или закъснение за 

час). Друга форма на негативно наказание е времето за изчакване на подкреплението - 

премахването на всички приятни стимули за определен период от време. Добър пример 

за изчакване е ако кажем на дете, което се държи лошо, да спре да гледа телевизия и да 

отиде в стаята си, ако детската стая не предлага възможности за подсилване на 

дейности като пускане на музика или четене на комикси, докато детето е в нея. [186, с 

517-518.] 

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. Какъв е механизма за образуване на нови форми на поведение според 

Джон Бродъс Уотсън? 
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2. Кои са основните закони на научаването според Едуард Лий Торндайк? 

3. Каква е разликата между респондентно и оперантно поведение? 

4. Какви типове подкрепление има според Бъръс Фредерик Скинър и какво 

представляват те? 
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ТЕМА 5. РАЗВИТИЕТО КАТО ПРОБЛЕМ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА. 

ТЕОРИЯ ЗА СОЦИАЛНОТО НАУЧАВАНЕ 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

социализацията и нейната роля в процес на придобиване на социално поведение и ще се 

запознаете с теорията за реципрочния детерминизъм на Албърт Бандура. 

 

 

Терминът „социално научаване (учене)“ е въведен от Н. Милър и Д. Долард, за 

да обозначи изграждането на социалното поведение на човека през целият му живот, 

чрез предаването на поведенчески модели, роли, норми, мотиви, очаквания, житейски 

ценности, емоционални реакции. 

Социализация – процес на постепенна трансформация на биологичното 

същество, бебето, в пълноправен член на семейството, групата, човешкото общество 

като цяло, процес на придобиване на ново социално поведение. [147]  

Цялостна теория на поведението трябва да обясни как моделите на поведение се 

асимилират и как тяхното проявление се регулира постоянно чрез взаимодействие на 

външни и вътрешни източници на влияние. [12, с. 28] 

Проблемът за социализацията може да се счита за основен за американската 

психология на развитието от втората половина на 20 век, а разкриването на 

механизмите, т.е. начините, по които обществото насърчава децата да се държат в 

съответствие с общоприетите норми, е централната му задача. 

Теорията за социалното научаване заимства някои положения от психоанализата 

(например първоначалната теза за антагонизма, конфронтацията на детето и 

обществото) и ги комбинира с бихевиористичните принципи на учене. 

Н. Милър и Д. Долард са първите представители на направлението социално 

учене, които се опитват да допълнят основните принципи на поведенческото учене с 

някои положения и идеи на психоаналитичната теория. Като емпирична основа те 

считат за възможно използването на данни от експериментално проучване на 

поведението на животните и децата и богатия клиничен материал, особено по 

отношение на поведението на невротиците. 

Детството, в социалното учене, се разбирало като период на дезориентация по 

аналогия с преминаваща невроза. Задачата на родителите е да социализират детето, т.е. 
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да решават възрастовите проблеми, свързани с храненето, приучаване към ходенето на 

гърне, проявите на агресия, сексуалната му идентификация и други атрибути на 

нормативното поведение. [146, с. 98] 

Албърт Бандура счита, че човека е продукт на научаването, в хода на което е 

способен да усилва разнообразни поведенчески модели (образци). Той създава теорията 

за реципрочния детерминизъм, според която поведението на човека е резултат от 

взаимодействието на личностните фактори, включително мисленето и познавателната 

способност, явленията на околната среда и действията на самия човек. 

Научаването би било много уморително, неефективно и потенциално опасно, ако 

зависи единствено от резултата на собствените действия на човека. Вербалното 

предаване на информация и наблюдението на съответни модели (например други хора) 

са основа за придобиване на по-сложни форми на човешко поведение. А. Бандура 

установява, че всички форми на научаване, придобити в резултат на прекия опит, могат 

да се формират косвено по пътя на наблюдение на поведението на други хора и на 

неговите последствия. Да се игнорира ролята на научаването чрез наблюдение за 

придобиване на нови поведенчески модели означава да се игнорират уникални 

способности на човека. 

С помощта на процесите на моделиране наблюдателите извличат общи черти от 

различни реакции и формират правила на поведение. Научаването чрез наблюдение 

може да доведе до стил на поведение, доста по-различен от това, което човек е 

наблюдавал. Моделирането е същността на научаването чрез наблюдение.  

Хората формират когнитивен образ на определената поведенческа реакция чрез 

наблюдаване на поведението на модела и тази закодирана информация (съхраняваща се 

в дълговременната памет) служи като ориентир за техните действия. А. Бандура 

предполага, че те са „свободни” от товара на ненужните грешки и загубата на време за 

формиране на съответните реакции, тъй като могат, поне приблизително, да се научат 

на нещо по примера на някой друг. [142, с. 522] 

Социално-когнитивната теория предполага, че моделирането влияе върху 

научаването най-вече чрез неговата информативна функция. По времето на показване 

на образеца наблюдателите придобиват основно символични образи на моделираната 

дейност, която служи като прототип за съответстващото или несъответстващото 

поведение. Съгласно тази схема научаването чрез наблюдение се регулира от четири 

взаимно свързани компонента: внимание, съхранение, моторно-репродуктивни и 

мотивационни процеси.  
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Процеси на вниманието - разбиране на модела Човек може да се научи на 

много неща чрез наблюдение, ако обърне внимание на характерните черти на 

поведение на модела и ги разбере правилно. На него не му е достатъчно просто да 

вижда модела и това, което той прави, по-скоро индивидът трябва старателно да избере 

на какво да обърне внимание, за да извлече най-важната и съществена информация, 

която да използва при имитирането на модела. Процесите на вниманието влияят на 

това, което селективно се възприема от модела и се придобива в резултат от 

наблюдението. 

Процеси на съхранението - запомняне на модела Наблюдението на 

поведението на модела няма да е ефективно ако човек не го запомни. Ако няма 

възможност да си спомни какво е правил модела, наблюдателят едва ли би могъл да 

демонстрира устойчива промяна на поведението. 

А. Бандура предлага две основни вътрешни репрезентативни системи, с 

помощта на които поведението на модела се съхранява в паметта и се превръща по-

късно в действие. Първата е образно кодиране. По време на наблюдението на модела, в 

процеса на сензорно научаване, възникват относително устойчиви и лесно възприемани 

образи на това, което е било видяно. Мисловните образи се формират така, че всяка 

препратка към събитията, наблюдавани по-рано, веднага предизвикат жив образ или 

картина на физическите стимули.  

Втората система е вербално кодиране на по-рано наблюдаваните събития. 

Наблюдавайки модела, човек може да повтори на ум, какво прави модела. Тези речеви 

описания (кодове) по-късно могат да се повтарят вътрешно без открито изграждане на 

поведението. А. Бандура твърди, че вербалните кодове в голяма степен допринасят за 

научаването чрез наблюдение, защото носят значителна информация, натрупана по-

рано. 

Моторно-репродуктивни процеси - превод на паметта в поведението. 

Третият компонент на научаването чрез наблюдение е превод на информацията, която е 

символно закодирана в паметта в съответни действия. Независимо от това, че човек 

старателно формира и съхранява мислени образи на поведението на модела и повтаря 

на ум това поведение много пъти, може да се окаже, че той не е в състояние да построи 

поведението правилно. Това най-вече важи за сложни моторни действия, които 

изискват последователно въвличане на много отделни реакции, за тяхното майсторско 

изпълнение. В тази случаи не е достатъчно само да се наблюдава, за да може точно и 

гладко да се изпълнят действията. Постоянната практика и изпълнението на 
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последователни движения имат голямо значение ако наблюдателят иска да 

усъвършенства моделираното поведение.  

Мотивационни процеси - от наблюдение към действие А. Бандура счита, че 

не е важно колко добре хората следят моделираното поведение и го съхраняват, и какви 

са техните способности за изграждане на поведението - те не биха правили това, ако 

нямат достатъчно стимули. Човек може да придобие и съхрани навици, дори да има 

способности за изкусно построяване на моделираното поведение, но наученото рядко 

може да се превърне в открито изпълнение, ако е възприето негативно.  

При наличие на подкрепление моделирането, или научаването чрез наблюдение, 

бързо води до действие. Позитивните подкрепления не само засилват вероятността от 

открито изразяване или фактическо построяване на изискваното поведение, но също 

влияят върху процесите на вниманието и съхранението. 

Има един начин за усилване на желанието на човека за наблюдение, съхранение 

и изграждане на моделираното поведение - чрез предвиждане на подкрепления или 

наказания. Наблюдението на поведението, което е причина за позитивно поощрение 

или предотвратяване на някакво негативно условие, може да бъде най-силния стимул за 

внимание, съхранение и по-нататък за изграждане на такова поведение. В този случай 

подкреплението се преживява косвено и човек може да предвиди, че сходно поведение 

ще доведе до сходни последствия. [142, с. 523-527] 

Косвено подкрепление - осъществява се всеки път, когато наблюдателя види 

действие на модела с резултат, който наблюдателя осъзнава като резултат от 

предшестващи действия на модела. Може да се говори за косвено позитивно 

подкрепление, когато наблюдателите се държат така, както по-рано възприеманите 

модели, получили подкрепление. При косвено наказание наблюдаваните негативни 

последствия понижават тенденцията на човека да се държи по подобен начин. 

От гледна точка на социално-когнитивната теория много наши постъпки се 

регулират от самоналагано подкрепление. А. Бандура твърди, че като цяло поведението 

се регулира чрез подкрепление на самия себе си (самоподкрепление).  

Самоподкреплението е процес, при който хората награждават себе си с 

поощрения, над които имат контрол, всеки път, когато постигнат поставените от самите 

тях норми на поведение. А. Бандура използва термина саморегулиране за обозначаване 

на усилващия се и намаляващия ефект на самооценката. Саморегулирането подбужда 

засилване на поведението основно чрез своята мотивираща функция. В резултат на 

самоудовлетворяване от постигането на определени цели, у човека се появява мотив да 
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полага все повече усилия, необходими за постигане на желаното поведение. Равнището 

на спонтанна мотивация обикновено варира в съответствие с типа и ценността на 

подбудите и същността на нормите на поведение. [142, с. 529-530] 

От гледна точка на социално-когнитивната теория хората са склонни да се 

тревожат и да се осъждат, когато нарушават своите вътрешни норми на поведение. Те 

нееднократно преживяват в процеса на социализация такава последователност от 

събития: нарушаване на правилата на поведение - вътрешен дискомфорт - 

наказание - облекчение.  

В този случай действията, които не съответстват на вътрешните норми на 

поведение, предизвикват тревожни предчувствия и самоосъждане, което не преминава 

докато не настъпи наказанието. 

Наказанието не само слага край на страданията заради нарушение на 

поведението и на неговите възможни социални последствия, но е насочено към това, да 

се върне одобрението на другите. Самонаказанието избавя човека от вътрешен 

дискомфорт и лоши предчувствия, които могат да продължат по-дълго и да се понасят 

по-тежко от самото наказание. [142, с. 533-534] 

Концепцията за самоефективността се отнася до умението на хората да 

осъзнават своите способности за изграждане на поведение, съответстващо на 

специфична задача или ситуация. Самоефективността или осъзнаването на 

способността за справяне със специфични ситуации, влияе на няколко аспекта от 

психо-социалното функциониране. Това, как човек оценява собствената си 

ефективност, определя разширяването или ограничаването на възможността за избор на 

дейност, усилията, които ще му се наложи да приложи за преодоляване на 

препятствията, настойчивостта с която той ще трябва да реши някаква задача. 

Самооценката на ефективността влияе върху формите на поведение, мотивацията, 

изграждането на поведението и възникването на емоции.  

А. Бандура предполага, че придобиването на самоефективност може да стане по 

който и да е от следните четири начина (или по която и да е тяхна комбинация): 

способност да се изгради поведение, косвен опит, вербално убеждение, състояние 

на физическа (емоционална) възбуда.  

1. Способност за изграждане на поведение. А. Бандура твърди, че най-важния 

източник на ефективност е миналия опит за успех и неуспех в опитите да се 

постигнат желаните резултати. Просто казано, успешният личен опит 
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поражда високи очаквания, а предишните неуспехи пораждат ниски 

очаквания. 

2. Косвен опит. Въпреки че не е толкова ефективен, колкото действителното 

поведение, косвеният опит също може да бъде източник на висока 

самоефективност. Наблюдаването на други хора, които успешно изграждат 

поведение, може да внуши на човека надежда за самоефективност и 

увереност, че е напълно възможно да се справи с подобни дейности. 

3. Вербално убеждение. Ефективността може също да бъде постигната или 

променена чрез убеждението на човек, че има способностите, необходими за 

постигане на целта. 

4. Емоционален подем. И накрая, тъй като хората сравняват нивото на 

ефективност с нивото на емоционален стрес в условията на стресови или 

заплашителни ситуации, всеки начин, който понижава възбудата, ще увеличи 

прогнозата за ефективност. [142, с. 534-537] 

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. Каква е ролята на социализацията в процеса на научаване? 

2. Какво е моделиране и  как се регулира то? 

3. Какво е самоефективност, как се постига тя? 
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ТЕМА 6. ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ В ТЕОРИИТЕ НА ЖАН ПИАЖЕ И 

ЛОУРЪНС КОЛБЪРГ 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

основните положения от теорията за развитието на интелекта на Жан Пиаже и ще 

се запознаете със стадиалната когнитивна теория за моралното развитие на 

Лоурънс Колберг 

 

 

Жан Пиаже изучава механизмите на познавателната дейност на детето. Той 

счита развитието на интелектът за основна линия на психичното развитие на детето, от 

която зависят всички други психични процеси. Основните въпроси, поставени в 

разработките на Ж. Пиаже са: особености на детската логика; произход и развитие на 

интелигентността при детето; методи и начини за формиране на основни физически и 

математически представи и понятия (като обект, пространство, време, причинност, 

случайност), развитие на възприятието, паметта, въображението, играта, подражанието, 

речта и техните функции в процеса на познание. 

Изследвайки речта на децата Ж. Пиаже стига до извода, че техните изказвания 

могат да се разделят на две основни групи: 

1. Социализирана реч - характеризира се с интерес към отговора на партньора в 

общуването, нейната функция е да влияе на събеседника. Категории на социализирана 

реч - информация, критика, заповед, искане, заплаха, въпрос, отговор. 

2. Егоцентрична реч. По форма тези изказвания могат да бъдат различни: 

повторение (ехолалия), монолог, колективен монолог, но, общото е, че детето съобщава 

какво мисли в момента, не се интересува дали го слушат, каква е гледната точка на 

„събеседника“. Функцията на егоцентричната реч е по-скоро експресивна - 

„удоволствие от говоренето“, съпровождане и ритъм на действията.  

Егоцентризмът като основна специфика на детското мислене се състои в 

преценяване на света изключително от своята непосредствената гледна точка и в 

невъзможността да се вземе предвид чуждата гледна точка. Егоцентризмът се 

разглежда от Ж. Пиаже като разновидност на несъзнаваната систематична илюзия на 

знанието, като скрита психическа позиция на детето. Независимо от това 
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егоцентричното мислене не е прост отпечатък на влиянията на външния свят, а активна 

познавателна позиция, първоначална познавателна центрация на ума. 

Ж. Пиаже вижда егоцентризма като корен, като основание за всички останали 

характеристики на детското мислене. Той не се поддава на непосредствено наблюдение 

и се изразява чрез други явления. Сред тях са доминиращите черти на детското 

мислене: реализъм, анимализъм и артификализм. 

Реализъм. На определен етап от развитието си детето разглежда предметите от 

позицията на непосредственото му възприятие (например, луната следва детето по 

време на разходките), реализмът е интелектуален - клоните на дърветата „правят” 

вятъра; името на предмета е толкова истинско, колкото и самия предмет, образът на 

предмета е „прозрачен“ и включва всичко, което детето знае за него. Моралният 

реализъм се проявява във факта, че детето не взема предвид вътрешното намерение в 

постъпката и съди за него само по външния краен резултат (който е разбил повече 

чаши, е виновен повече - въпреки факта, че единия човек се опитал да помогне и 

случайно е изпуснал чашата, а другият се е ядосал и е счупил чашата умишлено). 

Анимализмът е всеобщо одушевяване, даване на живот, съзнание и чувства на 

предметите (преди всичко самостоятелно движещите се като облаци, луна, автомобил). 

Артификализъм - разбиране на природните явления по аналогия с човешка 

дейност, всичко съществуващо се разглежда както създадено от човека, по волята му 

или за човека (слънцето - „че трябва да ни светли“, реката - „ че лодките да плават“). 

Някои от другите особености на детската логика според Ж. Пиаже са: 

 синкретизъм (глобална схематичност и субективност на детските 

представи, тенденцията да се свързва всичко с всичко, възприемането на 

детайли, причини и последици като паралелни); 

 трансдукция (преход от частно към частно, заобикаляйки общото); 

 невъзможност за синтез (липса на връзка между съжденията); 

 липса на чувствителност към противоречието; 

 невъзможност за самонаблюдение; 

 трудности в осъзнаването; 

 непроницаемост за опита (детето не е изолирано от външно влияние, 

възпитание, но то се асимилира и деформира от него). 

Всички тези характеристики формират комплекс, който определя логиката на 

детето, а в основата на комплекса стои егоцентризмът на речта и мисленето. [146, с. 

108-111] 
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Ж. Пиаже разглежда човешкия интелект като една от формите за адаптиране към 

средата на живот. Всеки жив организъм има вътрешна потребност да поддържа 

хармонични отношения с околната среда, т.е. необходимост от адаптиране към 

околната среда (от равновесие с околната среда). Въздействията на околната среда 

изваждат организма от равновесие. За да постигне отново равновесие (адаптация), 

организмът трябва да е в състояние на непрекъсната активност, за да компенсира 

дисбаланса. Например, порязването на пръст (т.е. повреда отвън, от страната на 

околната среда) активира процесите на саморегулация, които в крайна сметка би 

трябвало да възстанови стабилността, т.е. кожата на порязания пръст. Тенденцията за 

балансиране е призната от Ж. Пиаже като върховен принцип на развитие, включително 

познавателното развитие. Въвеждането на фактора на равновесие позволява да се 

разбере психическото развитие (и развитието на интелекта) като саморазвитие, като 

процес на самодвижение. 

Когнитивната адаптация се състои от два противоположно насочени процеса - 

асимилация и акомодация, но неразривно свързани и допълващи се тенденции в 

поведението. 

Асимилацията е сравнима с храносмилането - решаването на проблемната 

ситуация става като се използват съществуващи модели на действие или когнитивни 

модели. При четене протича асимилация на информацията. Използвайки общата „схема 

на захващане“, детето може да вземе най-различни предмети. Асимилацията гарантира 

безопасността и стабилността на когнитивните структури. Самата проблемна ситуация 

или нов обект претърпява известна трансформация. 

Акомодацията е промяна в моделите при прилагането им в нова ситуация, към 

нова задача и осигурява вариативност, развитие, разработване на нови схеми. Детето се 

научава да поставя ръцете и пръстите си по различни начини, в зависимост от това дали 

му подават лист хартия или топка (схемата за хващане е подложена на акомодация). 

Балансирането на тенденциите на асимилация и акомодация осигурява най-

ефективната адаптация, но това състояние винаги е само приблизително и временно, и 

отново се заменя от дисбаланс. 

Съотношението на тези два компонента в поведението може да бъде различно. 

Преобладаване на асимилацията над акомодацията се наблюдава при символичната 

игра на малки деца. В зависимост от желанието и интереса на детето, парчето старо 

дърво може да бъде или кукла, или кораб, или самолет. Преобладаване  на 

акомодацията се проявява в подражаващо действие, в случай на уподобяване на 
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собственото поведение на свойствата на външното въздействие (например детето 

имитира отваряне – затваряне на кутията с движения на устата, пресъздава позите на 

заспало коте). 

Интелигентността на детето се изгражда на базата на действието, на базата на 

опит от действието с предметите. За да познава обектите, субектът трябва да действа с 

тях: да грабва, да хваща, да опипва, да приближава, да отдалечава, да премества, да 

съотнася и т.н. Целият придобит опит се отлага под формата на схеми за действие. 

Схемата на действие е едно от най-важните понятия в концепцията на Ж. Пиаже. 

Разбирането на схемата на действие в тесния смисъл на думата е най-общото, което 

остава в действието, при неговото многократно повтаряне при различни обстоятелства. 

Схемата на действие в широкия смисъл на думата е структура на определено ниво на 

умствено развитие. На определен етап от развитието обобщените схеми на действие се 

превръщат в операции (операторски структури), следователно концепцията на Ж. 

Пиаже е наречена оперативна. Операциите са интериоризирани (вътрешни) 

предметни действия, станали обратими и групирани в система. 

Структурите на умствената дейност се развиват през целия живот, зависят от 

съдържанието на опита и са качествено различни на различните етапи на развитие. 

Процесите на асимилация и акомодация осигуряват приемственост и непрекъснатост 

на умственото развитие в онтогенезата. Развитието на психиката според Ж. Пиаже е 

смяна на доминиращите интелектуални структури. Всеки етап е изграден върху 

предходния, всеки от тях е необходим за формирането на следващия, така че редът на 

тяхното следване е фиксиран и закономерен, а скоростта на преминаването им може да 

бъде различна (в зависимост от благоприятните или неблагоприятните възможности за 

натрупване на опит, от качеството на културната и образователната среда).  

Стадии на развитие на интелекта: 

1. Сензомоторен стадий (от раждането до 2 години) разделен е на 6 подстадия, 

през които детето последователно демонстрира следните характеристики и 

постижения:  

 има безусловни рефлекси и не е в състояние да мисли, да си постави цел и да 

се разграничи от околната среда;  

 рефлексите се превръщат в повтарящи се действия;  

 появява се способността за възпроизвеждане на произволни, приятни и 

интересни резултати от собствените действия;  
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 увеличава се способността за координиране на действията, насочени към 

удължаване на впечатленията, предизвикващи за интерес;  

 откриване на нови начини за постигане на интересни резултати;  

 появява се способността да си представя отсъстващи събития в символична 

форма. 

Основните постижения на този период включват формирането на координирани 

движения, съответстващи на такава материална структура като групиране, изграждане 

на репрезентации. Особено забележими резултати на този етап са изграждането на 

„постоянство на обекта“, т.е. разбиране за съществуването на обекта, дори когато не 

се вижда, разбиране, че действията имат последствия, използване на механизма на 

„проба и грешка“, развиване на способността за имитиране на околните. 

2. Предоперационален стадий. (от 2 до 7 години) с два подстадия. В първия 

подстадий новосформираната способност за репрезентация се асимилира от 

сензомоторните структури и те трябва да се адаптират към нея. Освен това детето 

установява редица функционални закони, истини и асоциации, свързани с околната 

среда. Отличителна черта на децата на тази възраст е изненадващото ограничение на 

тяхното мислене - изглежда, че мисълта им е фокусирана единствено върху един аспект 

на ситуацията, често върху тяхната собствена гледна точка (егоцентризъм), а всички 

останали гледни точки или измерения не се вземат предвид. Предоперационалната 

мисъл, освен че се фокусира върху единия, най-забележим аспект на събитието, 

изглежда не следва законите на логиката или физическата причинно-следствена връзка, 

а по-скоро е ограничена до асоциациите по съседство. Така че, аргументацията на 

децата за техните действия често представлява абсурдни измислици или е резултат от 

желанието им да се оправдаят на всяка цена. 

3. Стадий на конкретните операции (от 7 до 12 години) разделен е на две 

подстадия. На този етап грешките, които детето прави през предоперационалния 

стадий, се коригират, но по различни начини и не всички наведнъж. Смисълът на 

дефиницията на „конкретна“ операция, включена в наименованието на този стадий, е, 

че операционалното решение на проблемите (т.е. решение, основано на обратими 

умствени действия) се взема отделно за всеки проблем и зависи от неговото 

съдържание. Например физическите понятия се усвояват от детето в следната 

последователност: количество, дължина и маса, площ, тегло, време и обем.  

4. Стадий на формалните операции (12 и повече години). Системата на 

обратимите операции, ставайки по-координирана, навлиза в следващия етап на 
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развитие на формалните операции, който започва на възраст  11-12 години. Развитата 

преди това способност за класифициране на обекти прераства в способност за 

комбинаторно мислене - анализирайки физическо събитие, детето е в състояние да 

вземе предвид всички възможни аспекти и да ги промени един по един, като 

квалифициран експериментатор, в търсене на логически обоснован отговор. 

Способността да се променят умствено и хипотетично, аспекти на ситуацията по строго 

установен начин означава, че детето може да измисли предмети и ситуации, които не 

съществуват в действителност. Така възможността има предимство пред реалността, а 

те манипулират с формата и я разглеждат изолирано от съдържанието, т.е. не по 

начина, по който прави дете, което е на етапа на конкретни операции. [146, с. 114-120] 

Лоурънс Колберг формулира стадиална когнитивна теория за моралното 

развитие. Той започва своята работа чрез задаване на въпроси за разрешаването на 

различни морални дилеми на момчета на 10, 13 и 16 години. Анализът на отговорите на 

децата дава основание на Л. Колберг да заключи, че моралното развитие прогресира 

чрез преминаването през универсална и инвариантна последователност от три общи 

морални нива, всяко от които се състои от по два отделни етапа. Всеки следващ етап е 

свързан с предходния и представлява по-сложен начин на мисловните процеси относно 

търсенето на отговори на морални въпроси. Според него човек не може да прескочи 

даден етап от своето развитие, а този, който е достигнал до по-висок етап, няма как да 

регресира до по-ранните етапи. 

Първо равнище – предконвенционален морал. На това ниво правилата все 

още са външни за Аз-а, а не субективно присъщи. Детето се съобразява с правилата, 

наложени от авторитетните фигури, за да избегне наказанието или да получи лична 

изгода. Перспективата за личностна изгода доминира. 

Първият стадий на това равнище се определя като „ориентация към 

подчинение и наказание”. Положителната или отрицателната страна на даден акт 

зависят от неговите последици. Детето се подчинява на авторитетите, за да избегне 

наказанието, но не за да може да класифицира акта като грешен, ако няма да бъде 

наказано. Колкото повече вреди нанася даденият акт или колкото по-тежко е деянието, 

толкова актът е класифициран като „по-лош”. 

Вторият стадий на това равнище се определя като „стадий на личния 

интерес” („инструментален хедонизъм”). При лицата, намиращи се на този втори 

стадий от моралното развитие, се наблюдава съобразяване с правилата, за да  получат 

определена награда или да задоволят определени лични потребности. В този случай 
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аргументите се определят в зависимост от личната полза, която може да се извлече от 

постъпката. През този стадий има наличие и на известна загриженост за перспективата 

на другите, но тя е базирана на надеждата за обезщетение в замяна. 

Второ равнище – конвенционален морал. На това ниво индивидът вече има 

субективно изградени много морални ценности и се стреми да се подчинява на 

правилата, определени от другите, на първо място, за да спечели тяхното одобрение, а 

по-късно – за да спазва и обществения ред. Перспективите за другите хора се оценяват 

и обмислят сериозно. 

Трети стадий на това равнище е стадият „доброто дете” или ориентация към 

одобрение от страна на другите. Хората често са оценявани чрез техните намерения и 

чувството да се чувстваш ценен и важен, както и да зачиташ чувствата на другите. 

Четвърти стадий е „ориентация към законността и реда”. Правилно, е това, 

което се основава на установените правила, ред, уважение към властта и законите. 

Поведението се оценява като добро, ако съответства на законно установените норми. 

Причините за това са не толкова страха от наказание, а убеждението, че законите и 

правилата за поддържане на обществения ред трябва да се спазват. 

Трето равнище – постконвенционален морал. Индивидът определя кое е 

правилно и кое не от гледна точка на общоприетите принципи на правосъдието, които 

са общовалидни а не само мнението на конкретните авторитетни фигури. На този етап 

човек може да разграничи това, което е морално правилно и законно. 

Към това равнище са включени последните два стадия от моралното развитие 

според Л. Колбърг. 

Пети стадий е „ориентация към обществен договор и демократичност”. На 

този етап се осъществява разбирането на основните цели, обслужвани от закона, и 

опасението, че правилата се формират чрез демократичен консенсус така, че да се 

изрази волята на мнозинството и да се максимизира социалното благоденствие. 

Шестият стадий се обозначава като „ориентация към универсалните 

принципи”. Това е най-високия етап на моралното мислене, през който личността 

определя кое е правилно и кое не въз основа на личностно генерираните принципи 

(съвестта), независимо от законността или мнението на другите хора. Съгласно Л. 

Колбърг последният шести стадий представлява идеалното морално мислене. [141, с. 1-

12] 

 

Въпроси за самоподготовка: 
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1. Кои са характеристиките на детското мислене според Жан Пиаже? 

2. Кои са стадиите на развитие на интелекта и какво е характерно за 

всеки от тях? 

3. През какви етапи преминава моралното развитие според Лоурънс 

Колберг? 
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ТЕМА 7. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ ЗА ПСИХИЧНОТО 

РАЗВИТИЕ НА Л.С. ВИГОТСКИ 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

основните положения от културно-историческата теория за развитието на 

психиката на Лев Семьонович Виготски и ще се запознаете с проблема за 

възрастовото развитие и неговата периодизация. 

 

 

Руската възрастова психология се основава главно на културно-историческата 

теория за развитието на психиката, разработена от Лев Семьонович Виготски. 

Централно място в трудовете на Л. С. Виготски за детската (възрастовата) психология 

заема проблемът за основните закономерности на психическото развитие на детето: „ 

решаването на проблема за развитието на поведението и неговият централен въпрос - 

как възникват новообразуванията в процеса на психологическото развитие ... ” [40, с. 

12]. 

Въпреки че Л. С. Виготски не успява да създаде цялостна теория, общото 

разбиране за психичното развитие в детството, съдържащо се в трудовете му, по-късно 

е значително разработено, конкретизирано и усъвършенствано в трудовете на А. Н. 

Леонтиев, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец, Д. Б. Елконин, Л. И. Божович, М. И. Лисина и 

други представители на школата на Виготски. [147] 

Л. С. Виготски формулира най-общите закони за детското развитие: 

 цялостност на процеса на развитие, единство на различните страни и 

линии на развитието; 

 в развитието има не само количествени, но и качествени промени; 

 обща неравномерност на развитието, т.е. промяна в неговата скорост или 

темп; 

 хетерохронност и диспропорционалност в развитието на различните 

линии (различните части на тялото, различните жлези с вътрешна 

секреция, различните психични функции се развиват с различна скорост, 

със свой собствен темп, по свои траектории, съзряват по различно време); 

 появата на новообразувания може да бъде придружена от регресия, 

инволюция на по-ранни придобивки; 
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 развитието се характеризира със структурни промени, които са свързани с 

диференциацията на предишни структури и с различни темпове на 

развитие на части от цялото (диспропорционалност); 

 съществуване на оптимални периоди за развитие на една или друга страна 

на организма и личността. [94, с. 104-105] 

Той прави критичен анализ и преразглеждане на преобладаващите в 

чуждестранната детска психология възгледи за процесите на психическото развитие. 

От негова гледна точка всички съвременни за него теории описват хода на развитието 

на детето като процес на преход от индивидуалното към социалното, чиито условия в 

повечето теории са наследствеността и околната среда. Според Л .С. Виготски 

съществуващите теории или отричат развитието, защото вярват, че всичко в развитието 

се дава от самото начало (преформизъм), или стигат до отрицание на развитието, тъй 

като разглеждат развитието не като процес на вътрешното движение на детето, а като 

натрупан опит, просто отражение на влиянията на околната среда [40]. 

Той се стреми да подчертае спецификата на психичното развитие в онтогенезата. 

От негова гледна точка психичното развитие на детето е преди всичко културно 

развитие. То се дължи на нарастването и разрешаването на вътрешните противоречия, 

определя се от самия ход на развитие, а не от генетичната програма, възниква в 

резултат на приспособяването на детето към различни образци на човешката култура. 

Разбирането на Л. С. Виготски за околната среда като източник на развитие 

има централно значение за концепцията му за психичното развитие. Механизмът на 

развитие е взаимодействието на идеалните и началните форми. Именно в средата са 

представени идеалните форми, т.е. образци, прототипи на бъдещите новообразувания. 

Идеалните форми могат да се разбират по-широко като света на човешката култура, 

като представи, идеи, знаци, човешки действия, с които детето се среща и които трябва 

да усвои (асимилира), като по този начин преобразува натуралните (началните) форми 

в културни.  

Той формулира хипотеза за развитието на висшите психични функции: 

„Всяка функция в културното развитие на детето се появява на сцената два пъти, в два 

плана, първо в социален, след това в психологически, първо между хората, като 

интерпсихична категория, след това вътре в детето, като интрапсихична категория. 

Това се отнася в еднаква степен за произволното внимание, за логическата памет, за 

формирането на понятия, за развитието на волята ”[83, с. 145]. Ходът на психическото 

развитие на детето преминава от социалното към индивидуалното, от външното 
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към вътрешното, а формата на развитие е процесът на присвояване на културни 

форми, т.е. социално-историческия опит. Висшите психични процеси на човек, според 

Л. С. Виготски, са социални от самото начало. Както по своя произход, така и по своето 

съдържание, те съществуват в пространството на взаимоотношенията между детето и 

възрастния и едва впоследствие се интернализират, т.е. преминават във вътрешния 

свят на детето, стават негова собственост. Възрастният действа като носител на 

идеални, висши, културни форми и като посредник, помагащ на детето да усвои 

културно-историческия опит. 

Обучението е движещата сила на психичното развитие. То има позитивно, 

ефективно въздействие върху развитието само ако го изпревари, като се фокусира не 

върху вече завършени цикли на развитие (равнище на актуално развитие), а върху все 

още възникващото (равнище на потенциално развитие), т.е. ако създава зона на най-

близко развитие, която може да се разбере като специфично разстояние между 

наличната и идеалната форми. Ако равнището на актуалното развитие се определя от 

способността на детето да решава самостоятелно задачи, тогава равнището на 

потенциалното развитие се намира в решаването на онези задачи, с които детето не 

може да се справи самостоятелно, но е в състояние да реши под ръководството на 

възрастен, в сътрудничество, в съвместни дейности с него. Зоната на най-близко 

развитие, според Л. С. Виготски, е разстоянието между тези две равнища. Тя дава 

възможност да се определи динамиката на развитието на детето, неговия утрешен ден. 

Л. С. Виготски подчертава, че процесът на развитие зависи от характера и 

съдържанието на обучението, „за да се създаде зона на най-близко развитие, т.е. да се 

генерират редица вътрешни процеси на развитие, са необходими правилно 

структурирани учебния процеси“ [41, с. 506]. 

Г. А. Цукерман и А. Л. Венгер смятат, че разликите в решаването на проблема за 

връзката между развитието и ученето между подходите на Ж. Пиаже (обучение, 

основано на действителното равнище на психическо развитие на детето) и Л. С. 

Виготски (спонтанното и целенасочено обучение служи като източник на развитие, 

фокусирайки се върху възможностите на детето) са относителни. Имайки предвид 

пълния цикъл на развитие, те откриват две фази в него: фаза на нарушаване на 

равновесието и фаза на последващото му възстановяване (постигане на хомеостаза). Те 

приемат, че за пълния цикъла на развитие са необходими и двата варианта на обучение. 

[143] 
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Л. С. Виготски доказва влиянието на ученето върху процеса на развитие, като 

формулира хипотези за смисловата и системната структура на съзнанието и 

неговото развитие в онтогенезата. Смисловата структура на съзнанието е 

равнището на развитие на обобщенията, т.е. значенията на думите. Управлявайки 

смисловата структура на съзнанието, т.е. формулирайки обобщение, пренасяйки го на 

по-високо равнище е възможно да се пренастрои цялата система на съзнанието. 

Хипотезата за системната структура на съзнанието предполага, че съзнанието не 

е просто сбор от отделни процеси, а определена система, йерархична структура, в която 

се разграничава доминираща функция, която подчинява всички други психични 

процеси. В ранното детство доминиращ процес, стоящ в центъра на съзнанието е 

възприятието, в предучилищна възраст - паметта, в училищната възраст - мисленето. 

Процесът на психическо развитие се състои в преструктуриране на системната 

структура на съзнанието, което се случва под влияние на промяната в неговата 

смислова структура, което от своя страна е обусловено от процеса на обучение. 

Л. С. Виготски поставя проблема за възрастовото развитие и неговата 

периодизация. Той критикува периодизацията, съществувала по негово време, заради 

факта, че един признак на детското развитие се приема като критерий за периодизация. 

Той счита, че е необходимо да се изоставят опитите за симптоматично класифициране 

на възрастите и да се изгради периодизация, основана на вътрешната същност, 

вътрешните промени в детското развитие. Л. С. Виготски предлага като критерий за 

възрастова периодизация новообразуванията, които са същността на всяка възраст. 

Възрастовите новообразувания са „онзи нов тип структура на личността и нейната 

дейност, онези психични промени, които възникват за първи път на даден възрастов 

етап и които по най-важния и основен начин определят съзнанието на детето, неговото 

отношение към околната среда, неговия вътрешен и външен живот, целия ход на 

развитие през дадения период ”[41, с. 10-11]. 

Друг критерий за периодизация според Л. С. Виготски е динамиката на 

преходите от една възраст в друга. Той разглежда процеса на психическо развитие 

като прекъсващ, състоящ се от смяна на стабилни и критични възрасти. В стабилните 

периоди развитието се случва бавно, еволюционно, плавно, чрез понякога 

незабележими, микроскопични промени в личността на детето, които, натрупвайки се, 

се откриват внезапно под формата на появяващи се възрастови новообразувания. В 

критичните периоди развитието придобива бурен, стремителен, революционен, 

понякога катастрофален характер, настъпват резки, кардинални промени в личността на 



58 

детето. То за много кратко време (понякога дори в рамките на няколко месеца) променя 

като цяло основните си личностни черти. 

Л. С. Виготски обръща специално внимание на преходните, критични периоди, 

които според него позволяват да се разкрият вътрешните противоречия на развитието. 

Той посочва съществуването на следните критични възрасти: криза на новородено, 

криза на първата година, криза на третата години, криза на седмата години и криза на 

тринадесетата година. 

Особености на критичните възрасти: 

 неяснота на границите на критичните периоди, разделящи началото и 

края на кризата от стабилните периоди, и рязко обостряне на кризата в 

средата - наличие на кулминационна точка, в която кризата достига 

апогея си; 

 относителна трудност във възпитанието на децата в критични периоди на 

развитие (спад в учебните постижения, отслабване на интереса към 

училищните дейности, общо намаляване на работоспособността, 

конфликти с околните, болезнени преживявания, вътрешни конфликти); 

 негативен характер на развитието: прогресивното развитие на личността, 

изграждането на новото сякаш затихва (не се наблюдава поява на нови 

интереси, стремежи, нови видове дейност, нови форми на вътрешен 

живот), напротив, на преден план се извеждат процесите на отмиране, 

колапс, разпад и разрушаване на това, което се е образувало в 

предишните етапи от развитието на детето [41]. 

Преходът към нова възраст, появата на новото в развитието винаги означава 

отмиране на старото, което е концентрирано главно в критичните възрасти. 

Негативното съдържание на развитието в критичните периоди е само сенчестата 

страна, в тях също така се наблюдават конструктивни, творчески процеси на развитие, 

позитивни промени в личността, които са смисъла на всяка критична възраст. 

Новообразуванията от критичните възрасти са силно специфични. За разлика от 

новообразуванията от стабилните периоди, те имат преходен характер, т.е. в бъдеще те 

не остават във вида, в който възникват, те отмират, поглъщат се от новообразувания от 

следващия стабилен период, разтваряйки се и преобразувайки се в тях. 

Периодизацията, на Л. С. Виготски, включва следните периоди: [41, с. 21] 

 

криза на новороденото. 



59 

младенческа възраст (2 месеца-1 година). 

 

криза на първата година 

ранно детство (1-3 години). 

 

криза на третата година. 

предучилищна възраст (3-7 години). 

 

криза на седмата година. 

училищна възраст (8-12 години). 

 

криза на тринадесетата година. 

пубертетна възраст (14-17 години). 

 

криза на седемнадесетата година. 

 

Всяка възраст има специфична, неповторима структура, която се заключава в 

наличието на централно новообразувание, водещо целия процес на развитие и 

характеризиращо преструктурирането на цялата личност на детето - това е 

централната линия на развитие; и в наличието на частични процеси, изменения, 

новообразувания, свързани с отделни аспекти на личността на детето - това са 

второстепенни линии на развитие. При преминаване от една възраст към друга, 

централната и второстепенната линия на развитие могат да сменят местата си. 

Например, развитието на речта е от основно значение в ранното детство и 

второстепенно в следващите възрасти. 

За да определи динамиката на възрастта, Л. С. Виготски въвежда понятието 

„социална ситуация на развитие“. Тя е централен момент при разглеждане на 

динамиката на психическото развитие, източник на всички динамични промени, 

свързани с възрастовите новообразувания, която определя целия начин на живот на 

детето, т.е. формите и пътя, по които детето придобива нови свойства на личността. 

Условията на живот, външната среда на живот сами по себе си, т.е. 

непосредствено, директно, не са в състояние да определят психическото развитие на 

детето; в едни и същи условия могат да се формират различни характеристики на 

психиката. Основното, от което зависи развитието, е в какви взаимоотношения е самото 
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дете с околната среда, какво възприема и как се отнася към нея, как преживява средата. 

Според Л. С. Виготски преживяването е „единица за анализ“, в която „от една страна, 

е представена средата, събитието, което се преживява - преживяването винаги се отнася 

до нещо извън човека, - от друга страна, е представено как човека преживява 

събитието, т.е. в преживяването присъстват всички особености на личността и всички 

особености на средата”. Характерът на взаимоотношението на детето с околната среда, 

т.е. преживяването като „единица на съзнанието“ определя ролята и влиянието на 

средата върху развитието на детето, преди всичко върху „преструктурирането на 

съзнателната личност на детето“. [94] 

Динамиката на психическото развитие („динамично развитие на възрастта“) 

протича по следния начин: до началото на всяка възраст се формира определена 

социална ситуация на развитие, която, определя целия начин на живот на детето, 

неговото „социално битие“ и води до формирането на новообразувания, отразяващи се 

в промяна на съзнанието на детето. Тези новообразувания в съзнателната личност на 

детето, са резултат от възрастово развитие в определен стабилен период и имат 

решаващи последици за по-нататъшното му развитие. Новата структура на съзнанието 

определя новия характер на възприятието, отношението към външната реалност и към 

активността в нея, както и новия характер на вътрешния живот на детето и вътрешната 

активност на неговите психични функции, т.е. „от в края на даден възрастов период 

детето става съвсем различно същество от това, което е било в началото на периода“ 

[41, с. 27]. Новата структура на съзнанието на детето променя цялата система на 

неговите отношения към външната реалност и към него самото, т.е. предишната 

социална ситуация на развитие се променя, разпада и започва да се оформя нова 

ситуация на развитие, която трябва да се превърне в изходна точка за следващия 

възрастов период. Разпадането на старата и възникването на основите на новата 

социална ситуация на развитие, според Л. С. Виготски, е основното съдържание на 

критичните възрасти. 

Дейността на самото дете, обуславяща развитието му като непрекъснат процес 

на самодвижение, започва да се счита за движеща сила на психичното развитие и 

„фактите за наследствеността и околната среда са само условия, които не определят 

същността на процеса на развитие, а само различните вариации в рамките на нормата” 

[102, с. 227]. 

Развитието на външната и вътрешната дейност на детето, т.е. самият живот на 

детето, развитието на реалните процеси от този живот действат като движеща сила на 
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неговото психическо развитие. А. Н. Леонтиев подчертава, че е необходимо да се 

говори за зависимостта на развитието на психиката не от дейността като цяло, а от 

водещата дейност, която играе основна роля в развитието и е от най-голямо значение 

за развитието на личността. Водеща дейност е „тази дейност, чието развитие определя 

основните промени в психичните процеси и особеностите на личността на детето на 

даден етап от неговото развитие“ [80, с. 286]. 

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. Кои са законите за детското развитие? 

2. Каква е ролята на обучението в процеса на психичното развитие? 

3. Какви са особеностите на критичните възрасти? 

4. Как протича динамичното развитие на възрастта? 
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ТЕМА 8. ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за някои 

от възгледите за периодизацията на психичното развитие и ще се запознаете с 

възрастовите периодизации на различни автори. 

 

 

Проблемът за периодизацията на психическото развитие е един от най-сложните 

в психологията на развитието. Всяка периодизация се създава с цел да се отбележат 

точките върху кривата на психическото развитие, които отделят качествените, 

своеобразни периоди. [100, с. 88] 

Психичното развитие е процес, който се развива с течение на времето и се 

характеризира както с количествени, така и с качествени промени. Според 

определението на Борис Герасимович Ананиев развитието, свързано с възрастта, има 

две свойства - метрично и топологично. 

Метрично свойство означава продължителността на едни или други психични 

процеси и състояния, както и времевите характеристики на промените в психиката, 

настъпващи през целия живот на човека. Метричното свойство се измерва чрез 

интервали от време (дни, месеци, години и т.н.) или показатели за динамиката на 

промените в определен психичен феномен (темп, скорост, ускорение). В процеса на 

изучаване на времевия аспект на възрастовото развитие, са идентифицирани временни 

закономерности като неравномерност и хетерохронност. 

Неравномерност на възрастовото развитие - отделните психични функции и 

личностни качества на човека имат определена траектория на промените във времето, 

която може да бъде както проста, така и сложна, криволинейна по своя характер. С 

други думи, ръстът и стареенето на психичните функции протичат неравномерно, с 

различна скорост, което усложнява определянето на различните периоди на възрастово 

развитие. Неравномерността на психическото развитие се влияе от историческото 

време - едни и същи свойства функционират с различна скорост в зависимост от 

поколението, към което принадлежи индивида. Същите времеви интервали, обемът на 

знанието и системата от интелектуални операции се променят значително с общия 

напредък на образованието и културата. През ХХ век в сравнение с XIX век се 

променят темпът и сроковете за завършване на съзряването, наблюдава се ускоряване 
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или акселерация на общото соматично и невропсихично развитие и в същото време 

забавяне на процесите на стареене. 

Хетерохронност на възрастовото развитието. При съпоставяне на темповете 

на промяна на психичните функции и свойства се разкрива разлика в преминаването им 

през фазите на възрастово развитие, ръст, зрялост и еволюция, което показва 

сложността и противоречивостта му. Хетерохронността може да бъде 

вътрешнофункционална, когато определени аспекти на психична функция се развиват в 

различно време, и междуфункционална, при която различните функции преминават 

през фазите на своето развитие в различно време. Към вътрешнофункционалната 

хетерохронност се отнася разликата в стареенето на различни видове цветова 

чувствителност - с възрастта чувствителността към синия и червения цвят по-бързо 

намалява, а чувствителността към жълтия и зеления цвят се оказва по-стабилна. Към 

междуфункционалната хетерохронност се отнася несъответствието във времето за 

постигане на оптимални сензорни и интелектуални творчески способности и социално 

развитие. Сетивното развитие достига фазата на зрялост на 18–25 години, 

интелектуалните, творческите способности могат да достигнат своя оптимум средно 

много по-късно на 35 години, а зрелостта на личността е на 50–60 години. Всичко това 

създава благоприятни възможности за възрастово индивидуално развитие на човек през 

целия му живот. По време на периода на растеж най-бързо се развиват онези функции, 

които са от първостепенно значение за развитието на други форми на психиката. Така, 

в ранна предучилищна възраст се формира ориентацията в пространството, а по-късно 

детето научава понятието за време. В периода на стареене хетерохронността осигурява 

запазването и по-нататъшното развитие на едни функции за сметка на други, които по 

това време отслабват и инволюират. Информираността, речниковият запас на 

възрастния човек могат да нараснат, докато психомоториката и сензорно-

перцептивните функции се влошават, ако няма системна тренировка и те не са 

включени в професионални дейности. 

Топологично свойство на възрастовото развитие означава определеност на 

едно или друго състояние, фаза или период на формиране на индивида. Тъй като 

възрастовото развитие, като цялостно образувание, е сложна динамична система, 

нейните качествени топологични особености могат да бъдат определени чрез изучаване 

на структурните особености на взаимовръзките на различните му страни, 

идентифициране на водещите, системообразуващи фактори, които са свързани със 

спецификата на дадения период от живота. 
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В съвременните периодизации на възрастовото развитие метричните и 

топологичните характеристики се използват в единна класификационна схема. 

Несъответствията на различните периодизации, несъвпадането на границите за 

различните периоди са свързани главно с противоречивостта на психичното развитие, 

обусловено от действието на времевите закономерности, неравномерността и 

хетерохронността, и с топологичната сложност на различните фази, динамиката на 

съотношението на биологичното и социалното през целия жизнен цикъл на човека. 

Структурата на житейския път и основните му моменти (начало, оптимум, завършек) се 

променят в хода на историческото развитие, от поколение на поколение, което се 

отразява и на периодизацията на възрастовото развитието. [76, с. 210-211] 

За Л. С. Виготски развитието е преди всичко появата на нещо ново. Стадиите на 

развитие се характеризират с възрастови новообразувания, т.е. качества или свойства, 

които преди това не са били готови. Източникът на развитие, според Л. С. Виготски, е 

социалната среда. Взаимодействието на детето с неговата социална среда, която го 

възпитава и обучава, обуславя появата на възрастовите новообразувания. 

Л. С. Виготски въвежда концепцията за „социална ситуация на развитие“ - 

специфично за всяка възраст отношение между детето и социалната среда. Средата 

става напълно различна, когато детето преминава от един възрастов етап в следващ. 

Социалната ситуация на развитие се променя в самото начало на възрастовия 

период. В края на периода се появяват новообразувания, сред които специално място 

заема централното новообразувание, което е от най-голямо значение за развитието в 

следващия етап. 

На различни етапи промените в психиката на детето могат да настъпят бавно и 

постепенно или могат да се случат бързо и рязко, открояват се стабилни и критични 

периоди на развитие. 

Критичните и стабилни периоди на развитие се редуват. Ето защо възрастовата 

периодизация на Л. С. Виготски има следната форма:  

 криза на новороденото;  

 младенческа възраст (2 месеца-1 година);  

 криза на първата година;  

 ранно детство (1-3 години);  

 криза на третата година;  

 предучилищна възраст (3-7 години);  

 криза на седмата година;  
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 училищна възраст (8-12 години);  

 криза на тринадесетата година;  

 пубертетна възраст (14-17 години);  

 криза на седемнадесетата година. 

Даниил Борисович Елконин разглежда детето като цялостна личност, която 

активно опознава света на предметите и човешките отношения, което го включва в две 

системи на отношения: „дете - предмет“ и „дете - възрастен“. Предметът притежава 

определени физически свойства и социално развити начини за действие с него. Това е 

по същество обществен предмет, с който детето трябва да се научи да действа. 

Възрастният човек е не само човек със специфични индивидуални качества, но и 

представител на професия, носител на други видове социални дейности със 

специфичните им задачи и мотиви, норми на отношения, т.е. обществен възрастен. 

Дейностите на детето в рамките на системите „дете - обществен предмет“ и „дете - 

обществен възрастен“ представляват единен процес, в който се формира неговата 

личност. 

В същото време тези системи на отношения се овладяват от детето в дейности от 

различен тип. Сред видовете водещи дейности, които оказват най-силно влияние върху 

развитието на детето, Д. Б. Елконин разграничава две групи. 

Първата група включва дейности, които ориентират детето към нормите на 

отношенията между хората. Това е прякото емоционално общуване на бебето, ролевата 

игра в предучилищна възраст и интимно-личностното общуване на тийнейджъра. Те се 

различават значително помежду си по съдържание и дълбочина, но това са дейности от 

един и същи тип, занимаващи се основно със системата на отношения „дете - 

обществен възрастен“ или по-широко „човек - човек“. 

Втората група се състои от водещи дейности, благодарение на които се 

усвояват социално разработени начини за действие с предмети и различни еталони: 

предметно-манипулативната дейност на малко дете, образователна дейност на ученик в 

начално училище и учебно- професионална дейност на ученик от гимназията. Едно 

малко дете овладява предметни действия с лъжица или чаша, по-голямото дете 

овладява математиката и граматиката, тяхната дейност не е много сходна на външен 

вид, но по същество и двете овладяват елементите на човешката култура. Дейностите 

от втория тип се занимават със системата на отношенията „дете – обществен предмет“ 

или „човек - предмет“. 

Възрастова периодизацията на Д. Б. Елконин: 
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 детска възраст - 0-1 година - водещата дейност е директната емоционална 

комуникация;  

 ранно детство - 1-3 години - водещата дейност е предметно-

манипулативна;  

 предучилищна възраст е 3-7 години - водещата дейност е ролева игра; 

 начална училищна възраст - 7 - 11 години - водещата дейност е учене;  

 средна училищна възраст - 11-15 години - водещата дейност е общуване в 

системата на обществено полезната дейност (образователна, социално-

организационна, трудова и др.);  

 горна училищна възраст - 15-17 години - водещата дейност е учебно-

професионална, в процеса на която се формират такива новообразувания 

като мироглед, професионални интереси, самосъзнание, мечти и идеали. 

[123, с. 66-72] 

В. И. Слободчиков и Г. А. Цукерман предлагат следната възрастова 

периодизация: 

I. Оживление (от раждането до 12 месеца) – общност със собствения родител. 

Детето овладява собствената си телесна, психосоматична индивидуалност. 

II. Одушевяване (11 месеца - 6,5 години) - общност с близък възрастен. Детето за 

първи път открива за себе си своята собствена същност (прочутото „Аз самият!“), 

осъзнава, че е субект на собствените си желания и умения. 

III. Персонализация (на 6,5 - 18 години). Социалният възрастен става партньор 

на израстващ човек в такива културни позиции като учител, ментор и др. Човекът за 

първи път осъзнава себе си като потенциален автор на собствената си биография, поема 

лична отговорност за своето бъдеще, уточнява граници на самоидентичността си в 

рамките на съвместното съществуване с други хора. 

IV. Индивидуализация (на 17-42 години). Партньорът на човека става  

човечеството, с което той влиза в отношения на дейност, опосредствани от система от 

обществени ценности и идеали. Същността на този етап от развитието на субекта е 

индивидуализиране на обществените ценности според мярката на личната позиция на 

човека. Човек става отговорен за собствената си същност. 

V. Универсализация (39 години и повече) - излизане извън границите на 

развитата индивидуалност и в същото време навлизане в пространството на общите 

екзистенциални ценности. [126, с. 38—39.] 
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Съществуват и различни подходи за разграничаване на периодите на зрелостта. 

Д. Б. Бромли разделя зрелостта на четири етапа:  

 ранна зряла възраст (21–25 години); 

 средна зряла възраст (25–40 години); 

 късна зряла възраст (40–55 години); 

 пред пенсионна възраст (55–65 години), преход към старост. 

Б. Г. Ананиев счита, че зрелостта обхваща периода от 18 до 60 години. Той го 

разделя на три периода:  

 ранна зряла възраст (18–25 години);  

 средна зряла възраст (26–46 години); 

 късна зряла възраст (47–60 години).  

Г. Крейг има същите периоди, но с различни възрастови граници (21–40г., 41–

60г. и 60–65т. преди смъртта). Разширяването на границите очевидно е свързано с 

нарастване на продължителността на живота на хората през последните десетилетия. 

Всички автори са съгласни, че зрелостта се дели на ранна и късна. Между 

психолозите обаче няма консенсус относно възрастовите граници на зрялата възраст. 

[60, с. 13] 

Роджър Гоулд описва развитието като преодоляване на илюзии (заблуди), 

много от които водят началото си в детството. След всяка преодоляна илюзия 

действителността и себе си в нея се разбират все по-вярно, което дава възможност за 

все по- адекватно използване на способностите. 

 Между 16 и 22г. младежите преодоляват илюзията, че родителското 

обяснение на света е най-вярно, изразено с идеята „моят свят е светът на 

родителите ми“. 

 Между 23 и 28г. младежите преодоляват илюзията, че животът ще 

премине като този на родителите им - ще го повторят. Втора преодоляна 

илюзия е, че родителската подкрепа ще продължи завинаги. 

 Между 29 и 34т. младежите преодоляват илюзията, че животът е 

разбираем и може да бъде насочен в желаната посока. 

 Възрастта между 35 и 43г. е средата на живота. Човек преодолява 

илюзията, че ще може да се справи с всичко, което не желае да е така. 

 Към 44-50г. се осъзнава факта, че най-„силните“ години са отминали, а с 

тях - най-големите способности и успехи. 
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 След 50г. всички детски и младежки илюзии са осъзнати, същността на 

повечето е изяснена, с което настъпва зряло осъзнаване на себе си. 

Периодизация на Даниел Левинсон: (до 22г.) ПРЕДВЪЗРАСТНОСТ, (17-22г.) 

преход между предвъзрастния и възрастния живот, (17-45г.) РАННА 

ВЪЗРАСТНОСТ, (22-28г.) начален период на ранната възрастност, (28-33г.) преход 

около 30, (33-40г.): период на улягане - поява на най-важните за тази епоха 

способности, (40-45г.) преход между ранна и средна възрастност в средата на 

живота, (40-65г.) СРЕДНА ВЪЗРАСТНОСТ, (45-50г.) начален период на средна 

възрастност, (50-55г.) преход около 50, (55-60г.) завършващ средна възрастност период, 

зрялост, (60-65г.) преход между средна и късна възрастност, (60-85г.) КЪСНА 

ВЪЗРАСТНОСТ, (след 80г.) ПРЕКЛОННА ВЪЗРАСТ. [89, с. 34-37] 

Периодизация на жизнения цикъл: 

1. Ранно детство (от раждането до края на третата година), със следните 

подпериоди: 

 новородено – от раждането до края на 1-вия - 2-рия- месец; 

 младенческа (кърмаческа) възраст – от края на 1-2 до края на 12-я месец; 

 ранно детство (яслена възраст) – от 1-та до 3-та години. 

2. Предучилищна възраст (от 3-та до 6-7-та година), със следните подпериоди: 

 ранна предучилищна възраст – до края на 4-ата година; 

 средна предучилищна възраст – до края на 5-ата година; 

 горна предучилищна възраст – до края на 6-7-та година. 

3. Училищна възраст (от 6-та – 7-ма до 18-та, 20-та година), със следните 

подпериоди: 

 начална училищна възраст – от 6-та – 7-та до 11-та година; 

 средна училищна възраст – от 11-та до 15-та година; 

 горна училищна възраст  – от 15-та до 18-20 година. 

4. Зрялост – от 20 до 60 години със следните подпериоди: 

 ранна зрялост (от 20 до 35-40 години); 

 средна зрялост (от 35-40 до 60 години). 

5. Напреднала и старческа възраст (късна зрялост) - от 61 години до края на 

живота, със следните подпериоди: 

 напреднала възраст (от 61 до 75 година); 

 старческа възраст (от 76 до 90 година); 

 дълголетници над 90 години. 
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Въпроси за самоподготовка: 

1. Кои са свойствата на развитието според Борис Герасимович Ананиев? 

2. Какво означава понятието социална ситуация на развитие? 

3. Какви периоди и подпериоди включва периодизация на жизнения цикъл? 
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ТЕМА 9. ВЪТРЕУТРОБЕН ПЕРИОД НА РАЗВИТИЕ 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

протичането на вътреутробното развитие, което се разделят на три стадия: зигота 

(до около втората седмица), ембрион (от втората до осмата седмица) и плод (от 

деветата седмица до раждането). 

 

 

Основите на психичното развитие се залагат във вътреутробния период, чиито 

особености на протичане оказват влияние на постнаталното развитие на детето. 

Вътреутробното развитие е класически пример за процеса на съзряване, в чийто 

ход в точно зададена и генетически определена последователност протича 

преобразуване на оплодената яйцеклетка в новородено. Вътреутробното развитие 

продължава средно 38 седмици, които традиционно се разделят на три стадия: зигота 

(до около втората седмица), ембрион (от втората до осмата седмица) и плод (от деветата 

седмица до раждането). 

Стадий на зиготата. Първият период на вътреутробното развитие започва с 

оплождането на яйцеклетката и завършва когато оплодената яйцеклетка, наречена 

зигота се имплантира в стената на матката. Няколко часа след оплождането 

(обикновено в границите на 36 часа) зародишът започва развитието си с делене 

(наречено дробене) на зиготата (още в маточната тръба), като броят на клетките бързо 

се увеличава. Отначало зиготата се дели на две клетки, в последствие всяка се дели на 

две, като се образуват 4 клетки, после 8 и т.н. получената купчинка от клетки прилича 

на черничев плод и се нарича морула (от лат. морум – черница). Първоначално 

деленето на зиготата става на всеки 12 часа, но постепенно процесът се ускорява и в 

края на първата седмица зиготата се състои от около 100 клетки и представлява малко 

двуслойно мехурче, наречено бластоцист, пълно с течност. Понякога зиготата се 

разделя на две групи клетки, което води до развитието на монозиготни (еднояйчни или 

идентични) близнаци. Дизиготни (двуяйчни или неидентични) близнаци се развиват 

когато две яйцеклетки съзряват едновременно и се оплождат от различни 

сперматозоиди. 

Достигайки матката зиготата на 7-9 дни започва да потъва в стената ѝ и се 

свързва с кръвоносната система на майката. Този процес се нарича имплантация. 
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Едновременно с него протича и процес на диференциация на клетките: от вътрешния 

слой клетки на зиготата, наречени ембриобласт или вътрешна маса клетки, 

впоследствие се формира същинския ембрион. От външния защитен слой клетки, 

наречен трофобласт, се развиват структури, които обезпечават защитата и храненето 

на развиващия се организъм. Трофобластът се увеличава интензивно и формира 

амнион - ципеста торбичка около зародиша, пълна с течност (околоплодна течност). Тя 

позволява на зародиша, а по-късно и на плода да плува и го предпазва от удари, при 

движението на майката. В амниотичната торбичка се образуват кръвни телца до 

момента, в който развиващите се черен дроб, далак и костен мозък не поемат тази 

функция. [17] Към края на втората седмица след зачеването клетките на трофобласта 

формират още една защитна мембрана, хорион, която обкръжава амниона. От хориона 

израстват тънки власинки, които играят ролята на кръвоносни съдове. След като 

власинките се имплантират в стената на матката започва да се развива специален орган, 

който обезпечава обмяната на веществата между организма на майката и ембриона, 

наречен плацента. Тя се свързва с плода чрез пъпната връв - съединително-тъканно 

образувание, в което минават две артерии, носещи кръв, богата на хранителни вещества 

и кислород, и една вена, която връща на плацентата въглероден диоксид и ненужните 

вещества. 

Ембрионален стадий (период). Зигота, която напълно се е имплантирала в 

стената на матката се нарича ембрион. В ембрионалния период настъпват най-бързите 

вътреутробни промени: полагат се основите на формирането на всички структури на 

тялото и вътрешните органи. Непосредствено след имплантирането клетките на 

ембриона започват да се диференцират на три отделни слоя. От външния слой, 

ектодерма, по-късно се развива външния слой на кожата (епидермис), сетивните 

органи и нервната система; от средния слой, мезодерма, се образуват вътрешния слой 

на кожата (дерма), скелета, мускулите, съединителната тъкан, храносмилателния 

канал, сърдечно-съдовата система, кръвта, отделителните и половите органи; от 

вътрешния слой, ендодерма, се развиват гръбната струна (хорда), вътрешния слой на 

храносмилателния канал, черния дроб, белите дробове и задстомашната жлеза. 

Първоначално най-бързо се развива нервната система, формира се нервната 

тръба, която представлява примитивен гръбначен мозък, а на около 3,5 седмици 

започва да се формира главният мозък. През четвъртата седмица започва да 

функционира сърцето, появяват се мускули, гръбначен стълб, ребра, формират се 

храносмилателната и отделителната системи и белите дробове, които все още не 
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функционират. През втория месец се формират очите, носа, челюстта и шията, 

крайниците, пръстите на ръцете и краката, вътрешните органи стават по-

различими, в сърцето се формират камери, черният дроб и далакът започват да 

образуват кръвни телца. 

Ембрионът на възраст три седмици достига големина едва около 2 милиметра, а 

към края на осмата седмица неговия размер е вече 2,5 сантиметра, а теглото му е около 

4 – 6 грама. Той вече може да се движи, въпреки че поради малкия му размер майката 

все още не усеща слабите му движения. 

Спонтанните аборти се случват главно през първия триместър; почти 90% от 

тях се стават в 12-та или 13-та седмица, след 20-та седмица - изключително рядко. Най-

често това явление се причинява от неправилно развитие на плацентата, пъпната връв и 

/или самия ембрион. [74, с. 164] 

Фетален период (стадий на плода). Този период започва от деветата седмица 

и продължава до раждането на детето. В този стадий значително се увеличават 

размерите на тялото на плода и започват да функционират системите на неговия 

организъм. 

Вътреутробното развитие се раздела на три равни периода, наречени триместри. 

Първият триместър завършва в края на третия месец. На тази възраст плодът е с 

размери около 8 сантиметра и тегло около 28 грама, развиват се щитовидната 

жлеза, панкреасът, бъбреците, започва да функционира черният дроб, 

окончателно се диференцират репродуктивните органи, т.е. външните полови 

органи са формирани до толкова, че с ултразвуково изследване лесно може да се 

определи пола на плода. Появяват се нокти на пръстите на ръцете и краката, 

зародиши на зъби, клепачи, които се отварят и затварят, усилва се сърдечния 

ритъм и може да бъде чут със стетоскоп. [22, с. 128-130] 

Към третия месец започва да функционира вестибуларният апарат (орган на 

равновесието) на зародиша. Той допринася плодът в утробата да бъде в едно и също 

положение независимо от промените в позите и движенията на майката (лягане, сядане 

и др.). Това се постига чрез отразяване на външните влияния и съобразно с тях 

осъществяване на необходимите регулационни процеси. Те, в единство с отраженията, 

изискват и благоприятстват за развитието на нервната система, за натрупване на 

известен двигателен опит. В същия период се обособяват вкусовите рецептори, затова 

след раждането детето успешно разграничава сладко, солено, кисело и горчиво. [44, с. 

36] 
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През втория триместър плодът се покрива с бяла субстанция, наречена 

първородна смазка, която защитава кожата на бебето от нацепване, поради 

продължителното пребиваване в амниотичната течност. Цялото тяло на плода е 

покрито с бяла мека, фина, пухкава коса (лануго), която помага на първородната смазка 

да се прикрепи към кожата. Към края на втория триместър (24-та седмица) повечето 

органи са добре развити. От 20-та седмица плодът започва да реагира на звук и 

светлина. Ако се направи фетоскопия (наблюдение на плода в маточната кухина 

посредством сонда, снабдена с оптична система), плодът се опитва да закрие очите си с 

ръце. Към 24-та седмица са формирани всички неврони на главния мозък. 

През феталния период възниква поведение – активност на плода, изразяваща се 

в добре координирани модели на движение: 

7-ма седмица: едва забележими движения - малки, бавни движения на 

контурите на плода;  

8-ма седмица: потрепване – бързо, генерализирано движение, продължаващо 

не повече от 1 секунда, винаги започва от главата и в някои случаи се разпростира до 

шията и торса; 

8-ма седмица: Глобални движения – движи се цялото тяло, но не се 

наблюдават отделни модели или последователни движения на частите на тялото. 

Глобалните движения могат да предизвикат промяна в положението на плода; 

9-та седмица: хълцане - внезапни неволеви контракции на мускулите на 

диафрагмата, които продължават около 1 секунда и бързо се повтарят няколко пъти 

подред;. 

9-10-та седмица: изолирани движения на ръцете или краката – бързи или 

бавни сгъвания и разгъвания на ръцете или краката, които могат да са съпроводени с 

обръщане на главата без движение на други части на тялото; 

9-10-та седмица: наклон назад, напред и въртене на главата – главата бавно 

се премества назад (понякога съпроводено отваряне на устата и изплезване на езика) 

или се завърта на една или друга страна, преместването на главата напред може да е 

съпроводено с докосване на лицето с ръце и тогава се наблюдават сучещи движения; 

10-та седмица: дихателни движения – регулярни движения на диафрагмата, 

гръдния кош и корема, понякога в комбинация с отваряне на устата и гълтане на 

амниотична течност; 

10-та седмица: контакт на ръцете с лицето – ръцете бавно докосват лицето и 

пръстите бързо се сгъват и разгъват; 



74 

10-та седмица: въртене на плода – плодът може бързо да променя положението 

си посредством сложно въртене на главата спрямо оста на тялото (движения, подобни 

на правена на салто) или посредством последователни, подобни на крачене движения, в 

резултат на които настъпва обръщане през бедрото; 

10-11-та седмица: протягане и прозяване – този модел на поведение има 

голямо сходство с типичния акт на прозяване, с повдигане и завъртане на ръцете, 

широко отваряне на челюстта и последващо бързо затваряне на устата; 

12-та седмица: движения на пръстите – пръстите могат да се движат 

независимо един от друг; 

14-та седмица: завъртане на дланите – движенията в областта на китката не са 

свързани с движенията на пръстите; 

16-та седмица: общо протягане – плодът се опира с глава и крака в 

противоположните стени на матката; 

18-та седмица: движение на очите – независимо от това, че плодът не може да 

види нищо поради недостига на светлина в матката, се наблюдават добре контролирани 

движения на очите; 

24-та седмица: смукане на палеца – плодът поставя палеца в устата си и могат 

да се наблюдават повтарящи се движения на челюстта. [22, с. 130-132] 

Активното поведение на плода допринася за нормалното развитие на ставите, 

сетивните органи, предотвратява „прилепването“ към стената на матката, позволява да 

се заеме по-удобно положение в утробата на майката. Между 17-та и 24-та седмица 

активността намалява, което се дължи на обстоятелството, че през този период се 

формират центровете на главния мозък, които координират поведението. След 

24-та седмица се наблюдават по-фини движения, включващи експресия на лицевата 

мускулатура. [21, с. 138-139] 

След 24-тата седмица плодът започва да чува сърцето на майката, звуците, които 

издават червата ѝ, кашлицата и гласа. Охлювът и невронните канали на мозъка са 

напълно оформени и активни през 24-тата седмица на вътрематочния живот. Учените 

допускат, че в този период плодът може да възприема по-ярките светлини. [26, с. 17] 

През третия триместър повечето от системите на плода функционират 

достатъчно добре, което позволява на преждевременно роденото дете да живее извън 

майчиния организъм.  

През последните три месеца главният мозък продължава бързо да се развива, 

нараства размерът на кората на главния мозък, плодът прекарва повече време в 
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състояние на бодърстване. През 20-та седмица вариациите на сърдечния ритъм 

говорят за това, че плодът постоянно спи, през 28-та седмица плодът бодърства в около 

11 % от времето, а малко преди раждането – 16%. При прехода в деветия месец от 

бременността при плода се наблюдават цикли на сън и бодърстване. През 30-тата 

седмица се регистрират бързи движения на очите на плода във фазата на съня, която 

при възрастните хора е съпроводена със сънуване. 

Нараства чувствителността на плода към външна стимулация, около 24-та 

седмица се появява усещането за болка, през 25-та седмица плодът започва да реагира 

на звуците, близо до майката, в последните седмици от бременността той започва да 

различава тона и ритъма на гласа на майката. 

Изследване проведено с бременни жени в 25-та седмица, установява, че когато 

майките пеят звука „ла“ в детски песнички, фетусите реагират с широко отваряне на 

устата, а на други звукови стимули не реагира по този начин. Това откритие 

предполага, че фетусите са чувствителни само към специфични вокализации на майката 

и че отговорите на плода са елементарни признаци на ранно огледално поведение, 

което става функционално в постнаталния период. [157] 

През 31-та седмица очите могат да се насочат по посока на източник на 

светлина. Светлинният стимул значително провокира движенията на главата и очите, 

след оттеглянето на светлината главата спира да се движи, но очите продължават да се 

движат. [156] 

През последния месец от бременността се образува подкожен мастен слой, 

който помага на плода при осъществяване на температурната регулация, от организма 

на майката започват да се предават антитела, които го защитават от болести и 

поддържат собствената му имунна система. В края на деветия месец теглото на плода е 

около 3 килограма, а ръста около 50 сантиметра. Той изпълва матката, движенията му 

постепенно намаляват, за което способства и развитието на главния мозък, 

позволяващо на плода да задържа своите импулси. Темпът на нарастване на теглото се 

понижава, в последните седмици от бременността повечето бебета се обръщат с главата 

надолу, клетките на плацентата започват да дегенерират и детето е готово да се роди. 

[22, с. 128-134] 

През последния триместър фетусът, роден преждевременно, има шанс да оцелее. 

Моментът, от който фетусът за пръв път може да оцелее, наречен жизнеспособна 

възраст, е някъде между 22-ата и 26-ата седмица. Ако се роди между седмия и осмия 

месец обаче, бебето обикновено има нужда от допълнителен кислород, за да диша. 



76 

Макар че респираторният център в мозъка вече е зрял, малките въздушни сакове в 

белите дробове все още не са готови да се изпълват с въздух и да обменят въглероден 

двуокис с кислород. 

Мозъкът продължава бурното си развитие. Мозъчната кора - 

местонахождението на човешката интелигентност, се увеличава. С подобряване на 

неврологичната организация фетусът прекарва повече време в будно състояние - около 

11% на 20 седмици - цифра, която се повишава на 16% точно преди раждането. Освен 

това той демонстрира признаци на развиващ се темперамент. Повишената фетусна 

активност през последните седмици на бременността прогнозира по-активно бебе през 

първия месец на живота. В едно изследване по-активните фетуси през третия триместър 

стават едногодишни бебета, които могат по-добре да се справят с фрустрацията и 2-

годишни деца, които се страхуват по-малко, защото взаимодействат по-лесно с 

играчките и с непознат възрастен. Може би фетусната активност е индикатор на здраво 

неврологично развитие. [32, с. 93] 

До момента на раждането бебето се е подготвило за първите психични процеси - 

усещане и възприятие, на тактилно (допир) и емоционално ниво. 

Това, което детето „чува” в утробата на майката има значение за хода на 

бъдещото му емоционално съзряване. Установено е, че повечето бебета харесват 

мелодична музика и остро отхвърлят силни, нехармонични шумове като музика или 

звук от говорене. 

При неприятни за него възприятия то започва да рита и да се движи в корема на 

майката, повишава се сърдечната му честота. Ето защо за успокоение на плода в 

утробата на майката се препоръчва леко погалване по корема, успокояване с мелодична 

и спокойна музика. 

Физическото и психическото състояние на майката се отразява върху развитието 

на плода от момента на зачеването през очаквания от всяка майка момент на ритане на 

плода в утробата до окончателното завършване на родилния процес. [26, с. 17] 

Перинаталният период обхваща времето непосредствено преди раждането, 

самото раждане и периода непосредствено след тях. При нормален ход на бременността 

раждането настъпва около 38-та седмици след зачеването. Обикновено процесът на 

раждане е разделен на три етапа: пренатални контракции, раждане и изхвърляне на 

плацентата (плацентата с пъпната връв). Първият етап на раждането се 

характеризира с маточни контракции, които постепенно стават все по-чести и мощни. 

Шийката на матката се отваря, позволявайки свободно преминаване в родовия канал, 
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процесът продължава от 12 до 24 часа по време на първото раждане и от 3 до 8 часа по 

време на следващите раждания. Вторият етап на раждането, с продължителност от 

10 до 50 минути, се състои в изтласкване на плода: продължават силните контракции на 

матката, майката изпитва позиви за свиване на мускулите на коремната кухина, 

едновременно с това при всяка контракция бебето се изтласква надолу и навън. 

Третият етап се характеризира с изхвърляне на плацентата (плацентата се отделя от 

маточната стена и излиза навън) и обикновено трае 10-15 минути.  

Средно доносеното бебе тежи 2,5–4,3 кг и е високо между 48 и 56 см. Момчетата 

обикновено са малко по-високи и по-тежки от момичетата. [21, с.103] 

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. През какви стадии преминава вътреутробното развитие, с каква 

продължителност са те? 

2. Как протича развитието през ембрионалния стадий? 

3. Как се развива мозъка през феталния стадий? 

4. Какви са етапите на процеса на раждане? 
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ТЕМА 10. ПЕРИОД НА НОВОРОДЕНОТО (0 – 1-2 МЕСЕЦА) 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

развитието на детето през първите 1-2 месеца от живота, как протича кризата на 

новороденото, кои са основните безусловни рефлекси, с които бебето се ражда, какви 

са характеристиките на усещанията  и какво представлява комплекса на оживление. 

 

 

Първият период от живота на човек е новородено (0–1–2 месеца). Това е първата 

криза, повратна точка в живота на детето, чийто смисъл е да премине от вътреутробния 

режим на съществуване към сравнително независим живот в нова, изключително 

разнообразна и сложна среда, преходът от биологичен към социален тип развитие, в 

който източникът, движещите сили, формата на развитие вече са различни. Това е 

истински скок в развитието, придружен от рязка промяна в условията на живот: 

сравнително студено родилно отделение (при липса на добре развита система за 

терморегулация), ярко осветление, въздушна среда, която изисква различен тип 

дишане, ефект на гравитацията и промяна във вида на храненето. Трудността да се 

адаптира към новата ситуация на развитието се доказва от загубата на тегло от детето 

през първите дни, което е 5-6% от първоначалното. При нормални условия процесът на 

загуба на тегло и последващо възстановяване настъпва през първите три седмици от 

живота. Обикновено 7-11 дни след раждането детето набира първоначалното тегло, с 

което се е родило, което се счита за критерий за края на кризата на новороденото. 

Счита се, че новороденото е напълно безпомощно, няма нито една 

преобладаваща форма на поведение, не може самостоятелно да задоволи нито една от 

потребностите си, напълно зависи от възрастния човек. [22, с. 146-147] 

Изненадващ факт е, че новородените са много по-добре подготвени за живот, 

отколкото първоначално предполагат много лекари, родители и специалисти по 

развитие. Всички усещания (сетива) на новороденото са в добро състояние и то вижда и 

чува достатъчно добре, за да открие какво се случва около него и да реагира адаптивно 

на много от тези усещания. Две други индикации, че новородените са доста добре 

адаптирани за живота, са репертоарът им от вродени рефлекси и техните предсказуеми 

модели или цикли на ежедневна дейност. 
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Една от най-големите сили на новороденото е пълен набор от полезни вродени 

рефлекси. Рефлексът е неволеви, автоматичен отговор на стимул, както когато окото 

автоматично мига в отговор на полъх на въздуха.  

Новородените имат редица сложни вродени рефлекси, които са важни 

показатели, отразяващи състоянието и процесите на съзряване на нервната система и 

представляват физиологичната основа на психичната дейност на бебето. Всички 

рефлекси на новороденото могат да бъдат разделени в четири групи: 

 рефлекси, които осигуряват функционирането на основните системи на 

организма (дихателни, храносмилателни, отделителни); 

 защитни рефлекси (присвиване на очите, кашляне); 

 ориентировъчен (при докосване по устните или бузите на новороденото 

то обръща глава по посока на дразненето, отваря уста и търси храна); 

 атавистични, които са наследство на нашите далечни предци и изчезват 

до края на 2 - 4 месец. 

Някои от безусловните рефлекси на новороденото са: 

Дихателен рефлекс - повтарящо се вдишване и издишване, осигурява кислород 

и изхвърля въглеродния диоксид, запазва се до края на живота. 

Мигане на очите - затваряне или мигане на очите, предпазва очите от ярка 

светлина или чужди предмети, запазва се до края на живота. 

Пупиларен рефлекс - стесняване на зениците при ярка светлина и разширяване в 

слабо осветена среда или тъмнина, предпазва от ярки светлини и адаптира окото към 

слабо осветление, запазва се до края на живота. 

Сукателен рефлекс - завъртане на главата в посока на тактилен (докосване) 

стимул по бузата. Ориентира бебето към гърдата или бутилката за хранене. Изчезва 

през първите няколко седмици от живота и се заменя с волева завъртане на главата. 

Смукателен рефлекс - смукане на предмети, поставени (или взети) в устата, 

позволява на бебето да приема хранителни вещества, запазва се до края на живота. 

Гълтателен рефлекс – поглъщане, позволява на бебето да приема хранителни 

вещества, запазва се до края на живота. 

Рефлекс на Бабински - екстензия (протягане) на палеца на крака, а останалите 

пръсти леко се разперват и свиват, наличието му при раждането и изчезването му около 

първата година са индикатор за нормално неврологично развитие. 

Хватателен рефлекс – хващане, задържане и стискане на предмети, които 

докосват дланта на бебето. Наличието му при раждането и по-късното изчезване са 
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индикация за нормално неврологично развитие. Изчезва през първите 3-4 месеца и след 

това се замества с волево хващане. 

Рефлекс на Моро - Проявява се, когато бебето се стресне от рязко движение или 

силен шум, детето разтваря широко ръце, разперва пръстите си и опъва крачетата си, а 

след това ръцете се привеждат към гръдния кош, все едно се опитва да прегърне нещо. 

Следва плач, който продължава около 10 секунди. Наличието му при раждането и по-

късното изчезване са индикация за нормално неврологично развитие. Изчезва през 

първите 4-6 месеца, но детето продължава да реагира на неочаквани шумове или загуба 

на телесна опора чрез показване на рефлекс на стряскане (който не изчезва). 

Рефлекс на плуване - При потапяне на новороденото във водата, то започва да 

загребва вода с ръце и извършва движения, наподобяващи плуване, като неволно 

задържа дишането си. Рефлексът изчезва около 4-6-месечна възраст. Наличието му при 

раждането и по-късното изчезване са индикация за нормално неврологично развитие. 

Рефлекс на пристъпване - Когато детето се държи под мишниците, така че 

крачетата му да докосват твърда повърхност и леко се наклони напред, то започва да 

пристъпва. Изчезва след 2-3-тия месец и възниква отново като волево поведение между 

8-месечна възраст и 1 година. [189, с. 162] 

В края на първия месец се появяват и първите условни рефлекси. По-конкретно 

детето започва да реагира на позата на хранене, когато го поставят в определена поза в 

скута на майката новороденото започва да извършва сукателни движения, очаквайки 

майчината гърда или бутилката с мляко. 

Мозъкът на малко дете продължава да се развива, той не е напълно формиран, 

така че психичния живот се свързва главно с подкоровите центрове, както и с 

недостатъчно зрялата кора. Усещанията на новороденото са недиференцирани и 

неразделно слети с емоциите. В периода на новороденото има изключително 

преобладаване на недиференцирани преживяване, представляващи сплав от влечение, 

афект и усещане. 

Съзряване на мозъка. Броят на нервните клетки в мозъчната кора при 

новородено е почти същият като при възрастен, но тези клетки все още са незрели и 

връзките между тях са слаби. Съзряването и развитието на мозъка е пряко повлияно от 

многото различни външни влияния и впечатления, които детето получава от околната 

среда. 

Проучванията са установили, че в мозъка на дете, след раждането на което е 

минал не повече от ден и половина, е възможно да се регистрират различни 
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електрически потенциали, които се появяват в отговор на въздействието на цветовите 

стимули върху органите на зрението. Към този момент мозъкът вече е в състояние да 

формира условни рефлекси. 

Цикъл на бодърстване. През първите десетина дни бебето спи по 18-20 часа на 

денонощие и се събужда предимно поради дискомфорт от неудовлетворени 

физиологични нужди. Постепенно времето на бодърстване се увеличава и детето 

започва да проучва своя жизнен свят. [98, с. 41] 

Изследвания показват, че бебето може да прекара 80% от времето за спане в 

сънуване. В будно състояние опитът да даде сигнал за своите потребности бебето 

осъществява чрез рефлекторната дейност плач. Плачът е езика на новороденото, чрез 

който то заявява себе си и търси активно контакт. Този „език” е недиференциран. Чрез 

него то съобщава както за умора, глад, жажда, болка, така и за превъзбуда поради 

претоварване от външни дразнители. [26, с. 20] 

Сензорните процеси на новородените от първите дни на живота извършват 

елементарен анализ на влиянието на околната среда в качеството, интензивността на 

стимулите, съотношението им в пространството и времето, въпреки че степента на 

различаване е много по-ниска не само спрямо възрастен, но и спрямо по-голямо дете. 

Зрение. Бебета се раждат с функционална зрителна система. Окото на 

новороденото е чувствително към светлината и ако е мотивирано, бебето може да 

реагира на визуална стимулация с движения на главата и очите. Зрението обаче е 

сравнително лошо: остротата (откриване на фини детайли), чувствителността към 

контраст (откриване на различни нюанси на яркостта), цветната чувствителност и 

чувствителността към посоката на движение се развиват допълнително след раждането. 

Зрителното поле също е сравнително малко, така че новородените често не успяват да 

открият цели, които са твърде далеко от тях или твърде далеч в периферията. [170, с. 

252] 

Детето се ражда с някои безусловни зрителни рефлекси - зениците реагират на 

светлината, то обръща очите и главата си по посока на източника на светлина, опитва 

се да проследи движещ се обект. 

Чувствителността към светлина се появява веднага след раждането. Още от 

първите дни от живота на детето светлината има стимулиращ ефект върху развитието 

на зрителната система като цяло и служи като основа за формирането на всички нейни 

функции. Въпреки това, под въздействието на светлината, у новороденото не възниква 

визуален образ, а предимно неадекватни защитни реакции. Чувствителността към 
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светлина при новороденото е рязко намалена и в условия на адаптация към тъмнината е 

100 пъти по-висока, отколкото при адаптиране към светлина. Намалената 

чувствителност към светлина при новороденото се обяснява с недостатъчното развитие 

на зрителната система, по-специално на ретината. Разширяването на зеницата в 

тъмното е по-бавно от стеснението ѝ на светлина. Но вече през 2-рата - 3-тата седмица, 

в резултат на появата на условно-рефлексни връзки, започва усложняване на дейността 

на зрителната система, формирането и усъвършенстването на функциите на 

предметното, цветовото и пространственото зрение. 

Новороденото има способността визуално да проследява движещи се обекти, да 

обръща главата си по посока на тях. В родилните отделения през първите дни от 

живота си децата инстинктивно обръщат лицето си към прозореца, от който влиза 

дневна светлина. 

Новородените не виждат ясно обекти на различни разстояния; движенията на 

очите на новороденото са кратки и скокообразни (плавните движения на очите се 

развиват на 2-месечна възраст) и са ограничени до близката зона, очите на 

новороденото имат фиксирано фокусно разстояние (фокусират се само предмети, 

разположени на разстояние около 20 - 30 см от очите, което просто съвпада със 

средното разстояние на лицето на майката от бебето, когато то е на ръце), функцията за 

контрол на конвергенцията на очите е слабо развита, т.е. новородените не могат да 

фокусират очите си върху една точка, така че не възприемат дълбочина.  

Възприятието на формата е способността да се забелязват формите и да се 

прави разлика между различните образци. Установено е, че новородено, поставено в 

тъмнина разглежда сенките и лицата. Те реагират само на вертикални повърхности с 

висок контраст. Освен това е установено, че новородените могат да възприемат форми 

и предпочитат извити линии пред прави. [151, с. 269] 

Възприемане на човешкото лице. Бебета са особено чувствителни към 

човешкото лице. Някои изследователи смятат, че тенденцията за фокусиране върху 

човешкото лице е вродена. Те следват хора, които се движат в зрителното им поле по-

дълго от другите предмети. Изследване на Дж. Уолтън и Т. Бауер [14] показа, че 7 часа 

след раждането бебетата предпочитат да гледат цветното изображение на майка си на 

компютърен екран, а не лицето на непознат със същия цвят на косата. Според някои 

изследователи е вероятно през първите часове след раждането да има чувствителен 

период, когато новороденото е будно и е особено склонно да улови индивидуалните 
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черти на лицето на майка си. Въпреки че други изследователи смятат, че бебето започва 

да разпознава чертите на лицето на майката между 1-ви и 2-ри месец. [22, 2012] 

Предполага се, че новороденото влиза в света с изображение на човешкото лице, 

което е значително по-подробно от просто три точки на местата на очите и устата. Това 

мнение се подкрепя от изследванията, че новородените проследяват с очи форми, 

подобни на лице скоро след раждането, че предпочитат да гледат привлекателни лица, 

че имитират жестове на лицето като отваряне на устата и изплезване на езика и се 

научават да разпознават индивидуални лица в рамките на часове след раждането. 

Твърди се, че представата на новороденото за човешкото лице се осигурява от 

еволюцията и може би също от пренаталното научаване и представлява прототип, от 

който ще се развива бъдещото учене. [190, с. 57] 

Бинокулярното зрение се развива по-късно от другите зрителни функции. 

Основната характеристика на бинокуларното зрение е по-точната оценка на третото 

пространствено измерение - дълбочината на пространството. Могат да бъдат 

разграничени следните основни етапи от развитието на пространственото зрение при 

децата: 

 При раждането детето няма съзнателно зрение. Под въздействието на 

ярка светлина зеницата му се стеснява, клепачите се затварят, главата му 

се отмества назад, но очите му междувременно се скитат безцелно 

независимо едно от друг. 

 След 2-5 седмици. след раждането силното осветление вече подтиква 

бебето да държи очите си относително неподвижни и да се взира в 

светлата повърхност. 

 Към края на първия месец от живота оптичното дразнене на периферията 

на ретината предизвиква рефлекторно движение на окото, в резултат на 

което светлинният обект се възприема от центъра на ретината.  

През 2-ия месец от живота детето започва да овладява близкото пространство. 

Отначало се виждат близки предмети в две измерения (височина и ширина), но 

благодарение на допира те се забелязват в три измерения (височина, ширина и 

дълбочина). Залагат се първите представи за обема на обектите. 

Така бинокулярното зрение се формира, за да се гарантира, на първо място, 

пространственото възприятие, което до голяма степен допринася за по-доброто 

адаптиране на организма към условията на околната среда. 
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Още в първите дни след раждането, бебето е способно на доста фино визуално 

разграничение, включително за цвят. И така, 37% от децата от 15 часа до 17 дни от 

живота си реагират на промените в цвета, като се прави разлика между червен и зелен 

цвят. Първият цвят, който бебето улавя е червеният, следват синьо, зелено и накрая 

жълто.  

Към момента на раждането децата различават ярките наситени жълти, оранжеви, 

червени, сини и зелени цветове. През втория месец започват да различават по-малко 

ярките и наситени виолетови, светлосини и тъмнозелени цветове и оттенъци. [83, с. 82] 

Зрителното съсредоточаване се появява между третата и петата седмица като 

детето замира и задържа поглед за кратко време върху ярък предмет. 

Новородените могат да различават не само прости стимули, но и сложни 

стимули с различна структура, които могат да се разглеждат като преходна форма от 

усещането към възприятието.  

Слух. Слуховата система на новородените е добре развита. В първите дни след 

раждането слухът на бебето е леко намален, поради постепенното усвояване на 

течността от вътрешното ухо и запълване на ушната кухина с въздух. 

С раждането идва голяма промяна от звука, провеждан от течности и тъкани, 

към звука, проведен от въздуха. Новороденото изведнъж е изложено на много различен 

звуков спектър. [184, с. 114] 

Новородените са в състояние да реагират на широк спектър от звуци и да ги 

различават по тон и тембър. Те обаче предпочитат гласовете в женския диапазон пред 

гласовете в мъжкия диапазон. В състояние са да различават звуци, които се различават 

с повече от една октава, точно една октава и по-малко от една октава. Предпочитат 

сложни звуци като шумове и гласове. 

В първите дни на живота бебетата вече могат да различават някои звукови 

модели: комбинация от тонове, подредени във възходящ ред, и комбинация от срички, 

спокойната речта се възприемат от тях като противоположност на речта, изпълнена с 

гняв, тъга или неутрални емоции. 

Новородените са особено чувствителни към звуците на човешката реч. 

Съвременните проучвания показват, че новородените са в състояние да различават 

гласа на майката от гласа на други жени, което означава, че параметрите на майчиния 

глас са познати на бебето още в утробата. Те предпочитат човешката реч и пеене пред 

всички други звуци и реагират на бебешките обръщения на възрастните, които 

обикновено се произнасят с тънък, висок глас. [14] 
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Слуховото съсредоточаване се появява през втората-третата седмица, когато 

резкия звук предизвиква прекратяване на движенията на детето, то замира и замлъква. 

През третата-четвъртата седмица възниква подобна реакция на човешкия глас.  

Бебетата също са способни да локализират източника на звука, в първите дни 

от живота те насочват поглед към източника на звука. Постепенно развитието на 

слуховата система на детето се активира под въздействието на звуци от околната среда. 

По време на сън прагът на чуваемост на бебето е леко понижен и то може да спи при 

естествени шумове в стаята. 

На 9-10-ия ден детето започва да потръпва и да мига от силен шум. На 18-20 дни 

то замира и се заслушва в силните звуци, опитва се да търси източника им с очи. Детето 

вече е готово да чуе много, но съзнанието му блокира прекомерното разнообразие от 

звуци. През този период е важно да се разговаря нежно с бебето, да му се осигури 

възможност да слуша звука на играчките и мелодиите. 

През вторият месеца в сложен комплекс започват да се появяват зрителни, 

слухови и двигателни реакции - бебето се научава да сравнява чутото с видяното и 

започва да обръща глава към източника на звука. Сега бебето може да бъде събудено 

или уплашено от остри, неочаквани звуци. 

Усещане за допир (тактилно усещане). Кожата е много тънка, деликатна, 

лесно уязвима и податлива на различни заболявания.  

Тактилните усещания са добре развити при новородените. Те реагират на 

студ, топлина, допир, болка. Тактилната чувствителност на новородените се 

характеризира с неравномерност: най-чувствителните зони са устните, дланите и 

челото на детето. По време на периода на новороденото тези области, заедно с 

гениталиите, са първите, които стават чувствителни на допир. Бебетата имат с вродена 

чувствителност към болка. Температурната чувствителност се проявява във факта, че 

детето може да откаже мляко, което е по-студено с 1°C. Интересно е, че в края на 

периода предмет, изследван тактилно от бебето, впоследствие може да бъде 

идентифициран визуално. Активното орално изследване (например смукане на биберон 

с различна форма) предоставя на бебето някаква информация за това как изглеждат 

предметите, т.е. съществува функционална връзка между действие и възприятие още на 

възраст един месец. 

Контактът на майката и новороденото „кожата с кожата“ през първия час след 

раждането помага за регулиране на температурата, сърдечната честота и дишането на 
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бебето и му помага да плаче по-малко. Той също така повишава хормоните за 

релаксация на майката. [162] 

Някои изследвания, показват, че при майките, които току-що са родили, кожата 

на гърдите им е с градус или две по-висока от останалата част на тялото, създавайки 

естествена зона за затопляне на новороденото. Ако температурата на бебето се понижи, 

температурата на майката се повиши и ако температурата на бебето се повиши, на 

майката спада, което помага за терморегулацията на бебето. [166] 

От раждането детето първоначално общува чрез тактилни усещания. Първият 

контакт, който се формира у бебето е с майката. По-нататъшното развитие на детето 

зависи от характера на протичането на този контакт. Докосването е жизненоважно за 

бебето. То влияе върху развитието на нервната система на детето. До една година 

майка носи бебето си на ръце, кърми го, гали го, целува го, през този период има 

директен и близък контакт "кожа с кожа". Благодарение на него всички процеси на 

формиране на нервна дейност преминават без отклонение. Интензивните докосвания, 

които се използват по време на масаж, имат благоприятен ефект върху развитието на 

кръвоносната и мускулната система на бебето. [21] 

Вкус и обоняние. Органите на вкуса и обонянието също функционират от 

раждането. Новородените показват различни реакции на кисело и горчиво (стискат 

устните си при вкус на кисело и ги изпъват в дъга, когато в устата им попадне горчива 

храна) и сладко (лицевите мускули се отпускат). Те демонстрират същата лицева 

експресия на отвращение или удоволствие, когато усещат неприятни миризми 

(развалени яйца) или приятни миризми (мляко, мед, банани, шоколад, ванилия). Освен 

това бебетата могат да идентифицират местоположението на миризмата и ако тя е 

неприятно, да се предпазят, като обърнат главите си в обратна посока. 

На възраст 4-6 дни кърмените бебета са в състояние да разпознаят миризмата на 

гърдата на майката и да я различат от миризмата на друга жена.  

Миризмата на кърмата изглежда има успокояващ, обезболяващ ефект върху 

новородените. [155] 

Започвайки от първите дни от живота, бебето предпочита определени вкусове, 

най-любимото е сладкото. [180, 181, 202 и др.] Усещайки сладък вкус, новороденото се 

усмихва, облизва устните си и започва да прави смучещи движения. Усещането за 

сладък вкус кара детето да се чувства комфортно и в безопасност. Този успокояващ 

ефект е особено важен през първите седмици от живота. 
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Горчивият вкус предизвиква у бебето най-силната реакция на отвращение. 

Горчивината се създава от молекулите на растителните токсини и задейства защитното 

поведение. Ако предложите нещо горчиво на бебето, то ще го изплюе и ще закрещи - 

това е вродена реакция, както и смученето, преглъщането и слюноотделянето. 

Последните три реакции са насочени към храненето, а реакцията на горчивия вкус е 

към отхвърляне на неядливи храни. 

Освен това сигналът, свързан с тези реакции, се предава в хипоталамуса, в 

центъра на отрицателните емоции, което поражда силно отрицателно преживяване. 

Усещането за горчивина наистина е сигнал, че храната е негодна за ядене. 

На соленото бебето реагира слабо. То ще хареса подсолена вода по-близо до 4 

месеца. Киселият вкус (вкусът на месо, риба и бульони на тяхна основа) предизвикват 

междинни реакции. 

Мазният вкус изглежда се харесва на децата, новородените сучат повече кърма с 

високо съдържание на мазнини.  

Двигателна активност. Подвижността на бебето от раждането има доста 

сложна организация. Тя включва много механизми, предназначени да регулират 

стойката. Новороденото често проявява повишена двигателна активност на крайниците, 

което е важно за формирането на сложни комплекси от координирани движения в 

бъдеще. 

От първите дни от живота детето демонстрира способността за рефлексно 

завъртане на главата в отговор на допира на предмет върху ъгъла на устата си, стиска 

силно дланите си при докосване до повърхността им и прави общи некоординирани 

движения с ръце, крака и глава. 

Има няколко проучвания относно координация на очите, ръцете и устата при 

новороденото. Ако възрастния постави пръста или дланта си на разстояние 23-30 

сантиметра от лицето на новороденото и постепенно ги приближи към него, то бебето 

реагира като отваря устата си. Изследванията показват, че координацията е зрително 

насочено към целта двигателно поведение с намерение и емоция. [157, 158, 204 и др.] 

Към 4-тата и 5-тата седмица се формира едно от важните за периода на 

новороденото новообразувания - социалната усмивка: бебето започва да се усмихва - 

реагира на друго човешко лице и глас, обикновено лицето и гласа на майката. 

Първата усмивка възниква на фона на общото удоволствие, но това е нова 

усмивка, тя отразява не само вътрешното физиологично състояние на комфорт, но 

очевидно е начин едно бебе да изрази удоволствие в ситуация, когато вижда друг 
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човек, т.е. усмивката започва да се изпълнява комуникативна функция. Усмивката 

обикновено се предхожда от контакт на очите на детето и близкия възрастен.  

Приблизително през третата седмица от живота на новороденото първо се 

появява зрително съсредоточаване върху възрастния, а след няколко дни - първата 

усмивка, която е придружена от поглед и ясно е адресирана към възрастния. 

Обикновено такава усмивка се появява в момента, в който бебето току-що се е 

събудило, все още не е уморено, не иска да яде и е доволно от живота. И най-важното, 

когато любящите очи на майката го гледат. В началото тя е мимолетна и мигновена, 

може да е трудно да се повярва и провери дали бебето наистина се усмихва. Но много 

скоро бебето започва да се усмихва все повече и повече на възрастния при неговата 

поява и след 2-3 седмици вече няма съмнение, че бебето е щастливо, когато се обърнат 

към него. [127, с. 88] 

Комплексът на оживление е сложен поведенчески комплекс, който 

свидетелства за нарастване на радостта на детето при вида на възрастния и се изразява 

в емоционални и двигателни реакции, предречеви вокализация.  

Комплексът на оживление включва четири основни компонента: 

 замиране и зрително съсредоточаване - дълъг поглед към възрастния; 

 усмивка, изразяваща емоциите на детето; 

 двигателно оживление - движения на главата, повдигане на ръцете и 

краката, огъване на гърба и др.; 

 вокализации - писъци, гукане (тихи кратки звуци като "кх", "гк" и т.н., 

звуци, напомнящи пеене на птици - "гуулллиии" и т.н.). 

Тези компоненти се виждат в поведението на бебето заедно (оттук и името 

„комплекс“). Комплексът на оживление се развива от около два месеца, а 

интензивността му се увеличава до четири месеца. [125, с. 97.] 

Много важен момент в интеракцията между майката и детето е усмивката. Тя е 

основно средство за поддържане на взаимността, отговор на чуждото присъствие, израз 

на добро отношение. Първите усмивки са отговор на вътрешни състяния, но те 

постепенно се превръщат в отговор на външни събития. Това е движение от 

интерналност към екстерналност, при което към физиологичния компонент постепенно 

се прибавя когнитивен, емоционален и социален. Това означава постепенно формиране 

на способността за разпознаване и интерпретиране на външни стимули. 
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Бебешката усмивка е отговор, имащ за цел привличане на вниманието на 

грижещия се и окуражаването му за позитивен отговор. Усмивката и позитивният 

афект помагат на бебето да се чувства сигурно и безопасно. [93, с. 134-135.] 

Емоционалната реакция на дете към възрастния може да се счита за начало на 

формирането на връзката "дете - възрастен"; появата ѝ бележи началото на 

потребността на детето от общуване. 

Социалната усмивка или, по мнението на други автори, комплексът на 

оживление, представлява началото на нов период – младенческа (кърмаческа) 

възраст. [21, с. 120.] 

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. Как протича кризата на новороденото? 

2. Какво е рефлекс? Кои са вродените рефлекси на новороденото? 

3. Как протича развитието на мозъка? 

4. Какво е характерно за усещанията на бебето? 

5. Какви движения може да извършва новороденото? 

6. Какво е „комплекс на оживление“? 
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TEMA 11. МЛАДЕНЧЕСКА (КЪРМАЧЕСКА) ВЪЗРАСТ – ОТ 1-2 МЕСЕЦА 

ДО 1 ГОДИНА 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

развитието на детето през първата година от живота му, как то общува с 

възрастните, как се развива неговата реч, усещания, възприятия и т.н., как изразява 

емоции, как протича моторното развитие, какво е криза на първата година. 

 

 

Психосоциално развитие. Кризисният период на новороденото приключва и 

започва периодът на стабилно развитие – младенческа (кърмаческа) възраст. Водещо в 

този период е непосредственото емоционално общуване, или ситуативно - 

личностно общуване. Обект на тази дейност е друг човек. Основното съдържание на 

комуникацията между възрастният и детето е обмяната на изрази на внимание, радост, 

интерес и удоволствие чрез изражение на лицето, жестове, телесен контакт (милване, 

прегръдки), звуци и думи. [147, с. 293] 

Тази социална ситуация на свързаност, неразривно единство на детето и 

възрастния Л. С. Виготски нарича „ситуацията НИЕ“. 

Животът на детето изцяло зависи от възрастния човек, който се грижи за него, 

сякаш е вплетен в живота и дейностите на този възрастен (преди всичко майката), те 

живеят общ живот. Появата и изчезването на предмети, движението в пространството, 

премахването на дразнители, които пречат на детето, задоволяването на основните му 

нужди винаги се осъществява чрез участието на възрастните. Друга особеност на 

социалната ситуация в младенческата възраст е отсъствието у кърмачето на основното 

средство за социална комуникация - човешката реч. Така уникалността на тази 

ситуацията на развитието е в противоречието между водещата потребност на бебето от 

общуване с възрастните и минималните му възможности за комуникация с тях. [41, с. 

55]. 

В непосредственото емоционално общуване се разграничават четири критерия, 

едновременното присъствие на които е индикатор, че бебето вече има нужда да 

комуникира: 
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 вниманието и интереса на детето към възрастния (от 3-тата седмица 

детето се вглежда във възрастния, след това го наблюдава, разглежда 

лицето му); 

 емоционални прояви на детето към възрастния (от 4-та седмица се 

появява усмивка в отговор на усмивка, а след това и на други действия на 

възрастния; през втория месец от живота се развива „комплекс на 

оживление” при децата); 

 действия на детето, насочени към привличане на вниманието на 

възрастния (детето, само виждайки фигурата на възрастен отдалеч, му се 

усмихва по собствена инициатива, стреми се да повтори действията, 

които възрастният харесва); 

 чувствителност на детето към интензивността на вниманието на 

възрастния (ако до 2 месеца детето реагира доброжелателно на всеки 

възрастен, то по-късно започва да се усмихва не само при вида на 

възрастния, но разграничава отношението му - то вече се настройва на 

комуникация с него  и ако мълчащия възрастен се надвеси над бебето със 

специално репетирано „безразлично“ изражение на лицето, предизвиква 

безпокойство и дори плач). [22, с. 153-154] 

Емоционалната привързаност на бебето към майката или всеки възрастен, 

който се грижи за него и качеството на тази привързаност е основна в психичното 

развитие Силната връзка между кърмачето и майката дава на детето усещане за 

сигурност и защитеност, води до по-високо равнище на развитие на когнитивната 

компетентност и социалните умения. 

Най-ранната форма на общуване се нарича ситуационно-личностна, най-

съществената нейна черта е удовлетворяване на потребността на детето от 

доброжелателното внимание на възрастните. Тази форма на общуване доминира през 

първата половина от живота на бебето (2-6 месеца). Общуването тук се проявява като 

самостоятелни епизоди на обмена на внимание и интерес, израз на нежност и обич, тя 

не служи на никакво друго взаимодействие, а е пряко и тясно свързана с емоциите. 

Разграничават се следните характерни черти на ситуационно-личностната форма 

на общуване: 

• способност на децата да реагират на разликите в интензивността на 

вниманието на възрастния (неговата поява, усмивка, разговор); 
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• невъзможност за възприемане на отрицателните емоции на близките, 

невъзможност за разграничаване между положителни и отрицателни 

изрази на възрастния (укор, недоверие); 

• едно и също отношение на детето към роднини и непознати 

(„положително разпознаване“), разликите се изразяват в степента на 

удоволствие на децата - когато общувате с близки, те са по-щастливи и е 

по-вероятно да поемат инициативата, отколкото когато контактуват с 

непознати. 

Различните контакти на бебето с възрастния могат условно да бъдат разделени 

на две групи: реактивни и активни.  

При реактивна форма детето реагира на въздействието на възрастния, 

действайки като обект на комуникация. Тази  форма включва имитативните действия 

на детето, които възникват през първите 6 месеца: детето може да имитира движенията 

на устните, ръцете и вокализацията. Сред различните форми на въздействие на 

възрастните вербалните стимули предизвикват особено интензивни емоционални 

реакции у детето. Чувствителността на бебето към речеви стимули е по-висока в 

сравнение с тактилно-кинестетичните и емоционалните влияния (докосване, усмивка). 

При активната форма на общуване детето започва да въздейства върху възрастния, 

като се явява субект на общуване. Появата на възрастен в зрителното поле на дете 

увеличава цялостната му активност. [122] 

Активността на детето в общуването нараства през втората половина на първата 

година от живота, изразявайки се в гласови, емоционални реакции и жестове. На 7-12 

месеца жестикулацията, насочена към други хора, се засилва, активността му се 

увеличава 4 пъти в сравнение с първиате 6 месеца. 

През втората половина на периода се появява нова форма на общуване – 

ситуативно-делова, в която се реализира необходимостта от сътрудничество. 

Общуването на детето с възрастния е тясно свързано с предметно-манипулативна 

дейност на детето. Ситуативно-деловото общуване започва да се проявява в 

елементарни форми, по-често в игрови контакти с възрастния: детето скрива лицето си 

и след това го „плаши“, посочва с пръст към някои предмети, върти копчето на дрехата 

на възрастния, кара възрастния да кара кола, да го занесе до ключа на лампата, така че 

да може да включва / изключва лампата и т.н. Започвайки от 7–8 месеца детето се радва 

на социалното взаимодействие с възрастни в различни игри като „куку“, както и в игри, 



93 

в основата на които стоят ритмични стихчета, съчетани с движенията на детето: „дий 

дий конче“ и др. [134, с. 30–45.]. 

Емоционалното развитие на бебето, което е показател за благополучие или 

проблеми в отношенията "дете-възрастен", зависи от общуването с близките възрастни. 

Установена е следната последователност, време и продължителност на формирането на 

положителни и отрицателни реакции при деца през първата година от живота: 

 плач (поява на активни интонационни характеристики на плача, насочен 

към другите: повикващ, питащ, упрекващ, изискващ плач) - от 4-та до 6-

та седмица; 

 усмивка като реакция на "говорещо" лице - от 5-та до 12-та седмица; 

 усмивка като реакция само на лицето - от 7-та до 14-та седмица; 

 комплекс  на оживление като реакция на „говорещ” човек - от 8-та до 14,5 

седмици; 

 комплекс  на оживление като реакция към ярък предмет - от 12-та до 20,5 

седмици; 

 смях - от 16-та до 30 седмици; 

 хленчене - от 6-та до 21,5 седмици; 

 гняв - от 16-та до 24-та седмици; 

 отрицателни реакции при отнемане на играчки - от 20-та до 39-та 

седмици. 

През 6-7 месец децата започват да различават израженията на лицето, свързани с 

различни емоции: 6-месечно дете може да различи радостно, усмихнато лице от тъжно 

и мрачно. Бебетата често приспособяват емоциите си към емоциите на другите хора: 

когато радостните майки се усмихват и говорят с приятен глас, тогава самите деца 

изразяват радост; ако майките са ядосани или тъжни, тогава децата също изглеждат 

страдащи. [63] 

През 7–8-ия месец комплекса на оживление изчезва и започва да се проявява 

избирателност на емоционалните реакции. Изразява се във факта, че има страх от 

раздяла и страх от непознати (понякога тази реакция се нарича „тревожно 

предчувствие на раздяла“ или „предпазливо отношение към непознат“): тъга или страх 

при изчезването на майка (или друг близък човек) и плахост, бдителност, силно 

безпокойство, когато се появят непознати. Появата на тези реакции според психолозите 

е важен етап в емоционалното и социалното развитие, свидетелства за процеса на 

възникване на емоционална привързаност към майката и другите близки хора; тя също 
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говори за нарастващата познавателна способност на бебето да прави разлика между 

познати и непознати възрастни. [32; 70] 

През кърмаческата възраст се осъществява формирането на емоционалното 

отношение на детето към заобикалящия го свят. Когато има някакви смущения в 

установяването на емоционални връзки, нормалното развитие на бебето може да бъде 

застрашено. Показатели за емоционално неблагополучие могат да бъдат постоянното 

смучене на пръста, многократно повтарящо се люлеене, концентрирано изследване на 

ръката и др. 

Когнитивно развитие. През първата половина от живота на детето протича 

изключително интензивно развитие на сензорните системи, което изпреварва 

развитието на двигателната система. През първите няколко месеца от живота 

зрителната и слуховата системи се развиват бързо. Зрителното съсредоточаване се 

подобрява, става по-дълга (на 3 месеца продължителността му може да достигне 7-8 

минути), става възможно проследяването на движещи се обекти, зрителната острота 

непрекъснато нараства, появява се ясна визия за света, способността за фокусиране на 

погледа бързо прогресира, възприемането на цвета се подобрява, нараства 

възможността за разграничаване на обекти по форма и сложност, подобрява се 

локализацията на звука в пространството и слуховата диференциация. Децата 

започват да разграничават обекти във вертикално и наклонено положение, равнинни и 

обемни изображения, разграничават гласовете на майката и бащата от гласовете на 

непознати. Децата на 4-5 месеца овладяват способността да идентифицират 

определен цвят, независимо от спецификата на осветлението. Те започват да 

категоризират различни нюанси, разграничавайки червено, синьо, жълто и зелено. 

Слуховата диференциация на звуците достига през 6–7 месец интервал от един до два 

тона и дори по-малки интервали от три четвърти и половина. Бебетата могат да уловят 

разликата между отделните звуци, дори когато те са много сходни. [14, 17, 70, 122 и 

др.] 

През този период бързо се осъществява формиране на възприятието на 

дълбочина, което е способността да се определя разстоянието, на което се намират 

обектите както един от друг, така и от гледащия. Към момента на овладяване на 

способността за пълзене, повечето деца са в състояние да правят разлика между големи 

и малки дълбочини. До края на първия месец от живота бебетата стават чувствителни 

към кинетичните признаци на дълбочина: детето мига в отговор на предмет, който 

бързо се приближава към лицето му. В периода между 2-ия и 3-ия месец се появява и 
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бързо нараства чувствителността към бинокулярни признаци на дълбочината 

(чувствителност към разликата между изображенията, които възникват, когато обектът 

се възприема с дясното и лявото око). Около 7-месечна възраст се появява 

възприятието за графичните признаци на дълбочината (признаци, използвани от 

художниците за предаване на усещането за триизмерно пространство, перспектива). 

[32, с. 140] 

На възраст от 2-3 месеца децата овладяват способността за комбиниране на 

елементите на изображението в организирано цяло, през втората половина на 

първата година те разграничават все по-сложни и осмислени структури и до 12 месеца 

изграждат осмислени форми въз основа на много малък обем информация (например, 

могат да идентифицират обекти, скрити на две трети). 

Възприемането на лицето преминава през същите етапи на развитие като 

чувствителността към други структурирани стимули. Между първия и втория месец от 

живота бебетата гледат лицето на майката по-дълго, отколкото лицето на непозната 

жена, до 3 месеца правят ясно разграничение между черти на лицето, между 7 и 10 

месеца възприемат изражението на емоции като организирани, осмислени единици. 

Например, те различават изразяването на негативните емоции на тъга или страх от 

изразяването на позитивните емоции на радост или изненада. Отначало бебетата, 

възприемайки предмети, се ръководят от тяхното движение и разположение в 

пространството, след това, докато се развиват и опознават различни предмети, те все 

повече започват да се фокусират върху формата, цвета и структурата. Интермодалното 

възприятие (обединяване на информация от различни сетивни системи) значително се 

подобрява в рамките на няколко месеца след раждането. Интермодалните сравнения на 

зрениите и слуховите усещания възникват около 4 месеца; способността за съпоставяне 

на тактилни усещания при хващането на предметите със зрителното впечатление се 

появява на възраст 4-6 месеца. [149]. 

Според концепцията на Ж. Пиаже, на ранните етапи на развитие „докосването 

учи зрението“, т.е. детето научава за свойствата на обектите постепенно, в процеса на 

собствената си дейност. Преди етапа на вторичните кръгови реакции (4–8 месеца) 

детето не осъзнава, че обектите съществуват, независимо от обичайните форми на 

дейност, няма разбиране за постоянството на обекта, не търси изчезналия обект. На 

етапа на вторичните кръгови реакции се появява очакване, излизащо извън границите 

на прякото възприятие. Ако предмет падне на пода, детето го търси на пода, а не на 

старото му място, но бързо спира да го търси, когато обектът изчезне, например, ако е 
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покрит с кърпа. До 5-6 месеца бебетата не се опитват да търсят предмет. Създава се 

впечатление, че щом той изчезне от погледа им, те веднага забравят за него. 

Кърмачетата могат също да предскажат повторната появата на обект, скрит зад екран, 

гледайки онзи край на екрана, от който обектът трябва да се покаже, и са изненадани, 

ако обектът не се появи в определения момент. Те не се притесняват на възраст 5-6 

месеца, ако се появи напълно нов обект от другата страна на екрана. Децата, по-големи 

от тази възраст, започват да се притесняват не само ако нов обект се появи от другата 

страна на екрана, но дори когато се появи същият, но по-бързо или по-бавно, отколкото 

са очаквали. На 8-12 месеца (и според съвременните данни, дори и по-рано - между 5-и 

и 8-ми месец), детето разпознава и избира предмет, ако по-рано той е било детайл от 

общата ситуация (мечето на възглавницата), сега има свое собствено съществуване, 

детето избира предмета като отделно нещо. Именно на тази основа, според Ж. Пиаже, 

се извършва активно търсене на изчезналия предмет. Между 5-ия и 8-ия месец се 

появява способността да се запази за известно време изображението на отсъстващ 

елемент и да се организира поведението на търсене. Децата на тази възраст обичат игри 

като криеница. Извличането на скрити предмети показва, че бебетата започват да 

овладяват концепцията за постоянство на обекта. Въпреки това, на възраст от 4-6 

месеца детето намира предмета, ако е само частично скрит и едва след 6 месеца е в 

състояние да намери предмета, който е напълно скрит, като приблизително до 12-я 

месец прави грешка в търсенето. [14, 17, 70 и др.] 

Бебетата са в състояние да възприемат сложните свойства на предметите, като 

постоянство на размер и форма, могат да предвидят непрекъснатото движение на 

даден обект много преди да имат възможност да конструират тези свойства чрез 

собствените си действия. Те имат активна репрезентация на някои аспекти от 

съществуването на физическия свят. Способността им да си представят и 

интерпретират физическия свят се развива преди способността за активно действие в 

него. В същото време бебетата на тази възраст могат да си представят предмети, 

изчезващи от зрителното поле, да интерпретират скритите им движения, да знаят за 

пространството на тяхното съществуване. Очакването за непрекъснатото движение на 

обекта се наблюдава при бебета на 3-седмична възраст; на 2,5 месеца бебетата 

„разбират“, че статичен обект ще бъде изместен при сблъсък с движещ се обект 

(въпреки че до 5-6 месеца им е безразлично дали сблъсъка е с малък или голям 

предмет), на 3,5 месеца имат „разбиране“ за препокриване, (когато един обект се 

поставя пред друг) и т.н. [124, с. 33–34] 
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От момента на раждането и през целия период на младенческата възраст се 

развива мнемоничната функция. На 3-4 месеца се наблюдава разпознаване в 

зрителната и слуховата сфера: бебето разпознава лицето и гласа на майката, 

разграничава обекти, свързани с храненето. На 5-6 месеца то разпознава близките си и 

ги отличава от непознати. В края на първата година от живота се наблюдава 

разширяване на кръга от запомнени обекти и удължаване на времето за запомняне. 

През втората половина на периода кърмачето започва да прави връзка между думата 

и предмета, думата и собственото си действие. На 7-8 месеца детето се обръща към 

предмета и започва да го гледа в отговор на произнасянето на наименованието му. На 

10–11 месеца то може да избере предмет според вербалните инструкции на 

възрастните. Асоциативната памет в края на първата година от живота се проявява в 

най-различни форми, включвайки взаимовръзка на вербалните стимули. [122] Според 

Л. И. Божович едно от най-важните новообразувания в кърмаческа възраст е появата на 

мотивиращи представи. Това са заредени изображения на предмети, изплуващи в 

паметта на детето, върху които са „кристализирани“ потребностите му, ето защо тези 

обекти придобиват стимулираща сила. Появата на мотивиращи представи освобождава 

детето от диктата на външните въздействия, променяйки взаимоотношенията му с 

околната среда. [19] 

В младенческата възраст протича развитието на мисловната дейност (етапът 

на сензормоторна интелигентност, според Ж. Пиаже), състоящ се преди всичко в 

появата на преднамерено постигане на набелязаната цел, в подобряване на 

целенасочените, преднамерени действия, в разграничаването и установяването на 

връзки между средствата и целта, в използването на различни средства за постигане на 

целта, в изобретяването на средства за постигане на конкретни цели. След 8-10 месеца 

детето, за да достигне до атрактивен обект, разположен в зрителното му поле, но не в 

рамките на обсега му, може или да го издърпа по-близо до себе си с помощта на 

определени средства, или да премахне препятствието, което му пречи да го достигне.. 

[21, с. 127] 

Развитие на речта. Бебето изучава света посредством връзката си с възрастния. 

В началото на своя живот то е в състояние на пасивност, понася грижите и е получател 

на грижи. Активността в този момент е от страна на възрастния, който постепенно 

трябва да се научи да разпознава различните състояния и поведения на бебето и да 

отговаря и реагира адекватно на тях. Възрастният е този, който дава думи на детето, 

като назовава неговите преживявания, нещата около него, своите чувства. Така той, 
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чрез грижите които полага и говорейки с детето, изгражда неговата връзка със 

заобикалящия го свят, формира в него различни поведения и реакции, както и 

цялостното му отношение към външния свят. Възрастният придава смисъл на всички 

движения и усещания на бебето чрез своята собствена реакция и с начина, по който ги 

назовава, с думите, които използва. [13, с. 16] 

Специалистите винаги съветват родителите или тези, които обгрижват децата, да 

говорят с бебето. Бебето не е само едно малко живо телце, а е говорещо същество и 

неговото бъдеще зависи по определен начин от хората, които се грижат за него и от 

които зависи въвеждането му в света на символичното, т.е. в света на езика. В 

задоволяването на нуждите на бебето човекът, който се грижи за него, му дава и от своя 

език, и от своето присъствие. 

Педиатрите споделят наблюденията си върху бебета между 3 и 6-месечна 

възраст, които се успокояват, ако им се говори със сравнително монотонен глас. 

Прекалено грубата интонация, както и прекалено нежната интонация, т.е. интонацията 

на гласа, изпълнена със силна емоция, ги разплаква. 

Любопитен факт е, че още много малко бебето реагира на гласа на майка си и го 

разпознава между другите женски гласове, които му казват едно и също. Родителят, 

който говори спокойно и с верни думи със своето бебе, изгражда у него чувство за 

сигурност. Гласът му успокоява бебето много често и без да се налага то да бъде 

гушкано и докосвано. [13, с. 21] 

На развитието на речта са посветени редица изследвания. [28, 46, 54, 86, 177, 199 

и др.] 

През първите месеци от живота на детето най-разпространеното средство за 

комуникация с възрастните е плачът. За първия месец от живота на детето са 

характерни реактивните интонационни характеристики на плача, т.е. плачът като 

отговор на стимулите на околната среда. В края на първия месец (на 25–28-ия ден) 

настъпва качествен преход в интонационната структурата и се появяват активни 

интонационни характеристики на плача. Плачът сега е насочен към другите, 

ориентиран е към действията на възрастните. Близките възрастни могат да различат 

следните интонационни характеристики на плача: повикващ, питащ, капризен, 

укоряващ, взискателен, завладяващ. Речевото развитие на дете в първата година от 

живота (особено през първата половина на годината) се проявява предимно в 

интонационното структуриране : 
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 през първия месец от живота, интонационната структура на плача е 

подобна по своя акустичен състав с интонацията на недоволството на 

възрастните; 

 през 2-ия месец се различават звуците на недоволство и спокойно гукане 

(повествователна интонация); 

 през 3-тия месец се появяват звуци на радост и смях; 

 през 6-ия месец интонацията на радостта се диференцира, възниква 

радост с възклицание и по-спокойни звуци; 

 през 7-ия месец се откроява интонация, подобна по структура на 

емоционална молба и изразително спокойно гукане, подобно на 

интонацията на твърденията на възрастния; 

 през 10-ия месец се появява повелителната интонация, която е близка до 

убеждението и настоятелната команда на възрастния; 

 през 2-рата година от живота се добавя въпросителната интонация. [122] 

Методите и темпото на развитие на речта при децата са толкова разнообразни, 

че не е правилно да се говори за съществуването на единна програма за овладяване на 

речта. Следователно само приблизително могат да се разграничат следните етапи от 

развитието на собствената гласова активност на бебетата: 

 2-3 месеца - появата на предговорни вокализации: гукане - кратки звуци, 

като „стенене“ („ххх“, „хм“ и др.), мелодични, продължителни звуци („а-

а-а“, „у-у-у“, „ъ-ъ-ъ“). Интензивността на „гукане“ зависи от това доколко 

възрастните реагират на детските звуци и от своя страна отправят в 

отговор гласови съобщения; 

 3 месеца до края на първата година – „бъблене („джумолене“)“. Между 

гласните звуци хаотично (отначало) се добавят създадени с езика, 

небцето и зъбите съгласни; 

 4–5 месеца - гукане с верига от звуци, когато детето „играе“ със звуците, 

сякаш експериментира с тях („а-о-у“, „ю-a-a“, „a-o-ю“); 

 5–7 месеца - поява на емоционални възклицания, викове, къси, 

емоционално наситени звуци („a”, „yy”, „ea”), поява на къси лепетни 

звуци, наподобяващи обикновена сричка, състояща се от съгласен и 

гласен звук („да“, „ба“, „ма“, „та“); 

 7–8 месеца - поява на активен лепет, представляващ комбинация от 

гласни и съгласни („дай-дай-дай”, „та-та-та”, „ма-ма-ма”); 
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 8–9 месеца - възниква сложен, интонационно-експресивен лепет, звукови 

съчетания от родния език, които имитират речта; 

 10-12 месеца - поява на първите лепетни думи („мама”, „тата”, „дай”, 

„дада”). [21, 85] 

Ситуацията на социалното взаимодействие играе решаваща роля за 

формирането на механизми за първоначално разбиране на речта и активно говорене. 

Някои характеристики на речта при възрастните помагат на бебетата да осмислят 

сложния поток на речта. Обикновено възрастните се обръщат към бебето чрез т. нар. 

реч, адресирана до детето, форма на общуване, която включва използването на кратки 

изречения с възходяща интонация, преувеличена експресия, ясно произношение, 

отчетливи паузи между речевите сегменти и повторение на нови думи в разнообразен 

контекст. Например: „Виж топката. Каква красива топка! Гледайте как топката 

скача. Мама харесва тази топка. Вики харесва ли топката? ... Да, и Вики харесва 

топката.“ От раждането бебетата предпочитат този вид реч пред всички други видове 

реч на възрастните. 

Особеност на първите думи е, че те имат характер на посочващи (сочещи) 

жестове. В края на първата година от живота развитието на механизма на „съвместно 

внимание“ (склонността на майката и детето да гледат към едни и същи предмети) води 

до това, че децата започват да разбират значението на посочващия жест и могат да 

гледат в указаната посока. Скоро след това те сами започват да използват този жест, 

когато се наложи да насочат вниманието на някого в правилната посока. Посочващия 

жест се появява между 9-тия и 12-ия месец първо бебетата посочват обекта, който ги 

интересува, след това проверяват дали възрастният гледа в тази посока, по-късно (през 

15-я месец) децата първо се уверяват, че възрастният ги гледа, след това те посочват 

към нещо и проверяват дали възрастният следва техния жест. Сочещият жест 

неизменно е придружен от вокализация. Този жест е уникална способност на човека и 

се счита за един от важните показатели за развитието на целенасоченото общуване, тъй 

като позволява да се разграничи от околната среда обект, който е интересен както за 

детето, така и за неговия партньор в общуването. Установено е, че съществува връзка 

между способността на детето да използва сочещия жест и равнището на неговото 

речево развитие. Честотата на използване на комуникативни насочващи жестове от 

деца на възраст 9-12,5 месеца е свързана с обема на използвания от тях жестове и 

словесен речник през втората година от живота. 
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До края на първата година детето обикновено разбира около 50 думи, 

произнесени от възрастните, двадесетина от които произнася без някой да ги е 

произнесъл непосредствено преди това. Различните форми на разбиране от страна на 

дете на речта за възрастни, адресирана до него, са: 

 7–8 месеца - обръщане към предмет в отговор на произнасянето на 

наименованието му от възрастните, изпълняване на научени движения 

при назоваването им от възрастния; 

 9–10 месеца - изпълнение на инструкции според вербални указания; 

 10–11 месеца - избор на предмет от два или три, разположени наблизо, 

според вербална инструкция; 

 12 месеца – прекратяване на действията под влияние на словесна забрана. 

Счита се, че когато броят на разбираните думи достигне 20-30, детето започва да 

говори самостоятелно. До края на първата година от живота детето произнася от 5-6 до 

30 лепетни думи. Формира се т.нар. автономна реч, която е специфична по своята 

структура, състои се от устойчиви звукови комбинации, често под формата на 

фрагменти от думи, които са равни по смисъла на изречение, значението им може да 

бъде разбрано само от близките на детето, като се ориентират в наличната ситуация 

като цяло. 

Моторно развитие. Развитието на детето в младенческа възраст до голяма 

степен е свързано с формирането на способността да контролира тялото си. 

Подобно на пренаталното развитие физическото развитие в младенческа и ранна детска 

възраст, развитието на моториката е в цефалокаудално направление (от "главата към 

краката", контролът върху подвижността на главата се осъществява по-рано от 

контрола върху ръцете и тялото, който е преди контрол над краката) и проксимално 

направление (развитието преминава от центъра на тялото към периферията: 

установяване на контрол над главата, тялото и ръцете предхожда постигането на 

координацията и контрола над дланите и пръстите). [21, с. 129] 

Моторното развитие включва развитието на грубата моторика - развитието 

на действия (пълзене, стоене, ходене) и контрола върху тях, което позволява на 

бебетата да се движат в пространството и фината моторика - развитието на фини 

движения (разтягане на ръцете, хващане). 

През първия месец бебето повдига брадичка; през втория – повдига гръдния 

кош, задържа главата си, когато е във вертикално положение повдига се на ръце, когато 

лежи по корем, когато лежи на една страна се обръща по гръб; през третия – се 
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протяга, за да вземе предмет, но рядко успява; през четвъртия – сяда с поддръжка, 

когато лежи по гръб се обръща на една страна; през петия, шестия месец – хваща 

предмети с ръце, през седмия – седи самостоятелно, опитва се да пълзи по корем; през 

осмия - сяда без чужда помощ и се опитва да стане само; през деветия - стои изправено 

с помощ, през десетия – пълзи, опирайки се на длани и колене, ходи като се държи с 

две ръце, през 11-я месец – стои без помощ и става самостоятелно, през 12-я месец – 

ходи, като се държи с една ръка или ходи самостоятелно. 

Веднага след като детето може да поддържа стабилна поза на главата и тялото, 

се създават благоприятни условия за бързото развитие на действията достигане и 

хващане. Те играят важна роля в когнитивното развитие на детето, давайки му 

възможност да изучава околната среда по нов начин. На около 3 месеца се появява и 

постепенно се усъвършенства способността за изпъване на ръцете. През 4-я месец 

децата, целенасочено протягат ръцете си към определен предмет, като от време на 

време постигат успех да го хванат, след като докоснат предмета. В същото време те 

придвижват очите си от ръката към предмета и обратно, което им помага да 

координират позицията на ръката спрямо предмета. Приблизително на 5 месеца 

възниква акт на хващане (или „истинско хващане“), бебето развива умението за 

визуален контрол на движенията на ръцете, когато протягането и хващането се 

извършва под контрола на зрението. 

Акта на хващане е изключително важен за психическото развитие на детето: 

 формира се и се развива първата зрително-двигателна функционална 

система; 

 развива се предметното възприятие; 

 развива се ръката: започва противопоставяне на палеца на всички 

останали пръсти, което е видо-специфично за хората и създава условия за 

задържане и използване на инструменти; 

 разширяват се способностите за манипулиране с предметите; 

 развива се познавателната потребност, нарастват възможностите за 

изследване на света на предметите. [14, 102] 

Актът на хващане продължава да се развива и усъвършенства през първата 

година от живота. На около 5-6 месеца бебетата спират да се пресягат за предмет извън 

зоната на достигане. До 7-месечна възраст ръцете на бебето стават по-независими- 

достига до предмета с една ръка, а не с двете едновременно. То вече може да 

координира движенията на ръцете си, така че всяка ръка да изпълнява различни 
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действия, които служат на обща цел (например бебето може да държи играчка животно 

с една ръка и да го гали с другата). Установено е, че 6-месечните бебета хващат и 

държат играчката, но ако тогава им бъде предложена друга играчка, те пускат първата и 

вземат втората, тъй като могат едновременно да контролират действия само с един 

предмет. От около 6-7 месеца детето постепенно се научава да прехвърля предмет от 

едната ръка в другата и да взема втори предмет, но ако му предложат трети, ще изпусне 

втория. Не по-рано от 8–9 месеца детето разработва стратегия за натрупване: сега 

прехвърля третития и следващите предмети от ръка в ръка и ги поставя на удобно 

място за съхранение. До 9 месеца бебетата могат да достигнат до затъмнен предмет 

толкова бързо и уверено, колкото и до обект, който остава в полезрението им. Това 

показва, че детето, достигащо до обекта, не се нуждае от визуален контрол върху 

ръцете и дланите си; това действие се извършва въз основа на проприоцепцията 

(усещане за движение и положение в пространството). [14, 32; 63 и др.] 

През втората половина на първата година от живота се извършва преход към 

диференциран тип хващане. До 7 месеца всички предмети се хващат  по един и същи 

начин (децата хващат предмет, разположен в дланта на ръката, стискайки всички 

пръсти около него); след това акта на хващане се приспособява към характеристиките 

на предметите, като се отчита тяхната форма, тегло и размер. Появява се „щипковидно 

хващане“ - прецизно хващане и задържане на малки предмети с върховете на 

показалеца и палеца (едногодишно дете може да хване или да вдигне мънисто). Така в 

периода между 8-ия и 12-ия месец децата вече са толкова добри в посягането и 

хващането на предмети, че вниманието им се освобождава от координацията на 

моторните навици като такива и преминава към събития, настъпващи преди и след 

вземането на предмета т.е. те овладяват способността за решаване на прости задачи, 

като търсене и намиране на скрита играчка. 

Въз основа на акта на хващане се разширяват възможностите за манипулиране с 

предметите. На възраст от 4 до 7 месеца възникват ефективни действия: просто 

преместване на предмета, хвърляне, извличане на звуци от него. Между 5-ия и 8-ия 

месец много деца започват да играят социални игри, като "ку-ку", те харесват 

хвърлянето на предмет и чакат възрастния да го вземе и да им го подаде, да дават 

някакъв предмет на възрастния и да го получават обратно. На възраст 7-10 месеца се 

формира „съотнасянето“ (съотносимостта) на действията: детето поставя малки 

предмети в големи, отваря и затваря капаците на кутиите, може да поставя или нанизва 

един предмет върху друг. След 10-я месец се появяват първите функционални 
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действия, позволяващи относително правилно използване на предметите, подражаване 

на действията на възрастните (детето люлее кукла, бута количка, поднася чаша към 

устата си, звъни на звънец и т.н.). Репертоарът на действията на детето с предмети се 

усложнява, появяват се действия като нанизване, отваряне, търкаляне, притискане, 

усукване, разединяване и др. Детето се научава да прилага едни и същи действия към 

различни предмети и различни действия към един и същ обект, научава се да изпълнява 

сложни действия, необходими за постигане на определени цели. 

Наред с формирането на първоначалните форми на перцепция в младенческа 

възраст протича процес на интензивно развитие на моториката. Развитието в една 

област подкрепя развитието в друга: двигателната активност осигурява на бебетата 

жизненоважни инструменти за опознаване на околния света, а обогатеното възприятие 

стимулира и повишава ефективността на двигателната активност. Двигателните 

постижения на кърмачетата също имат мощен ефект върху социалните им 

взаимоотношения. От една страна, родителите насърчават децата да учат нови моторни 

навици: определени двигателни умения (протягане на ръцете, посочване) позволяват на 

бебетата да повишат ефективността на комуникацията, а изразяването на удоволствие 

(смях, усмивка, лепет), които съпътстват овладяването на нови двигателни умения, 

обикновено предизвикват доброжелателни реакции на възрастните, което насърчава 

усилията на децата. От друга страна, родителите на дете, което се е научило да пълзи и 

след това да ходи, започват да ограничават неговата дейност, позволявайки нещо и 

забранявайки нещо, понякога изразявайки нетърпение и раздразнение. Овладяването на 

способността за ходене често води до първите „проверки на силата на волята“, когато, 

въпреки предупрежденията на възрастните, детето се опитва да направи своето. 

Развитието на двигателните умения, емоциите, социалната компетентност, 

познанието и речта е цялостен процес, а напредъкът в една област зависи от напредъка 

в друга. 

В края на първата година в психиката на човека вече присъстват почти всички 

типични за него качества: разбира и изговаря думи с тяхното общоприето значение, 

може да изпълни елементарно действие по словесна инструкция, помни познатите хора, 

търси ги когато не са пред погледа му и ги различава от непознатите, знае своето име, и 

т.н. [83] 

Основните новообразувания в младенческа възраст включват: формиране на 

потребност от комуникация, емоционално отношение към хората, формиране на 

привързаност; акт на хващане като основа на човешките действия с предметите и 
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други преднамерени действия; мотивиращи представи; ходене и поява на автономна 

реч. Именно те водят до изграждането на нова ситуация на развитието - ситуация на 

съвместна дейност с възрастен, което означава преход към следващия етап на развитие. 

[21, с. 131-132] 

Криза на първата година. Л. С. Виготски изтъкна три момента в съдържанието 

на кризата на първата година: способност за ходене, формиране на речта и 

хипобулични реакции, (първите актове на протест, опозиция, противопоставяне на себе 

си на другите, протичащи като емоционален взрив). [41, с. 104–105]. Те се проявяват 

във факта, че детето може да се хвърли на пода, да плаче, да крещи силно, да тропа с 

крака, изисквайки желаното. Хипобуличните реакции са първата проява на волята на 

детето, изразяваща се в способността да задържа възникналата потребност, силата 

на „хипобуличната воля“ е не толкова в интензивността на преживяването, колкото в 

неговата продължителност. [19, 134.] 

Кризата на първата година се изразява външно като рязко повишаване на 

независимостта на детето от възрастните, протича т. нар. скок на независимостта. 

Детето овладява пълзенето, след това ходенето, което разширява пространството му, 

кръга на предметите, с които се сблъсква, това разширява обхвата на неговата 

ориентировъчно-изследователска дейност, допринася за овладяването на нови начини 

за постигане на желаното. Желанието за независимост почти винаги среща съпротива 

от страна на възрастните, тъй като много от действията на детето могат да навредят на 

него или на околните, т.е. от страна на възрастните възниква забраната. Първите 

забрани, действат като ключови моменти, които провокират промяна в развитието на 

детето. Сблъсквайки се с противопоставянето на възрастния при осъществяването на 

някои от неговите стремежи, детето упорито се опитва да изпълнени на своите 

желания. [112] 

Преди кризата възрастният е източник на задоволяване на желанията на детето, а 

в кризата той за първи път застава „между” детето и обекта на неговите желания, което 

подготвя разрива в предишната социална ситуация на развитие, ситуацията „НИЕ”. 

Детето се отделя от възрастния, където е имало единство, са станали двама - възрастен 

и дете; детето става субект на собствените си желания. Кризисната ситуация 

принуждава възрастните да преразгледат отношенията си с детето, да разширят полето 

за безопасно действие на детето, обогатявайки неговата предметна среда и репертоара 

на взаимодействията им с детето. Всичко това променя социалната ситуация на 
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развитие, създавайки условия за формиране на предметно-манипулативна дейност. [21, 

с. 137] 

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. Какви форми на общуване се наблюдават през младенческата възраст и  

с какво се характеризират те? 

2. Каква е последователността на формиране на положителни и 

отрицателни реакции при децата в кърмаческа възраст? 

3. Какво е характерно за развитието на възприятието? 

4. Как се развива речта? 

5. Как се развива акта на хващане? 

6. С какво се характеризира кризата на първата година? 
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ТЕМА 12. РАННО ДЕТСТВО (ЯСЛЕНА ВЪЗРАСТ) ОТ 1 ДО 3 ГОДИНИ 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

развитието на детето през яслената възраст, за спецификата на неговата социална 

ситуация, за ролята на предметната дейност в неговото развитие, как се развиват 

когнитивните процеси в този период, какво е характерно за емоционалното му 

състояние, какво представлява кризата на третата година. 

 

 

Психосоциално развитие. В периода на ранното детство социалната ситуация 

на развитие се променя, детето се фокусира върху предмета, връзката му с предмета се 

опосредства от възрастния като модел за действие с предмета, като носител на 

действителните човешки начини на използване на предметите. Социалната ситуацията 

на развитие в ранна детска възраст е следната: дете - ПРЕДМЕТ - възрастен. [102.] 

Така възникващата социална ситуация е ситуация на съвместна дейност на детето и 

възрастния. Тя води до нова форма на общуване – ситуативно-делово общуване. 

В ситуативно-деловото общуване детето се нуждае от присъствие на възрастен 

и от приятелското му внимание, но това вече не е достатъчно - детето има нужда 

възрастния да бъде свързан с това, което то прави и да участва в този процес. 

Общуването на децата на тази възраст е силно ситуативно, т,е. е обвързано с конкретно 

място и време. Децата не се интересуват от това какво правят възрастните по принцип, 

а какво правят в момента. Привързаността към възрастния поражда желание у детето да 

му подражава. Благодарение на ситуативно-деловото общуване децата в този период 

преминават от неспецифични манипулации с предметите към все по-конкретни 

действия с тях, предметите започват да се използват по предназначение в съответствие 

с функцията, за която са създадени. 

Възрастният действа като модел за подражание за малкото дете, като човек, 

който оценява постиженията му  и емоционално го подкрепя. Похвалите и порицанията 

на възрастния придобиват голямо значение за детето не само за овладяване на 

необходимите правилни действия с предметите, но и за развитието на неговата личност 

като цяло. 

Характеристики на пълноценна комуникация на малко дете с възрастния: 
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 инициативност по отношение на възрастния, желание да привлече 

вниманието му към своите действия; 

 предпочитание за предметно сътрудничество с възрастния, настойчиво 

искане възрастния да участва в дейността на детето; 

 доверчивост, откритост и емоционалност към възрастния, проява на 

любов към него и отклик на ласките му; 

 чувствителност към отношението на възрастния, към неговата оценка и 

преструктуриране на поведението в зависимост от поведението на 

възрастния, фино разграничение между похвала и порицание; 

 активно използване на речта във взаимодействието. [146] 

Потребността от общуване на децата с връстниците се формира в ранна 

детска възраст и е ясно идентифицирана през третата година от живота, както е видно 

от: 

 изчезва общуването с връстника като с обект (удря го с ръка, не реагира 

на виковете на своя връстник, дърпа го за косата, дърпа му ухото и т.н.) и 

се запазват само субективни действия спрямо него (гледа го в очите, 

гледа с усмивка , докосва ръката му и т.н.); 

 подчертаване на специална категория субективни действия, приложими 

само за връстника, но не и за възрастния (децата могат нарочно да падат, 

да издават необичайни звуци, да хвърлят играчки, възглавници и т.н., 

придружавайки действията си с бурно изразяване на емоции: смях, 

възторжен вик, крещене, подскачане и т. н.); 

 появата на опити да се „покажат“ на своите връстници, да демонстрират 

своите възможности и способности; 

 развитие на чувствителност към отношението на връстниците. [82, с. 41-

44] 

Общуването с други деца в ранна детска възраст едва започва и не е пълноценно. 

Две или тригодишните деца са по-склонни да играят „един до друго“, а не заедно, това 

е т. нар. паралелна игра: детето играе самостоятелно в непосредствена близост до 

други играещи деца. По време на играта може да възникне кавга заради играчки, може 

да се появят изблици на гняв и агресивност. Малкото дете счита играчките за своя 

собственост и общувайки с други деца, поради характерния си детски егоцентризъм, 

винаги изхожда от собствените си желания, без да взема предвид интересите на друго 

дете, не го разбира и не му съчувства. Децата, които имат топли отношения с 
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родителите, участват в по-широко общуване с връстниците. Именно в общуването с 

чувствителни възрастни те се научават как да изпращат и интерпретират емоционални 

сигнали по време на първите си контакти с връстници. [22, 70] 

В този възрастов период се изграждат условно три типа понятия: 

1. Понятия за своето поведение към веществените структури /включително и 

веществените структури на живите индивиди/. 

2. Понятия за невеществените структури на живите индивиди /социалната среда 

и психиката на другите хора/. 

3. Понятие за структурата на изградените в своята психика понятия. Това 

понятие се означава с понятието “съзнание”. [83] 

Предметна и други дейности. При съвместна дейност с възрастен, детето 

формира предметна (предметно-манипулативна) дейност за усвояване на социално 

приетите начини на действие с предметите, която е водещата дейност в този период. 

Само в съвместната дейност с възрастни детето се научава да използва предметите по 

предназначение, т.е. открива целта и метода на действие с предметите. 

Разграничават се три етапа в развитието на предметното действие: 

 етап на съвместно действие: възрастният е водещ в ориентацията, 

изпълнението и оценката на действието (например възрастен взема 

ръката на детето, взема лъжичка с нея, пълни я с храна и я поставя в 

устата на детето); 

 етап на частично съвместно действие: възрастен започва действие, а дете 

го завършва; 

 етап на самостоятелно действие: детето само изпълнява действието, 

възрастният първоначално изпълнява ориентировъчната част от 

действието, след това изпълнява само функцията на показване, в бъдеще - 

функцията за даване на указания и накрая функцията за контрол и оценка 

на действието, извършено от детето. 

Развитието на предметните действия води до пренос на действията:  

 пренос на действие от един предмет на друг (детето се научи да се сресва 

с гребена си, след това може да се сресва с четката на майка си, с гребена 

на баба си и т.н.);  

 пренос на действие от една ситуация в друга, т.е. детето действа с един и 

същ предмет, но в различни ситуации (като се научи да използва гребен, 

детето се опитва да среше майка си, куклата, кучето и др.).  
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Благодарение на тези два преноса се извършва обобщение на функцията, 

отделяне на действието от предмета и от ситуацията, което допринася за отделяне на 

детето от възрастния, сравняване с него, отъждествяване на себе си с възрастния. 

Именно на тази основа се появяват игрови действия, „на ужким”, основани на 

имитация на действията на възрастните. Детето на тази възраст храни, люлее, приспива 

куклата, може да пие от празна чаша и др. Главната особеност на детските игри в тази 

възраст в невъзможността да се създават „въображаеми ситуации“, свързани с 

въвеждането на елементи на въображение в ситуацията. В началото (приблизително на 

възраст от 15 до 18 месеца) децата са в състояние да действат "на ужким" само с 

предмети, подобни на истински (могат да хранят възрастния или куклите с помощта на 

истински или играчки чаши, лъжици и т.н.), след това вече могат да използват една 

обект като заместител на друг, те могат да си представят, че обектът може да 

представлява нещо различно от това, което всъщност е (кутия за обувки - кола, пръчка - 

лъжица, метла - кон, куб - телефон и т.н.). Детските игри все още са краткотрайни, 

възникват от време на време, характеризират се с примитивност на сюжета и 

еднородност на изпълняваните действия. За децата в този период е характерна т. нар. 

предметна игра, основното съдържание на която е възпроизвеждането на видяни и 

научени предметни действия (те „готвят“, „приспиват мечето“, „хранят куклата“). [41] 

„Личното прострянство“ на децата на две години и половина е достъпно главно 

за самите тях и за възрастните, които се грижат за тях, но децата вече са готови да 

приемат за кратко едно или две познати деца в своя свят на игри и да се впускат 

периодично в играта на други деца. Играта в непосредствена близост е предимно от 

типа „соло“, така че всяко дете се нуждае от собствен набор от играчки и своя 

„територия“. На този етап от развитието детето изглежда осъзнава своята физическа 

отделеност, преди да оцени собствената си когнитивна и афективна индивидуалност. 

Ето защо за известно време детето остава убедено, че възрастния, който се грижи за 

него, автоматично разбира какво чувства, има нужда и възнамерява да направи детето. 

[188, c. 35.] 

В края на ранна детска възраст в поведението на детето се появяват 

предпоставките за ролева игра: преименуване на обекти, идентифициране на 

действията на детето с действията на възрастен, наричане на себе си с името на друг 

човек. Тези предпоставки се проявяват най-ясно във феномена „роля в действие“: 

детето, докато възпроизвежда действието на конкретен възрастен, не осъзнава това, т.е. 

не осъзнава ролята, която играе, и ролята на предмета, с който играе. За него куклата не 
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е малко момиченце, дъщеря, то все още не е родител на тази дъщеря. Например, ако 

момиченце, което храни кукла, като майка, бъде попитано: „Коя си ти?“ – то казва 

името си, но ако кажем: „Храниш куклата като мама, ти може би си мама. Ели е мама?”, 

момичето се съгласява: „Ели е мама.” - „А това - посочваме куклата - дъщеря ти ли е? “ 

- „Да, дъще ми е“, съгласява се детето. 

Рисуването в своето развитие преминава през няколко етапа. Първи етап е 

предграфично рисуване (драскане): детето научава действията с молив и хартия, 

обръща внимание на факта, че моливът оставя следи върху хартия и се опитва да ги 

получи. Детето се радва на движенията като такива. Всички въпроси - „Какво 

рисуваш?“, „Какво си нарисувал?“ - остават без внимание. Вторият етап, етапът на 

последващо тълкуване или разпознаване на предмета, обикновено настъпва след 

втората година. По отношение на качеството на изображението този етап може да не се 

различава от предишния, но детето „внезапно“ открива сходството на рисунката си с 

някакви предмети, започва да дава имена на своите рисунки. Драсканиците на хартията 

започват да придобиват значение за него, въпреки че все още не може да разбере, че 

темата на рисунката може да бъде избрана предварително. Третият етап - 

преднамерен образ - започва в края на ранното детство. Още преди началото на 

рисуването детето измисля какво ще нарисува, въпреки че намеренията в началото са 

нестабилни, те лесно се променят по време на процеса на рисуване („Аз ще нарисувам 

къщата“; питаме: „Какво се получи?“ - „Гора“). Постепенно детето се научава как да 

изобразява отделни предмети (графичен образ на предмета) и ги рисува доста уверено, 

появяват се рисунки, които наподобяват изобразения предмет. Децата на възраст 2,5–3 

години могат доста ясно да нарисуват човек, въпреки че такъв човек по-често 

представлява фигура, включваща кръг като глава, две вертикални линии като крака, 

ръцете, протегнати от страни на главата и по-малки детайли - очи, нос, уста, коса. 

Предмети, за които детето няма графични образи, т.е. няма идея как могат да бъдат 

нарисувани, то не само не рисува само, но и отказва да рисува по искане на възрастен. 

За формирането на рисувателната дейност не е достатъчно просто да се отработи 

„техниката” на начертаване на линии и обогатяване на възприятието и идеите, 

необходимо е да се създадат графични образи, което е възможно само при системно 

влияние на възрастния. 

Благодарение на играта и рисуването, думата започва да се откъсва от предмета 

и да се обобщава, започва преходът от „предметно мислене“ към „образно мислене“. 

[21, с. 140-141] 
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Когнитивно развитие.[63, 71, 122, и др.] Централно новообразувание в ранното 

детство е възникването на смислова и системна структура на съзнанието. За ранното 

детство е характерна такава връзка на отделните функции, при която възприятието е 

афективно оцветено и следователно чрез афект, водещ до действие, е доминиращо, 

разположено в центъра на структурата, около която работят всички останали функции 

на съзнанието. Доминирането на възприятието означава, че всички психични 

функции в тази възраст се развиват около възприятието, чрез възприятието и с помощта 

на възприятието, показвайки известна зависимост от възприятието. Паметта се 

реализира в активно възприемане (разпознаване), като е негово продължение и 

развитие. Вниманието преминава през призмата на възприятието. Мисленето е 

нагледно и практическо преструктуриране на ситуацията на възприеманото поле. 

Общият закон за психичното развитие гласи, че онези функции, които 

доминират в определена възраст, са поставени в най-благоприятните условия. Ето защо 

сред всички познавателни процеси в ранна възраст възприятието се развива най-

интензивно преди другите функции. Доминирането на възприятието определя 

свързаността на детето с текущата ситуация, то не внася знания за други възможни 

неща в ситуацията, не е привлечено от нищо, което се намира извън границите на 

конкретна ситуация. Следователно, детето в ранна детска възраст все още не е 

способно да си измисля, не е в състояние да не каже това, което всъщност е, трудно 

може да лъже. [41, с. 163–164]. 

Могат да бъдат разграничени следните отличителни характеристики на 

възприятието от ранна детска възраст: 

 детето, възприемайки обект, често избира едно свойство в него, върху 

което се фокусира, когато разпознава обекта. Тази особеност на 

възприятието се проявява например в безразличието на детето към 

пространственото положение на възприемания обект или неговото 

изображение; 

 възприятието е афективно оцветено и тясно свързано с практическите 

действия: наблюдаваните обекти „привличат“ детето, предизвиквайки 

емоционална реакция и желание да ги получи, да направи нещо с тях; с 

различните свойства на предметите (форма, размер, цвят и др.) детето се 

запознава в процеса на практически действия: хващащи, манипулиращи и 

съотнасящи действия, то може точно да определи формата, размера или 
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цвета на даден предмет и ако е необходимо да извърши желаното 

действие; 

 възприятието може да бъде много неточно: точността на слуховите и 

зрителните възприятия е ограничена от малко разстояние, децата не могат 

едновременно да възприемат обекта като цяло и неговите отделни части 

(например, те могат да „загубят“ майка си в магазина, не са в състояние 

да различат лицето на майката от голям брой лица - или внимателно 

изучават едно лице, или започват хаотично да блуждаят с очи по маса от 

хора, без да забелязват подробностите), в някои случаи детето може да не 

забележи изобщо едно или друго от свойствата на предмета, ако тяхното 

разглеждане е необходимо за извършване на сложно, ново действие 

(например овладявайки възприемането на цвят при условията на действие 

според шаблона, детето може изобщо да не вземе предвид цвета, когато 

се предлага конструктивна задача - възрастния слага червен куб над 

синьо пред очите на детето и го моли да направи същото); 

 от съотнасянето, сравняването на свойствата на предметите с помощта на 

външно ориентиращи действия, детето постепенно преминава към 

зрително съотнасяне на свойствата на предметите, изпълнявайки 

предметни действия, преминава към зрителна ориентация: например 

избира желания предмет и извършва действието веднага правилно, без 

предварително тестване, може също така да направи зрителен избор 

според образеца, когато от два предмета, които се различават по размер, 

форма или цвят може да избере абсолютно същия предмет, който показва 

възрастния; 

 започват да се оформят сензорни еталони, т.е. представи за свойствата на 

нещата: детето може точно да определи формата, размера, цвета на 

предметите, въпреки че все още му е трудно да овладее названията на 

тези свойства, например може да дефинира кръгли предмети като "като 

топка", зелените предмети "като трева"; в третата година от живота 

детето научава около 5-6 фигури (кръг, овал, квадрат, правоъгълник, 

триъгълник, многоъгълник) и 8 основни цвята, но усвоява 

наименованията им с големи трудности и само с упорито обучение от 

срана на възрастния; основната трудност за децата на тази възраст е 

невъзможността да се отдели свойството от самия предмет. За 
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формирането на представите на детето за свойствата на предметите са 

необходими специфични практически действия и взаимодействие с 

възрастните. [21, с. 141-142] 

Паметта на малко дете най-често се проявява в активното възприятие-

разпознаване. [41] Паметта има две специфични характеристики: тя е неволева (детето 

все още не е в състояние да управлява паметта си) и е непосредствена (детето не е в 

състояние да използва помощни средства за запомняне). Преобладаващите видове 

памет са двигателна и емоционална. През целия период на ранното детство се 

подобряват процесите на съхранение, разпознаване и възпроизвеждане. До навършване 

на 14 месеца периодът на съхраняване на информацията се увеличава до цяла седмица, 

а след това продължава да нараства. [95] Детето от този възрастов период може да 

помни не само отделни действия, но и най-простите вериги от действия. До 20-месечна 

възраст децата могат да възпроизвеждат последователността от действия не само 

веднага след като са ги видели, но и със закъснение от 2 седмици, а според някои 

изследвания моделите на поведение се съхраняват в паметта им до няколко месеца. По-

нататък в хода на развитието способността за възпроизвеждане е значително 

подобрена, което се проявява в различни контексти и с различни форми на 

възпроизвеждане. Например децата демонстрират извън дома си поведение, научено у 

дома и разширяват действията си към подобни предмети, които се различават по размер 

и цвят. На двегодишна възраст децата, когато играят, могат да повторят цели вериги от 

действия, съответстващи на една или друга социална роля (мама, татко и т.н.). 

Подобряването на способността за възпроизвеждане, най-вероятно, отразява 

увеличаването на обема на паметта. 

Вниманието е главно с неволеви характер. Децата от една до две години 

изпитват различна устойчивост на неволевото внимание в зависимост от особеностите 

на стимула: колкото по-сложен е стимулът или дейността, толкова по-голяма е 

концентрацията на вниманието на детето. Максималната продължителност на 

неволевото внимание се проявява при децата по време на играта с мозайка, при реакция 

на нов необичаен стимул, при преглед и разлистване на страниците на книга.  

При деца на възраст от една до две години се появява произволна форма на 

внимание, която се наблюдава по време на зрително търсене, насочено от вербалната 

инструкция на възрастен: ако на 12 месеца тази форма все още липсва, то на 23 месеца 

тя вече е присъща за 90% от децата. [122] През втората година от живота децата вече са 

способни на умишлено (целенасочено) поведение, за което е необходимо да се 
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поддържа вниманието. Например, когато дете строи нещо от кубчета или ги поставя в 

кутия, постигането на целта изисква внимание. Затова до двегодишна възраст 

вниманието към новото отслабва (но не изчезва) и устойчивостта на внимание се 

подобрява, особено когато децата играят с играчки. [22] 

Мисленето на детето в този възрастов период е нагледно-действено. Тъй като 

при него доминира възприятието, мисленето е ограничено от нагледната ситуация и се 

развива в практическата дейност, т.е. то решава всички проблеми, с които се сблъсква с 

помощта на практически действия. Детето действа с предмети, манипулира с тях и по 

този начин схваща връзките между тях. От една до две години протича процес на 

активно експериментиране чрез опит и грешка, използване от детето на различни 

вариации на определено действие, изучаване на обекти посредством въздействие върху 

тях по нови начини. Важна характеристика на мисловната дейност на дете от този 

период е способността за широк пренос на открития метод за решаване на проблема в 

нови условия. Изучаването на обектите и разширяването на знанията за света води до 

това, че през втората година от живота има постепенен преход от перцептивна 

категоризация (основаваща се на сходството на общия външен вид или на определена 

част от предмета) към концептуална, основана на общата функция и поведение. 

Наблюдавайки например как възрастния дава на куче играчка да пие от чаша, 14-

месечните деца, ако им се покаже заек и мотоциклет, обикновено предлагат само на 

заека да пие. По този начин тяхното поведение показва, че разбират, че определени 

действия са подходящи за някои категории предмети (животни) и не са подходящи за 

други (превозни средства). [17] 

В този възрастов период се появява символичното мислене. На 18-24 месеца се 

появява способността за внезапно решаване на практически задачи без открито 

експериментиране с действията, способността за пренос, интернализиране на действия 

във вътрешния план, за което свидетелстват детските игри, развитието на рисуването и 

речта. Например едно дете може да се преструва, че спи при вида на възглавницата, 

сякаш пие от чаша, използвайки вместо това кубче, да си представи, че куклата се 

храни сама или куклата майка храни куклата-дъщеря. Знаковата функция на съзнанието 

започва да се формира. Детето може да действа „сякаш“, само обозначавайки 

действието и замествайки реални предмети със заместители или въображаеми символи 

(например, действайки с пръчка като лъжица или с кубче като чаша, т.е. вече не 

изпълнява самото действие, а само го маркира, не действа с реални обекти а с техните 

заместници). Така се наблюдава постепенно развитие на нагледно-образното мислене: 
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решаване на задачи на ум в резултат на вътрешни действия с образите на предметите. 

Такова мислене е възможно във връзка с появата в ранна детска възраст на първичните 

обобщения. Етапите на развитие на обобщението при деца от 1 до 2,5 години са: на 

първия етап детето групира обекти според най-ярките външни признаци, най-често по 

цвят или размер, на втория етап обединяването на обекти настъпва въз основа на 

метода за действие с тях, но само ако детето активно манипулира с тях (в същото време 

не разпознава обекти, ако те се променят по цвят и размер); третият етап се 

характеризира със способността да се разграничават най-често срещаните и постоянни 

признаци на сравняваните предмети. Функционалните обобщения, развиващи се при 

деца, приемат формата на образи и се използват в процеса на нагледно-образното 

решаване на задачи. [122] 

На базата на развитието на възприятието и мисленето в ранна детска възраст се 

наблюдават елементарни форми на въображение, като възхищение и пресъздаване, 

способност да си представим за какво говори възрастния или какво е изобразено на 

рисунката. 

В развитието на когнитивните процеси в този възрастов период важна роля 

играят речта и практическите дейности на детето. [160, 196. и др.] 

Взаимодействието на детето с възрастния е източник на формиране на езиковата 

способност на детето, способността му да говори и общува, използвайки думи. Ранното 

детство е чувствителен период за усвояването на речта. Започвайки от втората година 

от живота, детето с удивителна бързина и лекота овладява не само отделни думи, но и 

правилата за изграждане на речта, цялото богатство на езика. Развитието на речта 

протича по две линии: разбирането на речта на възрастни се подобрява и се формира 

активната реч на детето. 

Основни тенденции в развитието на речта на малко дете [17;63, 70, 102; 122 

и др.]:  

 Пасивната реч в развитието изпреварва активната реч: детето разбира 

много повече думи, отколкото може да произнесе.  

 До двегодишна възраст фонематичното равнище на усвояване на речта е в 

основата си доста развито: детето може да различава думи, които се 

различават по една фонема.  

 Интензивно се развива активната реч на детето. Автономната реч бързо се 

трансформира и изчезва. Необичайните по звук и смисъл думи се заменят 

с думи от „реч за възрастните“. Първите думи обозначават значимите 
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хора („мама“, „тата“, „баба“), движещи се предмети („топка“, „кола“, 

„коте“), познати действия („дай“, „чао“, „отиди“ "), познати състояния 

„няма“, „мой“, „добър“, „голям“). Между 18-ия и 24-ия месец често се 

наблюдава скокообразен ръст на речниковия запас. Много изследвания 

показват, че преди навършване на 2-годишна възраст момичетата леко 

изпреварват момчетата по отношение на ръста на речниковия запас, след 

това момчетата постепенно наваксват. На тригодишна възраст активният 

речник на детето достига 1000-1500 думи. 

 С развитието на осмисленото възприемане на реалността, от момента, в 

който детето открие, че всеки предмет има свое название, се наблюдава 

ясно изразена инициатива за развитието на речника. Възникват въпроси: 

„Какво е това?“, „Кой е това?“. 

 Приблизително между една и половина и две години и половина, малко 

след скокообразното нарастване на речниковия запас, се появяват 

изречения, първо състоящи се от 2-3 думи, т. нар. телеграфна реч. Най-

често такива изречения се състоят от субекта и неговите действия („мамо 

ела“), или субекта и обекта („мама камион“, „мама бисквитка“), или 

действието и обекта на действието („дай ми бонбон“, „искам кола“), или 

действието и мястото на действието / локализация („татко там“, „сложи 

масата“). Децата първоначално използват една и съща конструкция, за да 

изказването на различни твърдения. Например, едно дете може да каже 

„мама бисквитки“, като наблюдава как мама яде бисквитки, но също така 

и ако иска мама да му даде бисквитки. 

 На границата на втората и третата година от живота детето интуитивно 

„открива“, че думите в изречението са свързани помежду си, т.е. 

граматичната структура на речта започва да се усвоява. Формирането на 

граматичната структура на речта става чрез усвояване на правила. 

 До края на ранното детство детето овладява почти всички синтактични 

конструкции на езика. В речта му се откриват почти всички части на 

речта, различни видове изречения. 

 В ранна детска възраст се развиват значенията на детските думи, т.е. се 

развива семантичната страна на речта. Наблюдава се преход от 

многозначността на детските думи в автономната реч към първите 

функционални обобщения. Създава се възможност за обозначаване: 
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думата става носител на предметно съдържание. Детето обозначава с една 

дума предмети, които са различни по своите външни свойства, но сходни 

по някакъв съществен признак или начин на действие с тях (назовава 

различни предмети с една и съща дума, например, часовник е стенен 

часовник и ръчния часовник на мама, и будилника и часовникът, 

нарисуван на картинката).  

Овладяването на реч води до преструктуриране на цялата структура на 

съзнанието: предметите започват да се възприемат не само в тяхното ситуативно 

отношение един към друг, но и в обобщението, което се крие зад думата. Така възниква 

централното новообразувание за този период - семантичната структура на 

съзнанието: детето вече не просто възприема света, но го разбира. От своя страна 

общуването е невъзможно без обобщение, типът на обобщаването определя типа на 

общуването на детето с възрастния. Самото обобщение, което се появи в ранна детска 

възраст, формира потребността от нов тип общуване, т.е. променя се социалната 

ситуация на развитие. [21, с. 146] 

Личностно развитие. Поведението на малко дете е импулсивно, желанията му 

са нестабилни и бързо преходни, то не може да ги контролира, не може да спазва 

правилата, да задържа целта си например: деца на две, три години получават по 1 

бонбон след закуска и ги молят когато майка им дойде да ѝ дадат да опита, но за сега да 

не ядат бонбона. Повече от половината от децата изяждат бонбона си, а останалите 

често го изваждат, развиват го, облизват го и в крайна сметка при повечето деца той 

„изчезва“. Всички желания на детето имат една и съща сила: в ранна възраст няма 

съподчинение на мотивите. 

В този възрастов период се формират волевите качества, започва да се 

формира самостоятелността, детето усвоява социалните норми и започва да контролира 

мотивите си. На този етап волевите качества се проявяват в способността да се 

контролира собственото тяло, на първо място, овладяването на работата на 

отделителната система, както и способността да се контролира поведението, като се 

вземат предвид определени социални норми и изисквания. Това е периода, в който 

детето трябва да бъде научено да взема решения и да носи отговорност за тяхното 

изпълнение. Това се отнася главно за храненето, тоалетната, обличането и т.н.: детето 

може да реши само дали да му сипят още храна; дали ще рисува или играе с кубчета и 

т.н. На тази възраст децата, като правило, са по-склонни да правят грешки, отколкото 

да вземат правилни решения и не са в състояние постоянно да контролират действията 
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си. Когато у децата започне да се развиват стремежът към самостоятелност, те силно се 

нуждаят от подкрепата и голямото търпение на любящите възрастни, особено в 

конфликтни ситуации. Външният контрол от страна на възрастните е необходим, но 

той трябва да бъде окуражаващ, прекомерната строгост, наказанието за грешките, както 

и хиперпопечителството, могат да доведат до формиране на чувство за срам за 

собствените действия и поведение, съмнения в собствените сили и способности. 

Положителното чувство за себе си се развива у дето, ако възрастните, от една страна, 

насърчават неговата самостоятелност, а от друга, установяват последователни, ясни, 

разумни ограничения и се отнасят с любов към малкия „изобретател“ и 

„експериментатор“. [21, с. 147-148.] 

До двегодишна възраст децата обикновено вече научават редица изисквания, 

забрани, наложени от околните, и са способни на някакъв самоконтрол в отсъствие на 

родителите си (например, детето може да сдържа желанието си да вземе чужда играчка, 

защото родителите са му казали, че не е добре да взема чужди вещи без позволение). 

До 3-годишна възраст повечето деца вече могат да различават моралните от социалните 

норми: те разбират, че да нараняваш другия и да му отнемаш имуществото е по-

сериозна и лоша постъпка от това, да ядеш сладолед с пръсти или да не слушаш 

приказката, прочетена от учителя. Овладяването на основните норми на поведение е 

възможно в резултат на емоционалната зависимост на детето от възрастните, от 

похвалите или порицанията. [63, 2002] 

За ранното детство са характерни ярки емоционални реакции, които са свързани с 

непосредствените желания на детето. То реагира емоционално главно на онова, което 

възприема непосредствено, възприятието на му е афективно оцветено. 

Негативните емоционални преживявания като правило възникват във връзка с 

присъствието у детето на: 

 предчувствие за наказание; 

 страх от тъмнината (фантазия, въображение); 

 страх от определени или непознати вещи; 

 страх, предизвикан от запознанство с приказни герои (вълк, Баба Яга). 

[119, с. 98] 

С течение на времето повечето страхове изчезват сами. Трябва да се помни, че 

прекомерната раздразнителност, непоносимост, гняв, както и прекомерната родителска 

грижа само увеличават страховете. 
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Ранното детство се характеризира със зараждащо се самосъзнание. Детето 

започва да разпознава себе си, да разграничава индивидуалните си външни свойства а 

между една и две години основните категории на самовъзприятието ( възраст, пол, име)  

се консолидират и неговите собствени черти започват систематично да се разпознават в 

различни ситуации. Така през втората година от живота децата започват да формират 

„моето Аз“, т.е. някаква представа за себе си. 

Открояването на своето „Аз“ в ранна детска възраст се проявява най-ясно, 

когато детето възприема огледалния си образ, на около 2-годишна възраст децата 

познават себе си в в огледалото и се разпознават на снимка. 

Друг важен момент в развитието на самосъзнанието е усвояването от детето на 

собственото име. То много рано се идентифицира с името си и не може да си 

представи себе си без него, то защитава правото на името си и протестира, ако бъде 

наречено с друго име. [17, 63 и др.] 

Чувствата в своето многообразие – нравствени, естетически, познавателни 

допринасят за формирането на личността. Какви ще са техните съдържания и 

отражения, техните проявления зависи от примера на възрастните , от отношенията им 

към околните. Така както огънят се пали с огън, така и емоционалните нагласи, 

емоционалният живот на децата е подвластен в голяма степен на възприятията им за 

емоционалния свят на околните. Това което е в полето на техните преживявания и 

начините на изразяванията им, рефлектира в душевността на децата. В яслената възраст 

процесът на емоционалното съзидание придобива все по съзнателен, разгърнат 

характер и очертава типичното му присъствие и бъдещо развитие у личността. Ето 

защо емоционалното общуване продължава да има съществено значение за възпитаване 

на добродетели у децата - благородство, емоционална отзивчивост, състрадателност, 

емпатия и др. Изразена е потребността на детето да споделя своите преживявания с 

други деца, да бъде поощрявано, хвалено, за да формира и да утвърждава своята 

самооценка, своето отношение към околните. Присъщи са им широк спектър от 

радости, огорчения. вълнения, обиди, смущения, желания за сътрудничество и помощ, 

и всичко това следва да се взема под внимание от изпълняващите педагогически 

функции, за да не се потиска, а да се стимулира пълноценно изграждане душевността 

на младия човек. Не бива да се забравя, че обичаното дете израства послушно, 

социално активно, отзивчиво, детето у което не е пропускано да се забелязва и 

поощрява и най- малкото положително в дейността и поведението му. Принос за 

възпитаването на добродетели имат грижите на детето за животни. Във 
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взаимодействията с тях то научава много, формира у себе си чувства на отговорност,  

състрадание, радост, готовност да прави добро за другите. 

Детето в яслена възраст, което расте в бедна на положителни емоции среда, 

потискано и подценявано, нагрубявано и ограничавано от самостоятелност в достъпни 

за него изявявания, попада в нова криза на взаимоотношенията ( втората по ред) –т. н. 

криза на третата година. Недооценяваното, неразбираното дете плаче, противодейства, 

съпротивлява се, проявява се негативно, с което отреагира на несъобразяването на 

подхода на възрастните към формиралите се възможности на детето за себеизявяване. 

Своевременното отстраняване на това противоречие открива перспективи за добро 

развитие на детето, а отминаването му, задълбочаването на кризата, ги обеднява и 

влошава. Естествено не всичко може да се разрешава на детето, но ако в първата година 

вниманието му можеше да бъде отвличано, то сега полезен начин на общуване е умело 

да се обяснява, да се мотивира, да се убеждава детето в необходимото като се зачита и 

уважава неговата личност. Известният американски психолог Бенджамин Спок съветва 

възрастните да избягват да заставят детето, да го нагрубяват, за да не заживее с чувство 

за вина, да му забраняват да пипа, което е все едно гладният да се лишава от храна. Той 

пояснява, че ако някои деца започнат да си гризат ноктите, причини за това са 

нервност, прекалени изисквания, властване на възрастните над детето. За отстраняване 

на подобно явление детето следва да бъде успокоено и средство за това е да се 

увеличава неговата самостоятелност. [44, с. 48-49.] 

Като се започне от година и половина, един от най-важните източници на 

детските чувства е оценката на поведението им от възрастните. На тази основа се 

развива претенцията за признаване от възрастния („гледай как аз го правя!“), която се 

превръща в потребност на детето, определяща успеха на неговото развитие. В края на 

втората година се появяват самостоятелни емоции, като срам, неудобство, вина, 

гордост, завист. Похвалата и одобрението от околните карат детето да изпитва гордост. 

По-късно възниква чувство на срам, обикновено в случаите, когато действията на 

детето не отговарят на очакванията на възрастните и се осъждат от тях. Спускайки очи, 

скривайки лицето си в ръцете, децата на 18-24 месеца проявяват срам и смущение. 

Чувството за вина се развива на 2 години, а завистта - на 3 години. 

Към 2-3 годишна възраст при децата се развива понятието „Аз” въз основа на 

класификации на себе си, използвайки критериите за възраст („аз съм на три години”), 

пол („аз съм момче”), физически характеристики („аз съм силен”) и дори оценъчни 

съждения ( "Аз съм добро момиче.") Повечето 2-годишни деца започват да използват 
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местоимения от първо лице (Аз, мен, на мен, мой). Осъзнаването на своите уникални 

особености, осъществявано от 2-годишните деца, се свързва с появата на чувство за 

собственост. Речта на 2-годишното дете е пълна с твърдения за притежание, на първо 

място, то определя границите на своите владения: „моята обувка, моята куклата, моята 

количка“. Колкото по-устойчиво е самоопределенията на детето, толкова по-

собственически стават действията му, придружени от изявленията: „Моето!“. 

Способността да се установят предметите като принадлежащи на „Мен“ допринася за 

напредъка в други посоки: начало на непрекъснатостта на „Аз-а“, стабилността на „Аз-

а“ във времето. [21, с. 149] 

Появата на местоимението „Аз” говори за осъзнаването на детето на себе си като 

отделен човек, то започва да говори и да действа от собствената си позицията. Детето 

също има определени представи за себе си: знае към кой пол принадлежи, какви 

физически характеристики има, какво прави добре и какво - лошо, какво може и какво 

не. В допълнение, детето има емоционално отношение към себе си - осъзнаването не 

само на своето „Аз“, но и че „аз съм добър“, „аз съм много добър“. Появата на 

осъзнаването на „Аз”, „Аз съм добър”, „Аз самият” води до разпада на предишната 

социална ситуация, което се проявява в кризата на третата година. [21, с. 150] 

Централно новообразувание на ранното детство е структурното и системно 

изграждане на съзнанието: формиране на връзки между отделните функции, развитие 

на обобщението като единица на съзнанието като цяло. Други новообразувания са 

овладяването на предметни действия, символични (заместващи) действия, нагледно-

действено мислене, активна реч, формиране на волеви качества, появата на 

категорията „Аз“, свързаните със себе си емоции, осъзнаването на „Аз“. [41] 

Кризата на третата година. Около тригодишна възраст у детето възниква 

желание да действа самостоятелно независимо от ситуацията, противно на 

изискванията на възрастните. Това води до „криза на социалните отношения“, чиито 

симптоми са: 

 Негативизъм. Това е отрицателна реакция, изразяваща се в отказа да се 

спазват определени изисквания на възрастните. Детето не прави нещо 

само защото определен възрастен му го е предложил. Негативизмът 

насърчава детето да действа противно на афективното му желание. 

Например дете, което много обича да ходи, отказва да отиде на разходка, 

защото майка му му предлага това. Щом майката спре да се опитва да го 

убеди и казва: „Е, тогава отиди си в стаята да играеш“, детето не отива да 
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играе, започва да плаче, защото майка му не го взема със себе си, след 

което то започва да настоява: „Искам да отида на разходка!“. Основният 

мотив на действието е да се направи „напук“, т.е., точно противоположно 

на това, което му е казано. Л. С. Виготски отбелязва две значими черти на 

негативизма, които го отличават от обикновеното неподчинение. Първо, в 

негативизма социалното отношение излиза на преден план: той е 

адресиран към човека, а не към съдържанието на това, което се изисква от 

детето. Второ, в негативизма се проявява новото отношение на детето 

към неговия собствен афект: детето действа в противоречие с 

афективното си желание. 

 Инат, състои се в това, че детето настоява на искането си, на своето 

решение, не защото наистина го иска, а защото самото то е казало на 

възрастните за това, защото то е поискало това и иска да се съобразяват с 

мнението му. Л. С. Виготски разграничава две момента, които отличават 

ината от упоритостта. Първият се отнася до мотива: ако детето настоява, 

че в момента иска (например да получи някакъв предмет), това не е инат; 

мотивът за инат е, че детето е свързано с първоначалното си решение 

(например, викат детето от разходка да се прибере вкъщи, то отказва, 

убеждават го, привеждайки различни аргументи, но то все още не се 

прибира, защото вече е отказало да го направи). Вторият момент се 

отнася до новото отношение към себе си: детето прави / не прави нещо 

само защото е казало така. 

 Опърничавостта е безлична и е насочена не срещу конкретен възрастен, 

а към цялата ситуация на възпитанието, срещу цялата съществуваща 

система от отношения, срещу нормите, приети в къщата, срещу начина на 

живот. Детето започва да отрича всичко, което спокойно е правило преди, 

не му харесва нищо, недоволно е от всичко. Вместо нежно, послушно 

дете, то се превръща в опърничаво същество, съпротивлявайки се на 

всичко, което му се предлага, то се бунтува срещу това,  което е правело 

преди. 

 Своеволието се проявява в склонността към независимост: детето иска да 

направи всичко и да реши само. Това желание и стремежа да се действа 

самостоятелно, често е неадекватно спрямо възможностите на детето, 
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затова родителите се противопоставят на реакцията „Аз сам“, което води 

до допълнителни конфликти с възрастните. 

 Протест/ бунт се проявява в редовни конфликти, чести кавги с 

родителите, децата са постоянно във война с възрастните. 

 Обезценяването на възрастните се изразява в негативно отношение към 

близките възрастни, главно към родителите: „ти си лош“, „няма да бъда 

приятел с теб“, „глупак“, „не те обичам“ и т.н. Например диалога между 

баща и 3-годишен син - бащата: „Ники, ти си добро, умно момче“; синът: 

„Тате, ти също си добър, но глупав.“ В речника на детето се появяват 

думите и термините, които означават всичко лошо, негативно и всичко 

това се отнася за хора или вещи (например играчки), които сами по себе 

си не носят вреда на детето. 

 Деспотизмът изразява се във факта, че детето търси много начини да 

упражнява власт по отношение на близките си. Детето, например, строго 

диктува какво ще яде и какво не, дали майка му може да напусне дома 

или не и т.н. Деспотизмът често се проявява в семейство с едно дете. Ако 

в семейството има няколко деца, обикновено възниква ревност вместо 

деспотизъм. Същата тенденция към власт тук действа като източник на 

нетърпимост към другите деца, които почти нямат права в семейството от 

гледна точка на малкия деспот. 

Всички тези явления показват, че отношението на детето към другите хора и 

самото него се променя: то се отделя от близките възрастни, социалната позиция на 

детето спрямо околните се променя, то има желание да изрази своето „Аз“, което може 

да реализира само като противопоставя себе си на възрастния. [21, с. 154-155] 

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. В какво се изразява спецификата на социалната ситуация на развитие 

през ранното детство? 

2. Коя е водещата дейност в този период, какво е характерно за нея? 

3. Какви характеристики има възприятието в този период? 

4. Как протича речевото развитие? 

5. С какво се характеризира личностното развитие в яслената възраст? 

6. Кои са  симптомите на кризата на социалните отношения? 
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ТЕМА 13. ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 6-7 ГОДИНИ 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

развитието на детето през предучилищната възраст, за формите на общуване, за 

ролята на играта в развитието на детето, как се развиват когнитивните процеси и 

най-вече паметта, как протича личностното развитие, какво представлява кризата 

на седмата година. 

 

 

Психосоциално развитие. В периода на предучилищното детство (3–7 години) 

детето излиза извън границите на семейния свят, сега възрастният не е просто 

специфичен възрастен (майка, баща, баба, дядо), той е носител на определена роля, 

функция, отношения. Поведението на детето се опосредства от образа на възрастния, от 

неговите действия. То започва да установява връзки със света на възрастните, със света 

на социалните отношения. 

След третата година у детето за пръв път се появява извънситуативна форми на 

общуване (излизаща извън непосредствената нагледна ситуация). Първоначално от три 

до пет години се появява извънситуативно-познавателна форма на общуване, а на 6–7 

години извънситуативно-личностна форма на общуване. Основното средство за 

общуване е речта. 

Извънситуативно-познавателната форма на общуване е вплетена в 

познавателна дейност заедно с възрастните. Водещ е познавателния мотив: децата 

задават много въпроси на възрастния по различни теми („От какво са направени 

копчетата?“, „Защо рибите не се давят във водата?“, „Откъде се е взело слънцето?“ и 

т.н. ). Възрастния придобива за децата ново качество: на учен, способен да разреши 

техните съмнения, да даде важни сведения, да предостави необходимата информация. 

Основата на тази форма на общуване е потребността на детето от уважение към 

възрастния. Именно актуализирането на тази потребност обяснява повишената 

чувствителност на децата от начална и особено от средна предучилищна възраст към 

отношението на възрастния към тях. Те искат похвала, одобрение от възрастния, 

реагират на тях с несъразмерен ентусиазъм и не искат да се примиряват със 

забележките, упреците, които възприемат като лична обида, изразени в спорове, плач, 

излизане от стаята, нежелание да общуват и пр. Повишената обидчивост е възрастов 
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феномен, наблюдаван в различна степен при повечето деца в средна предучилищна 

възраст. 

Значението на извънситуативно-познавателното общуване е, че то помага на 

децата неизмеримо да разширят границите на света, на достъпното за тях знание, 

позволява им да открият взаимовръзката между явленията, да научат за съществуването 

на причинно-следствените и други връзки между предметите и явленията. 

Извънситуативно-познавателната форма на общуване между децата и възрастните е 

важно условие за развитието на познавателните интереси и мисленето в тази възраст.  

Извънситуативно-личностната форма на общуване, която се появява в горна 

предучилищна възраст, позволява на детето да се присъедини към „света на хората“, 

към живота на възрастните, особено на близките му, към техните социални ценности и 

правилата на взаимоотношенията. Личностният мотив за общуване става водещ: децата 

проявяват основен интерес към хората и говорят за себе си, за своите родители, 

приятели, питат възрастните за тяхната житейска история, за семейството и работата 

им. Възрастният започва да действа като източник на социални знания, носител на 

житейски опит, еталон за поведение. За децата в горна предучилищна възраст е 

характерна потребността от взаимно разбиране и съпричастност към възрастните. 

Извънситуативно-личностното общуване, ориентирайки децата към моралните 

ценности, правилата на поведение и взаимоотношенията, повишава тяхната 

възприемчивост към възпитателни въздействия. Поведенчески това може да се 

установи в нарастването на оплакванията на децата едно на друго, в основата на които 

е желанието на детето да изпита себе си, дали е научило правилно едно или друго 

правило, доколко то е задължително за изпълнение. [82, с. 102] 

Значението на извънситуативно-личностното общуване за психическото 

развитие на детето е, че то въвежда детето в сложния свят на хората, ориентира го в 

сферата на нормите, правилата, правата и задълженията, запознава го с нравствените и 

морални ценности на обществото, позволява му да установи разнообразни 

взаимоотношения с другите хората и да заеме адекватно място в социалния свят. 

Детето моделира научения опит и знания в сюжетно-ролеви игри и под ръководството 

на възрастния го прилага в реалния си живот.  

Развитието на взаимоотношенията с възрастните, техните оценки и мнения 

влияят върху формирането на общуването между децата. Взаимодействието с 

връстниците има редица специфични особености, сред основните са: 
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 Голямо разнообразие от комуникативни действия и техния изключително 

широк диапазон. В общуването с връстниците има много действия и 

обръщения, които практически не се срещат при контактите с възрастни. 

Общувайки с връстници, детето спори с тях, налага волята си, успокоява, 

иска, нарежда, лъже, съжалява и т.н. За първи път се появяват форми на 

поведение като преструване, изразяване на обида, кокетство, фантазиране 

и др.  

 Изключителна емоционална наситеност. Средно в общуването на 

връстниците има 9–10 пъти повече изразително-мимически прояви, които 

изразяват различни емоционални състояния: от бурно възмущение до 

бурна радост, от нежност и съчувствие до бой. Разговорите с връстниците 

често са съпроводени с резки интонации, крещене, смях.  

 Нестандартнотост, нерегламентираност, непредсказуемост. На децата, 

при взаимодействие с връстниците им е присъща разкрепостеност, липса 

на каквито и да било образци, те използват най-неочаквани и оригинални 

действия и движения: скачат, заемат причудливи пози, гримасничат, 

пищят, тичат едно след друго, дразнят се едно друго, измислят нови думи 

и т.н.  

 Преобладаване на инициативните действия над активните. За детето 

неговото собствено действие или изказване е много по-важно и в 

повечето случаи инициативата на връстника не се подкрепя. В резултат 

на това всеки говори за своето, но никой не чува партньора, което често 

поражда конфликти, протести и негодувание. 

Около 6-годишна възраст дружелюбността и емоционалната въвлеченост в 

дейността и преживяванията на партньора значително се повишава, проявява се 

способността да се виждат в партньора не само неговите играчки или специфичните му 

действия (грешки или успехи), но и неговите желания, предпочитания, настроения, 

възниква желание да се помогне на връстника, да се даде или да се раздаде нещо за 

него. Ако 4–5-годишните деца заедно с възрастния с удоволствие осъждат действията 

на своите връстници, то 6-годишните, напротив, могат да защитят приятеля си или да 

се обединят с него в „противопоставянето им“ на възрастния. 

Емоционалното благополучие на детето зависи от взаимоотношенията с 

възрастните, от отношението на връстниците, от позицията в групата на връстници, а 

това от своя страна определя до колко то усвоява нормите на отношенията с други 
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хора, включително с връстниците. Във взаимоотношенията с другите, детето 

постепенно се научава да осъзнава позицията си в системата на социалните отношения. 

[82, с.247-249] 

Сюжетно-ролевата игра и други видове дейност в предучилищна възраст. 

Играта се разбира като социална дейност по произход, съдържание, структура, мотиви 

и функции. Ролевата игра възниква в социогенезата на определен етап от развитието 

на обществото, когато желанието на детето да навлезе в живота на възрастните вече не 

може да бъде пряко удовлетворено. Играта действа като начин за участието на детето в 

живота на възрастните, благодарение на което става възможно да се развият нови 

социални потребности и мотиви, възникват нови категории на отношението на детето 

към реалността. Психологическото съдържание на играта е моделирането на 

социалните отношения и ситуации, отношенията между възрастните в техния трудов и 

обществен живот. [21, с.159-161] 

Познаването на компонентите, включени в психологическата структура на 

играта, е от голяма практическа значимост. Първо, защото тяхното наличие или 

отсъствие може да бъде индикатор за това дали една наблюдавана активност 

принадлежи към сферата на играта, или не. Второ, сведенията за структурата на играта 

служат като показатели за оценка на нейното равнище на развитие. [35, с.61] 

Психологическа структура на разгърнатата форма на игровата дейност: 

1. Ролята, която детето избира да играе. Ролята е смисловия център на 

играта, централният момент, обединяващ всички останали страни. За изпълнение на 

ролята се използват както създадената ситуация, така и игровите действия. Детето не 

само поеме тази или онази роля, наричайки себе си с името на героя („Аз съм майка“, 

„Аз съм шофьор“, „Аз съм лекар“), но и играе като възрастен в тази роля. Ролята в 

неразривно единство представлява афективно-мотивационните и оперативно-

техническите аспекти на дейността. Значението на играта за децата от различните 

възрастови групи се променя. За начална предучилищна възраст то е в действията на 

човека, чиято роля играе детето, за средна предучилищна възраст, във 

взаимоотношенията на този човек с другите, за горна предучилищна възраст, в 

типичните отношения на човека, чиято роля играе детето. Съществено психологическо 

условие за появата на играта, следователно, за поемането на роля, е разграничаването 

на определени реални отношения. Съществува логика за разграничаване на такива 

отношения в съзнанието на детето: първо се разграничават отношенията на близък 

възрастен към детето, след това отношенията на възрастните един с друг и на края 
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развитието на отношението на детето към възрастния. Разграничаването в съзнанието 

на детето на отношенията му с другите, неговата лична позиция и стремежа му да заеме 

различна позиция са резултат от играта. 

2. Игрови действия са онези, в които се реализира ролята. Действията, 

изпълнявани от децата в играта, са подчинени на разигравания сюжет и роля. 

Изпълнението им само по себе си не е цел, те имат значение само за изпълнението на 

ролята. Деца в предучилищна възраст постепенно преминават от разиграването на 

отделни действия с играчки до възпроизвеждане на цяла верига от действия (за да се 

нахрани кукла, първо трябва да се купи храна, да се сготви вечеря, да се подреди 

масата). Игровите действия първоначално възпроизвеждат реални действия, но с 

развитието на детето те придобиват все по-обобщен и съкратен характер, като запазват 

логиката и последователността на действията. Това винаги е възпроизвеждане на 

общото, типично, което е в една или друга социална функция (действията на „лекаря 

като цяло“, „продавача като цяло“). В бъдеще може да се извърши преход на игровите 

действия в идеален план: действията започват да носят все по-схематичен характер, 

действия със значението, а не с оперативната страна („все едно вече сме вечеряли“). 

3. Използване на предмети в играта - замяна на реален предмет с игрови, 

прехвърляне на действието върху играчката и преименуването ѝ. Условието един 

предмет да замени друг не е толкова външната прилика, колкото способността да се 

действа по определен начин с дадената вещ. Психологическото значение на замяната в 

играта е, че в този процес мисълта на детето се отделя от действието, но първоначално 

е необходима опорна точка за тази мисъл за действието, какъвто е предмета заместител. 

Основната функция на заместването на един предмет с друг е разрушаване на 

фиксирането върху предметното действие, разделяне на мисълта и действието и 

прехода към вътрешния идеален план. [21, с.161-162] 

Детето много рано започва да различава играчките от предметите, които не са 

играчки. Те са предмети, с които то взаимодейства според правилата, т.е. както са го 

научили възрастните (гърне, чаша, лъжица). Играчките са предмети, с които то може да 

взаимодейства по собствено желание, както самото то има нужда. Основни изисквания 

към играчката: тя трябва да може да стане предмет, съответстващ на действията на 

детето; трябва да стимулира осмислената активност на децата. За целта тя трябва да е 

увлекателна и привлекателна, да отговаря на интересите на детето, да отговаря на 

неговите потребности; трябва да е отворена за различни форми на активност на детето. 

Играчките, които предизвикват стереотипни, монотонни действия обикновено бързо 
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омръзват на детето (механични играчки); ако е възможно, играчката трябва да 

предизвиква позитивни, хуманни чувства. [128] 

4. Сюжетът е въображаема ситуация, т.е. онази сфера на реалността, която се 

моделира, възпроизвежда в играта (семейство, болница, строителство и др.). Най-

съществената характеристика на една въображаема ситуация е несъответствието между 

видимото и смисловото поле. Специфичен за „въображаемата“ ситуация е преноса на 

значение от един предмет на друг и действия, които пресъздават в обобщен и съкратен 

вид реални действия в приетата от детето роля на възрастен. В играта детето оперира 

със значения, откъснати от вещите, но в същото време разчита на реални действия. 

Така в играта възниква движение в смисловото поле, но начинът на действие остава 

същият като при външното действие. Най-разпространената типология на сюжетите за 

игри на децата включва битови, производствени и обществено-политически сюжети. 

Ролевите игри на децата днес са обогатени с нови сюжети, които се черпят от книги, 

филми, компютърни игри. [53] 

5. Правила. За ролевата игра е характерно да се подчинява на правилото, 

свързано с въображаемата ситуация и с ролята, която детето поема. Ако децата играят 

„на болница“, а детето поеме ролята на лекаря, следователно, то има правилата за 

поведение на лекаря или пациента. В играта детето е свободно, т.е. определя 

действията си въз основа на своето „Аз“, но това е илюзорна свобода. То подчинява 

действията си на определен смисъл, действа въз основа на значението на дадена вещ. 

Въображаемата ситуация и осъзнаването на ролята, която играе детето, изискват от 

него да се подчини на правило, което отразява логиката на социалните отношения и 

нормите на взаимодействие в обществото. Въображаемата ситуация и роля разкриват 

на детето значението на правилото, правят възможно да разбере, да приеме и да се 

подчини на правилото. [41] 

Способността на детето да подчинява действията си на правилото, 

разграничаването на правилото като централно ядро на изпълняваната от детето роля се 

формира постепенно. Първоначално правилото е скрито в ролята, но с развитието на 

играта постепенно се осъществява преходът от игри с разгърнат сюжет и роля и скрити 

правила към игри с открити правила и скрита въображаема ситуация. 

6. Реалните отношения между играещите деца са отношения между тях като 

партньори в съвместни игрови дейности. Функциите на реалните отношения включват 

планиране на сюжета на игрите, разпределение на ролите, игрови предмети, контрол и 

коригиране на развитието на сюжета и изпълнение на ролите от връстниците - 
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партньори. За разлика от „ролевите“, т.е. игровите отношения, базирани на 

съдържанието на изпълняваните роли и свързаната с нея въображаема ситуация, 

реалните отношения се определят от характеристиките на личностното развитие на 

детето и от характера на междуличностните отношения между връстниците. В 

сюжетно-ролевите отношения на детето се разкриват морални и етични норми на 

поведение, тук се осъществява ориентацията в тези норми, а в реалните отношения тези 

норми се усвояват. [21, с. 163] 

Линии на влияние на ролевата игра върху психическото развитие на 

детето: 

 Развитие на мотивационно-потребната сфера. В играта се осъществява 

емоционално - действена ориентация в света на социалните отношения, 

мотиви, задачи и значения на човешката дейност. Резултат от тази 

ориентация е формирането на нови социални мотиви у детето (желанието 

да заеме нова социална позиция, да стане възрастен и реално да 

изпълнява неговите функции). В играта се появява нова психологическа 

форма на мотивите, настъпва преход от предсъзнателни, афективно 

оцветени непосредствени желания към мотиви под формата на обобщени 

намерения, които са на прага на съзнанието. В играта се създава 

преднамерено намерение, формират се „волеви мотиви“. 

 Преодоляване на познавателния „егоцентризъм” на детето. В играта е 

необходимо да се координират различни позиции, различни гледни 

точки: да се съпостави собствената роля и ролята на партньора, 

собствената позицията и позицията на партньора, реалните и игровите 

значения на предметите и действията водят до познавателна децентрация 

на детето. 

 Развитието на умствените действия. Развитието на действията в играта 

води до факта, че опирането на заместващи предмети (играчки) и 

действия с тях все повече и повече намалява, като постепенно придобива 

характера на умствените действия със значенията на предметите. 

 Развитие на преднамерено поведение. Всяка игра съдържа скрито 

правило, което изисква детето да се откаже от мимолетни желания в 

полза на изпълнение на своята роля, т.е. в играта поведението на детето 

става преднамерено. Преднамереното поведение става достъпно за детето 
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поради поемането на роли и взаимния контрол върху изпълнението на 

игровите роли от участниците в играта. 

Други влияния на ролевата игра върху психическото развитие на детето са: 

развитието на комуникативни навици, развитието на въображението, развитието на 

речта, развитието на познавателните процеси (внимание, памет, възприятие, нагледно-

образно мислене), развитието на самосъзнанието на детето, развитието на моралните 

качества, развитието на емоционалната сфера, в рамките на играта възникват други 

видове дейност: продуктивна, трудова, образователна. [21, с.165] 

В предучилищна възраст в допълнение към играта се развиват и други видове 

дейности. Една от най-важните дейности е изследователското поведение, което се 

определя като поведение, насочено към намиране и придобиване на нова информация 

от външната среда. Именно в изследователското поведение детето придобива нови, 

неизвестни досега знания. За да играе, първо трябва да разбере какъв вид обекта или 

субекта е и как може да се играе с него, необходим е етап на изследване, тестване, 

експериментиране. Съществува изследователско поведение в самите игри, особено в 

такива като търсене на скрити предмети, търсене на хора (криеница и т.н.), много 

компютърни игри. 

Възникват редица важни психични новообразувания: разбиране на разликите 

между живо и неживо и основните закономерности на развитието на живите същества, 

разбиране на основните видове социални взаимодействия, въображение, креативност, 

както и смисъла на самата игра като дейност, осъществяваща се по определени 

правила. [111] 

Продуктивни видове дейности (рисуване, моделиране, конструиране и т.н.) - 

първоначално са тясно слети с играта, интересът към тях възниква като игрови, насочен 

към процеса на създаване на рисунка, конструкция в съответствие с игровия замисъл. 

Когато рисува, детето често разиграва един или друг сюжет (нарисуваните войни се 

бият, принцесата се облича и т.н.). Едва в средна предучилищна възраст интересът се 

прехвърля към резултата от дейността (например към самата рисунка) и тя се 

освобождава от играта. 

Рисувателната дейност се развива през целия период на предучилищната 

възраст, възниква умишленото рисуване. Линиите, по които протича развитието на 

рисувателната дейност са: 

 Развитие на графичните изображения. Запасът от графични изображения 

се увеличава, което позволява на детето да рисува отделни предмети. 
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Тези изображения първоначално имат само далечна прилика с реални 

обекти и постепенно се усъвършенстват. 

 Развитие на съдържанието на детската рисунка. Съдържанието на 

детските рисунки обикновено се ограничава до рисунки на хора, къщи, 

дървета, цветя и коли. Това съдържание детето заимства от възрастните, 

които предлагат графични образци за изобразяването на тези обекти. С 

подкрепата на възрастния на 5-6 години се появява способност за 

преодоляване на познатите модели и за рисуване на всичко, което буди 

интерес. По това време децата рисуват много повече, отколкото в 

предишните и следващите години. 

 Ориентация на детето към реалната и въображаемата действителност. 

Според съдържанието на детските рисунки децата могат да бъдат 

разделени на „реалисти“, изобразяващи реални събития и сюжети от 

живота на хората, предметите и природата, и „мечтатели“, изобразяващи 

желания, мечти и фантастичен свят. Колкото по-големи стават децата, 

толкова по-често техните фантазии, мечти и желания се отразяват в 

рисунките. 

Рисуването позволява на думата да стане знак. Той подготвя появата на писмена 

реч, води до създаването на вътрешен идеален план, развитието на въображението, 

нагледно-образното мислене, категориалното възприятие, двигателните умения, 

произволното поведение, помага на детето да изрази емоционалното си състояние и др. 

41, 102 и др.] 

Възприемането на приказката в предучилищна възраст се превръща в дейност. 

Слушането на приказка се превръща за детето в специална дейност на съпреживяване, 

съдействие, когато детето застава на позицията на героя на творбата, опитва се да 

преодолее препятствията пред него. 

Значението на възприемането на приказките като дейности за психичното 

развитие на детето е доста голямо. При слушане на приказки се случва следното: 

усвояване на културното наследство, емоционалния и духовния опит на човечеството, 

нравствено развитие, овладяване на концепциите за доброта, приятелство, дълг, 

справедливост, приказките помагат за решаването на морални проблеми; развитие на 

способността за концентрация на вниманието; развитие на любопитството и 

познавателните интереси; стимулиране на въображението; увеличаване на запаса от 

знания, развитие на интелекта; разбиране за себе си, своите желания, емоции; повишена 
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самоувереност; запознаване с проблеми и начините за решаването им; емоционално 

развитие; емпатия; осъзнаване на отношенията между хората и т.н. 

В предучилищна възраст се формират елементи от трудовата дейност. Формите 

на елементарния труд са интересни и важни, защото се установява нова връзка на 

реална взаимопомощ, координация на действията и разпределение на отговорностите 

между детето и възрастния. [102] 

Ученето все още не е обособено като самостоятелен вид дейност, то е 

преплетено с всички видове дейности на детето. Елементите на учене не възникват 

директно от играта, възприемането на приказката или продуктивната дейност на детето, 

те се въвеждат от възрастния. Отначало детето се отнася към ученето като към вид игра 

с определени правила. Следвайки тези правила, детето овладява елементарни учебни 

действия, научава се да разграничава учебната задача. Важно е формирането в 

предучилищна възраст на мотивационната основа на ученето - развитието на 

познавателните интереси. [21, с. 167] 

Когнитивно развитие. Усъвършенстват се нервните центрове, които 

управляват движението. Ходенето, което се усвоява през яслената възраст, се 

усъвършенства през предучилищната възраст. Доразвиват се някои сложни движения 

на тази основа - скачане, тичане, катерене. Движенията на ръцете бележат значително 

развитие по отношение на координация и финес. Развиват се локомоторните и 

манипулативните движения - детето кара колело, детско автомобилче, само се облича, 

съблича, храни. [97, с. 266.] 

Според хипотезата на Л. С. Виготски за системната структура на съзнанието, в 

предучилищна възраст доминираща роля има паметта, която става водеща функция, 

заема централно място. Именно паметта съхранява образите на възприятието - 

представи, които стават основа за развитието на други функции (възприятие, мислене, 

въображение). В периода на предучилищната възраст обемът на запомняне се 

увеличава: дете на 4–5 години задържа 5–6, а в горна предучилищна възраст държи 7–8 

предмета или картинки от 10–15, които са му били предложени за запомняне. При 

прехода към горна предучилищна възраст най-интензивно е развитието на вербалната 

памет. 

Паметта на детето има предимно неволеви характер, т.е. то не си поставя 

съзнателни мнемонични цели, то запомня и си спомня независимо от съзнателното му 

намерение. Способността за разпознаване е много по-добре развита от способността за 

възпроизвеждане. Трудностите, изпитвани от децата по време на възпроизвеждането, 
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обикновено се обясняват с неспособността им да използват техники за кодиране и 

търсене на информация. Те не са в състояние произволно да организират и повторят 

информацията, която трябва да запомнят. [41] 

Между 4 и 5 години настъпва произволно запаметяване. Задачата да си 

припомни се откроява по-рано, тъй като детето се сблъсква предимно със ситуации, в 

които се очаква да възпроизведе, да си припомни един или друг материал. По-късно 

задачата да „запомни“ се реализира, когато детето започне да разбира, че трябва да се 

опита да запомни нещо, за да може после да възпроизведе това, което е необходимо. 

Усъвършенстването на способността за възпроизвеждане отразява не само 

увеличаването на обема на паметта, но и процеса на овладяване на мнемичните 

стратегии, които помагат за запомняне, запазване и възпроизвеждане на определена 

информация. Вербалното повторение и образната обработка са примери за такива 

мнемични стратегии в предучилищна възраст. Под образна преработка (или обработка) 

се разбира установяването на връзка или общо значение между две или повече части от 

информация, които не са включени в една и съща категория. Да предположим, че 

децата трябва да запомнят списък с думи, сред които са думите „риба“ и „бисквитка“. 

Ако те, опитвайки се да си спомнят, прибягват до образа на риба, ядяща бисквитка, то 

това е прилагане на стратегия за образна преработка. По този начин в горна 

предучилищна възраст, се полагат елементи на опосредствено запомняне. Средствата за 

запомняне, методите за запомняне и припомняне най-често се предлагат на детето от 

възрастния (той показва картинка, за да запомни детето дума; моли го да повтори, за да 

запомни по-добре или да измисли образ, който комбинира няколко предмета). Децата в 

предучилищна възраст все още слабо владеят мнемичните стратегии, тъй като 

произволността и контрола са недостатъчно развити. 

Автобиографичната памет започва да се оформя, когато се включва в процеса 

на формиране на личността. Първите повече или по-малко отчетливи детски спомени 

възникват на възраст от 3-4 години и обикновено се отнасят до събития, емоционално 

значими за детето или сюжети от неговия живот. Формирането на автобиографична 

памет е повлияно значително от разговорите на възрастните за миналото на детето. 

Процесът на формиране на перцептивните действия, насочени към изследване 

на възприемания обект и създаване на перцептивен образ, обхваща целия период на 

предучилищната възраст. В начална предучилищна възраст ориентировъчните и 

изпълнителските действия все още не са достатъчно отделени едни от други, а 

практическите манипулации играят значителна роля в запознаването с предмета. В 
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резултат на това формираните изображения са фрагментарни, те отразяват само 

определени свойства на предмета. В средна предучилищна възраст ориентировъчната 

част от действието се отделя от изпълнителската, развиват се различни начини за 

зрително и тактилно запознаване с предмета. Перцептивните действия обаче са 

насочени главно към изследване на отделни, забележими детайли, без подробно 

разглеждане на обекта като цяло, по-специално, без системно проследяване на контура 

му. В края на предучилищната възраст перцептивните действия стават по-

систематични, обхващайки не само детайлите, но и обекта като цяло със своята 

характерна система от взаимоотношения на частите. Така, в развитието на основните 

свойства на перцепцията, се наблюдават две противоречиви тенденции: от една страна 

протича формиране и ръст на нейната цялост, а от друга, се проявяват детайлизация и 

структуриране на перцептивния образ. За целостта на възприятието говори 

възникналата около 6-та година способността на децата да различават обектите по 

форма и контур. От 5–6-годишна възраст настъпва повратен момент в развитието на 

структурността, т.е. способността на децата да изолират и съпоставят структурни 

елементи в сложни обекти (способността, например, да се изгради плоска фигура от 

отделните ѝ части). [122]. 

Друга линия в развитието на възприятието е усвояване на социалните сензорни 

еталони, т.е. социално разработени и общоприети модели на различни свойства и 

отношения на предметите. В предучилищна възраст се придобиват сензорни еталони за 

геометрични фигури (кръг, триъгълник, овал, цилиндър и т.н.), цветен спектър и 

звукова скала. Възприемането на големината се развива на базата на представи за 

връзката по големина между предметите (малки, големи, най-големи) и въз основа на 

представи за индивидуални измервания на големината – дълго, широко, високо. 

Усвояването на сензорните еталони се осъществява главно в процеса на овладяване на 

различни видове продуктивна дейност и в процеса на практическата дейност. 

В предучилищна възраст детето може да усвои пространствените отношения 

между предметите („над - под”, „зад - преди”, „от ляво – от дясно”), но може да ги 

оцени само от собствената си позицията. То не е в състояние да разбере, че 

отношенията ще се променят, ако предмета се погледне от друга гледна точка. 

Ориентацията във времето е по-трудна за детето, от ориентацията в 

пространството, тъй като с времето е невъзможно да се извършват практически 

действия. Обозначенията и мерките за време са условни и относителни по своята 

същност: днес е „утре“, на следващия ден става „днес“, а „днес“ се превръща във 
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„вчера“. Усвоявайки представата за времето, децата се ръководят главно от собствените 

си действия (събуждат се сутрин, закусват, лягат вечер) или от признаци на природата 

през зимата вали сняг и е студено; през лятото е топло, слънцето грее, листата на 

дърветата са зелени). За представата за големи времеви периоди, за възрастта на хората 

и т.н., децата не разчитат на личен опит и няма подходящ еталон за оценка, затова те 

остават недостатъчно дефинирани. Детето може например да свърже идеята за 

възрастта с някакъв външен признак („това е баба, защото носи очила“) или с 

конкретно действие („Аз се обличам бързо, значи съм по-голям от Ани. Той е малък, 

той е само на четири години "). Сами постепенно децата преминават от ориентация във 

времето, основаваща се на повтарящи се събития (зима - лято, ден - нощ), към 

представата за линейността на времето. Когнитивното развитие, усъвършенстването на 

речта, любопитството на детето водят до това, че в края на предучилищната възраст то 

научава много за времето. „Вчера“ и „утре“, „след седмица“, „през лятото“, „почакай 

малко“, „никога“, „неделя“ и „когато пораснеш“ - всички тези времеви категории, 

детето започва да разбира в речта на другите хора и осмислено ги използва само. [134] 

Непроизволното внимание остава преобладаващо през предучилищната 

възраст. Децата трудно могат да се концентрират върху дейности, които не са 

интересни и привлекателни за тях, въпреки че постепенно вниманието става по-

съсредоточено и устойчиво. До горна предучилищна възраст у децата активно се 

развива произволното внимание, т.е. те са в състояние да контролират вниманието си, 

съзнателно да го насочват към определени обекти. Произволното внимание се развива 

под ръководството на възрастните, които насочват и организират вниманието на детето 

и му предоставят средства, чрез които впоследствие може само да го управлява. 

Възрастните организират вниманието на детето, използвайки словесни инструкции 

("Какъв молив ни е нужен? Къде е зеленият молив? Погледни тук, може би е тук. 

Потърси" и т.н.). По-късно самото дете започва да използва речта, за да организира 

вниманието си. Постепенно вниманието на детето става по-систематично, което 

предполага способността да обмисля последователността на действията и съответното 

разпределение на вниманието, за постигане на целта. Ако задачите са познати на децата 

и не са много трудни, те могат да разработят план и да го следват. Например, до 4-

годишна възраст те могат да провеждат систематично търсене на изгубен предмет на 

детската площадка, търсейки го не само там, където за последно са го видели, но и 

където са открили, че той липсва. 
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В предучилищна възраст се осъществява преход от нагледно-действено към 

нагледно-образно мислене. То се характеризира с това, че познанието на децата за 

различните свойства и връзки на нещата става в процеса на работа с образите на тези 

неща. Успешността на формирането на нагледно-образното мислене до голяма степен 

зависи от развитието на представите, които позволяват детето да се откъснете от 

конкретните действия в наличната ситуация. На възраст 4–5 години детето вече може 

да решава проблеми не само в процеса на практическите действия с предметите, но и на 

ум, разчитайки на своите образни представи за предметите. Речта е едно от основните 

средства за развитие на нагледно-образното мислене, което позволява на детето да си 

представи един или друг предмет и мислено да го трансформира. [41] 

Ж. Пиаже, изучавайки речта на децата, идентифицира две големи групи, в 

които могат да се разделят всички твърдения на детето: социализирана реч и 

егоцентрична. Социализираната включва: адаптирана информация - изявления, с 

помощта на които детето влияе върху поведението на другия, изказвания в диалога, 

които се довеждат до съзнанието на събеседника; критика и подигравки: правилно - 

грешно, твоето е по-лошо, а моето е по-добро и т.н. заповеди, молби, заплахи; въпроси; 

отговори. 

В егоцентричната реч детето говори така, „сякаш мисли на глас“. Ж. Пиаже 

разделя егоцентричната реч на три типа. Повторение или ехолалия: детето просто 

повтаря думите, които току-що е чуло, откликва като ехо. Монологът, придружаващ 

действията на детето, детето, като че ли, „обявява на себе си какво предприема“, тази 

реч често е под формата на команди за неща и играчки. Колективен монолог: детето не 

се обръща към някого конкретно, а говори силно пред другите с илюзията, че го 

слушат. 

В средната предучилищна възраст процентното съотношение на егоцентричните 

изказвания към всички спонтанни изказвания на детето, е почти 50%, около 7–8 година 

той рязко намалява. 

Егоцентризмът като неспособност на детето да приеме относителността на 

своята гледна точка все още се счита за характерна черта на психиката на децата в 

предучилищна възраст. Съвременните изследвания показват, че 4-годишните деца 

демонстрират ясно разбиране на гледните точки на други хора, ако им се предлагат 

задачи, по-характерни за тяхната възраст, познати им от опита. 

Децата могат да категоризират предмети (те формират множество основни 

категории, например столове, гардероби, легла могат да бъдат обобщени като „мебели“ 
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или диференцирани като „обикновени столове“); разсъждения по аналогия (изберат 

правилния отговор от набор от опции: „пластилин - нарязан пластилин, ябълка - ...“); 

могат правилно да използва изрази, отразяващи причинно-следствените връзки: „ако - 

то“, „защото“. Логиката в разсъжденията на децата страда само при непознаване на 

предмета, прекомерен обем от информация или противоречиви факти. 

Развитието на мисленето в предучилищна възраст върви по линията на 

преодоляване на егоцентризма. Към края на този период започват да се развиват 

предпоставките за понятийно, логическо мислене, характеризиращи се с това, че детето 

може да оперира с достатъчно абстрактни категории и да установява връзки, които не 

са представени в нагледно-образна форма. [21, с. 171-172] 

Въображението като създаване на нов образ се формира и максимално се 

разгръща в сюжетно-ролевата игра на детето, когато е необходимо да се приеме 

„въображаемата ситуация”, образа на собствената роля и ролята на връстника, 

символичното значение на предметите и действията. Отначало въображението е 

неделимо от възприемането на игровите предмети и изпълнението на игровите 

действия с тях. Детето инжектира куклата с пръчка, в този момент е лекар, а пръчката е 

спринцовка. Но то не може да си представи пръчката като спринцовка, докато не 

извърши определени действия с нея и не може да направи инжекция във вътрешен 

план, без да разчита на пръчката. Постепенно изчезва нуждата от външни опори: играта 

може да се разгърне в идеалния план, в плана на представите. И тук основното средство 

за въображение, подобно на мисленето, е речта. Въображението става възможно 

благодарение на речта и се развива с нея. 

Формирайки се в играта, въображението преминава в други видове дейности на 

детето: възприемане на приказките, рисуване, съчиняването на истории, стихове. 

Първоначално въображението има непроизволен и пресъздаващ характер, т.е. детето 

само повтаря или комбинира познати образи, които сами по себе си възникват и се 

променят. В горна предучилищна възраст възниква произволното въображение -. 

целенасочено, управляемо и творческо въображение, състоящо се в създаването на 

нови оригинални образи или нови необичайни комбинации. Въображението има две 

основни функции - познавателна и афективна. Основната задача на познавателното 

въображение е да пресъздаде обективната реалност, да изгради цялостна картина на 

света и да получи нови впечатления. Афективната функция на въображението е 

насочена към утвърждаване и защита на своето „Аз“ чрез многократно 

възпроизвеждане (проиграване) на травмиращи влияния и ситуации или тяхното 
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преживяване; и / или чрез въображаеми ситуации, създадени от собствени подвизи или 

невероятни успехи, утвърждавайки себе си като силен, смел, сръчен, всемогъщ и т.н. 

[129] 

През цялата предучилищна възраст речта на детето се развива: нараства 

активния речник, като на 6 години, според различни източници, той е от 3 до 6 хиляди 

думи; продължава усвояването на граматическата структура на езика; овладяването на 

синтаксиса (детето започва да използва подчинени изречения; да оперира със сложни и 

съподчинени изречения); ясно се проявява явлението детско словообразуване, т.е. 

независимо словообразуване, добавяне на различни наставки, превръщане на 

съществителни имена в глаголи и, обратно, промяна в значението и т.н.; повишава се 

чувствителността към езиковите явления. Детето има голям интерес към звуковата 

форма на думата, обича да създава рими; появяват се нови видове въпроси: как се прави 

това, защо, за какво? Задават се въпроси за произхода на хората, животните, различни 

предмети и явления; развиват се речевите функции, сред които се открояват следните: 

 комуникативна функция - тук най-ярко е представена ситуативната реч, 

която е ясна за събеседника, но неразбираема за външен човек, който не 

познава ситуацията. Ситуационната реч най-често се среща в разговори 

на ежедневни теми или в истории за събития, които имат ярко 

емоционално оцветяване за детето. Постепенно, с помощта на 

възрастните, детето овладява контекстната реч, която описва ситуацията 

доста пълно, така че да е разбираема без прякото ѝ възприемане. Тази реч 

се проявява в преразказа на приказки, разкази, в описание на картини и т. 

н. Обяснителната реч не е добре развита дори в горна предучилищна 

възраст, тъй като изисква последователно изложение, акцент върху 

съществените връзки, установяване на причинно-следствените връзки, 

т.е. логическо мислене. 

 планираща функция - на тази възраст има преход на външната към 

вътрешна реч, която се среща във феномена егоцентрична реч - това е реч 

във външен план, на висок тон, но за себе си. Функцията на речта се 

променя, има преход от комуникативна функция към функция на 

насочване и планиране на дейности, речта постепенно се превръща в 

средство за мислене.  

 знакова функция - ако в началото детето използва предметите като знаци, 

заместители на други предмети, то после думата започва да играе 
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функцията на знака, обозначавайки предмета, неговия образ, представата 

за предмета или действието. 

Въз основа на развитието на познавателните функции възниква основното 

новообразувание в предучилищна възраст – първия схематичен контур на детския 

мироглед, т.е. детето се стреми да обясни и подреди света около себе си, да изгради 

обща картина на света. В центъра на детския мироглед е човека и неговата дейност. 

[146] 

Личностно развитие. Предучилищната възраст е периодът, в който започва да 

се оформя мотивационната сфера на детето. През целия възрастов период протича 

развитие на мотивационно-потребностната сфера. Съдържанието на мотивите се 

променя и се появяват нови видове: игрови мотиви, мотиви, свързани с интереса на 

децата към света на възрастните, мотиви за установяване и поддържане на 

положителни отношения с възрастните и другите деца, познавателни, съревнователни, 

нравствени мотиви, мотиви за самолюбие и самоутвърждаване. Формата на мотивите се 

променя, те придобиват характер на обобщени намерения и започват да се осъзнават. 

Формира се йерархична система от мотивите, т.е. възниква съподчиненост на 

мотивите, започват да се открояват основните и вторичните мотиви, което дава ясно 

изразена ориентация на цялото поведение на детето. [146] 

Моралното развитие в предучилищна възраст, от гледна точка на Ж. Пиаже, е 

на етапа на нравствения реализъм, който се характеризира с преценка на моралната 

страна на постъпката, основано на резултата, а не на мотива; представа за това, че 

правилата са създадени от мъдри възрастни и следователно трябва да се спазват и не 

могат да бъдат променяни; вяра на децата в абсолютната справедливост, т.е. ако 

нарушат правилото, със сигурност ще бъдат наказани. Моралното развитие на детето, 

според теорията на Л. Колбърг, все още е на предконвенционално равнище, което се 

характеризира с ориентация към послушание (подчинение на властта) и / или 

инструментална ориентация (ориентация към награда и наказание: добро поведение в 

отговор на бъдеща благосклонност). Моралните дилеми на повечето деца предполагат 

избор между егоистичен интерес и оказване на помощ на други хора. Повечето деца в 

предучилищна възраст имат хедонистична ориентация: преследват собствените си 

егоистични интереси. За някои деца обаче вече е характерна потребностно-ориентирана 

насоченост: те обръщат внимание на нуждите на другите хора и искат да помогнат. 

Желанието им да помогнат не се основава нито на идеята какво чувства другият човек, 
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нито на личните морални чувства, те обясняват желанието си непосредствено: „Той има 

нужда от моята помощ“. 

Още на 3-4 години децата демонстрират правилни морални преценки и оценки. 

Те знаят, че споделянето е добро, но присвояването на чужди вещи е лошо и твърдят, 

че биха споделили сладкишите си с другите. В реална житейска ситуация обаче само 

малцина са в състояние да споделят с връстниците си. На 5-7-годишна възраст 

дисоциацията на вербалното и реално поведение постепенно се премахва поради факта, 

че положителните морални норми също започват да преобладават по отношение на 

практиката на реалния живот на детето. 

На шестгодишна възраст много деца вече са способни да са съпричастни както с 

успеха, така и с неуспеха на своите връстници, готови са да им помогнат и да ги 

подкрепят, да ги утешават и да правят отстъпки. [63, 70 и др.] 

Емоционално развитие. Емоциите в тази възраст стават все по-малко зависими 

от ситуацията, по-устойчиви и дълбоки. Появяват се нови форми на емоционални 

преживявания (съчувствие, съпричастност, чувство на срам, гордост, вина, и др.). 

Съдържанието на детските страхове се променя, съвременните деца се страхуват от 

„филми на ужасите“ (роботи, скелети, призраци, вампири, чудовища и др.). Очевидно 

това е страх от смъртта, осъзнаването на която става на 3-5 години, като тя се счита за 

„временно състояние на живота“, децата все още не разбират нейната неизбежност и 

необратимост. Протича интелектуализация на емоционалната сфера: структурата на 

емоционалните процеси включва представа, образно мислене, въображение, оценки на 

собствените действия, усвояване на етични норми и др. Възниква способността да се 

обобщават преживяванията, осъзната и осмислена ориентация в собствените 

преживявания (детето открива самия факта на преживяванията, те имат смисъл за него). 

Мястото на емоциите в общата структура на поведението се променя. В горна 

предучилищна възраст емоциите могат да се появят преди извършване на действието 

под формата на емоционално очакване на възможните му последствия. Детето може 

предварително във вътрешния си план да изиграе желаното действие и да усети 

смисъла на неговите последствия. Така децата развиват сложни форми на очакваната 

емоционална регулация на поведението. Произволността възниква в проявата на 

чувства, изразяваща се в способността за спиране на насилствените, остри прояви на 

емоции за оценка на ситуацията и в усвояването на приетите в обществото форми на 

показване на емоционални състояния. [41, 122 и др.] 
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Семейното обкръжение е от основно значение за възпитаването на 

емоционалната интелигентност. Ако детето живее с хора, които отричат емоциите 

си или ги смятат за слабост, то не може да добие вкус и удоволствие от осъзнаване на 

емоциите си. Така детето може да се затвори в себе си, да изпита трудности при 

адаптацията, да изостане в развитието си и дори, от научна гледна точка, да бъде 

причислено към страдащите от емоционална недостатъчност. [52, с.158] 

В предучилищна възраст протича развитие на волята, изразяващо се в 

развитието на собствените желания на детето, тяхната определеност и устойчивост, и 

развитието на произволното поведение. Импулсивното поведение постепенно започва 

да се превръща в поведение, опосредствано първо от конкретни представи, а след това 

от вътрешни норми и правила. В развитието на волевите действия има три 

взаимосвързани аспекта: развитие на целенасочени действия; установяване на 

взаимозависимост между целта на действията и техния мотив; нарастване на 

регулаторната роля на речта при изпълнение на действията. Деца в предучилищна 

възраст са в състояние дълго и усърдно да се занимават със скучни за тях неща, 

например да пишат едни и същи букви, когато играят на „ училище“ и са в ролята на 

учениците. [19, 128 и др.] 

Отношението към собственото тяло като част от съдържанието на 

физическия Аз-образ е различно: тялото може да се преживее като вместилище, място 

на въплъщение на Аза, и като външност, оценявана чрез въздействието, което оказва 

върху другите. Самото възприемане на външността зависи от образците, съществуващи 

в дадената култура, отразяващи идеята за привлекателност или непривлекателност на 

външността. Отношението към външността се открива още при 4-7-годишните деца. 

Помолени да оценят привлекателността и предпочитанието към деца, представени на 

изображения, те се ръководели при своя избор от външната привлекателност. [130, 

с.257] 

В предучилищна възраст настъпват значителни промени в самоосъзнаването на 

детето. [63] Съдържанието на „Аз“ образа на детето се разширява: собствеността 

продължава да остава за децата един от начините да определят себе си. В 

самоописанието, децата се позовават на физическите характеристики („Аз имам сини 

очи“), техните предпочитания („Харесвам пици“, „Харесвам коли и камиони“) и 

техните умения („Мога да да броя до 100“). Едва в края на предучилищната възраст 

децата могат да осъзнаят своите преживявания, емоционалните си състояния 

(„Разстроен съм“, „Аз съм зъл“). Ето защо, когато оценявайки себе си, те отначало се 
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ограничават в оценка на своите външни действия, умения и качества, все още не могат 

да оценят личностните качества. Децата от начална и средна предучилищна възраст 

проявяват склонност постоянно да надценяват качествата си, те имат положително 

мнение за себе си в различни области. 

Самооценката в предучилищна възрастe е от значение за последващото 

развитие на детето. [175, 198 и др.] В началото тя се проявява като общо позитивно, 

недиференцирано отношение към себе си („Аз съм добър“), тя е неадекватно завишена, 

има емоционален характер, специфична, ситуативна, безкритична, необективно, 

несамостоятелна, до голяма степен зависи от оценките на възрастните. Отначало 

реалистичната самооценка се формира във връзка с резултатите от собствената 

дейност, след това по отношение на тези качества, необходими за постигането на тези 

резултати и накрая, във връзка с обобщените личностни качества, които се проявяват в 

различни ситуации. В горна предучилищна възраст нараства аргументираността, 

точността и валидността на самооценката. Детето може да разпознае и оцени не само 

своите умения, способности и лични качества, но и мястото си в системата на 

социалните отношения. [102] 

В предучилищна възраст детето не само усвоява стандартите на поведение и 

оценките, т.е. критериите, определящи желателността или нежелателността на 

действията и техните резултати, но също така е в състояние да се ориентира по тях при 

самооценка. 

През този период въз основа на разговорите с родителите за миналото, в които 

те дават на децата голямо количество описателна и оценъчна информация, свързана с 

тяхното „Аз“, се формира автобиографичната памет. Тази лична житейска история е 

източник на развитието на запомнения „Аз“, т.е. на повече или по-малко устойчив и 

съгласуван образ на „Аза“. [14]. 

Централно новообразувание в предучилищната възраст е появата на вътрешен 

психичен живот и вътрешна регулация на поведението. То включва личното съзнание, 

осъзнаването на собствената позиция в системата на социалните отношения, 

произволното поведение, т.е. поведение, опосредствано от определени представи и 

емоционално очакване на последствията. Основните новообразувания могат също така 

да включват категориалното възприятие, нагледно-образното мислене, 

въображението, първите схематични очертания на цялостния детски мироглед, 

първите етични инстанции, съподчинеността на мотивите, развитието на 

функциите на речта. [21, с. 178] 
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Кризата е на седмата години. Детето започва да маниерничи, да капризничи, да 

ходи не както е ходило преди; в поведението се появява нещо умишлено, абсурдно и 

изкуствено. Най-значимата особеност на кризата на седмата години Л. С. Виготски 

нарича началото на диференциация на вътрешната и външната страна на личността 

на детето. Между желанието и непосредствената постъпка се появява интелектуален 

момент - вътрешни смислови преживявания. Детето се променя: първо, 

преживяванията придобиват смисъл (ядосаното дете разбира, че е ядосано, а 

огорченото - че е огорчено), благодарение на това детето има ново отношение към себе 

си; второ, възниква обобщаване на преживяванията или афективно обобщение, логика 

на чувствата. Например, ако детето е преживяло ситуацията много пъти, то развива 

афективно образувание (появява се самооценка, самолюбие); възниква остра борба на 

преживяванията (конфликтни преживявания, противоречиви преживявания). 

Седемгодишно дете има осмислена ориентация в собствените си преживявания. [21, 

с.181] 

Основни поведенчески характеристики на детето, които действат като 

признаци за появата на кризата на седмата година са: 

 пауза – времевият интервал между обръщението на възрастния към 

детето (указание, изискване, заповед) и реакцията на детето (детето 

„сякаш не чува“). Обикновено това се отнася за най-познатите действия, 

режимните моменти (измиване на ръцете преди хранене, миене на зъбите 

преди лягане и т.н.); 

 спор – реакция, при която детето в отговор на искането (молбата, 

заповедта) започва да оспорва необходимостта от извършване на това 

действие или времето на неговото изпълнение, често се отнася до 

поведението на други членове на семейството („защо на сестра ми е 

позволено, а на мен не“); 

 непослушание – неспазване на обичайните изисквания или разпоредби, 

което може да възникне без оспорване на изискването, без изразяване на 

несъгласие; 

 хитрост – нарушаване на обичайните изисквания на възрастния в скрита 

форма, което по правило има игрови характер. Например, вместо да си 

измие ръцете, детето влиза в банята, прекарва известно време там, дори 

може да си играе с вода и се връща, бидейки „разкрито“, казва, че „е 

забравило“ и спокойно отива да си измие ръцете; 
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 поведение на възрастен – особен тип маниерничене, детето се държи 

предизвикателно „като възрастен“, което се изразява на вербално 

равнище в благоразумие, а на поведенческо - в карикатурна зрялост; 

 външен вид – внимание към собствения външен вид, аргументи за 

облеклото („Не съм малък за да нося това“); 

 инат – детето настоява на своето не защото иска или не иска нещо, а 

защото вече е изразило желание или нежелание; 

 взискателност - настояване на своето, натрапчиво напомняне за 

обещаното; 

 капризи – като реакция на неуспех или като продължение на 

взискателността или ината; 

 остра реакция на критика – бурна и неадекватна реакция, когато детето 

получава критични забележки вместо очаквани похвали в отговор на 

демонстриране на някакви умения, резултати от своята дейност (то се 

обижда, тръшва вратата, казва, че възрастният не разбира нищо, вика и 

т.н.); 

 общи въпроси – в общуването между детето и възрастния възникват нови 

теми, които не са свързани с реални ежедневни събития и конкретни 

ситуации. Те могат да се отнасят към живота на други планети, както и до 

мястото на детето в разширеното семейство, морални и етични въпроси, 

произхода на живота и др.; 

 самостоятелност – желанието да направи нещо ново, което не е част от 

отговорностите на детето; 

 самостоятелна дейност – стремеж към неигрови дейности, постепенно 

заместващи във времето играта и в същото време отказване от обичайни 

досега видове продуктивни дейности (най-често - рисуване). [112, с. 58-

60.] 

По основните новообразувания в предучилищната възраст и кризата на седмата 

година се определя психологическата готовност на детето за обучение в училище - 

система от взаимосвързани психични качества, необходими на детето, за да започне 

успешно обучение в училище. [19, 31, 48 и др.] Различават се следните основни видове 

психологическа готовност за училище: 

 Интелектуална готовност, която включва ориентация в заобикалящия 

свят въз основа на определен запас от знания; диференциране на 
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възприятието (перцептивна зрялост), включващо разграничаване на 

фигура от фон, определено равнище на развитие на вниманието, 

нагледно-образно мислене, обобщение; развитие на елементи на 

логическото мислене, речевата сфера и познавателните интереси. 

 Волева готовност – достатъчно равнще на развитие на произволното 

поведение, което включва способността на децата съзнателно да 

подчиняват действията си на правилото; ориентиране по зададена 

система от изисквания; точно изпълнение на задачата, предложена в 

устна форма и самостоятелно изпълняване на задачата по зрително 

възприеман образец. 

 Мотивационна готовност, която най-често се разбира като положително 

отношение към училището и обучението, желание на детето да учи в 

училище. Трябва да е формирана „вътрешна позиция на ученика“, 

включваща желанието на детето да заеме определена позиция в 

обществото на хората, откриваща достъп до света на възрастните („да 

бъде ученик“) и развитие на познавателните мотиви, които не могат да 

бъдат удовлетворени извън училището. 

 Социално-психологическа готовност – включва формирането на такива 

качества, които помагат на детето да установи отношения със 

съучениците и учителите; правят го способно на делови отношения и 

сътрудничество, т.е. качества, които осигуряват адаптиране към новите 

социални условия и усвояване на новата социална позиция.  

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. Какви са особеностите на взаимодействието с връстниците? 

2. Какви компоненти включва психологическата структура на играта? 

3. Как влияе играта върху психическото развитие на детето? 

4. Какви други дейности оказват влияние върху развитието в предучилищна 

възраст? 

5. Какво е характерно за развитието на паметта в този период? 

6. Какво е детски егоцентризъм? 

7. Как се формират самооценката и физическия Аз-образ? 

8. Кои поведенчески характеристики на детето са признаци за появата на 

кризата на седмата година? 
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ТЕМА 14. НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОТ 7 ДО 11 ГОДИНИ 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

промените, които настъпват в отношенията между децата и възрастните, 

способностите, които децата развиват в учебната дейност, характеристиките на 

учебната дейност, развитието на мисленето, мотивационно-потребностната 

система, развитието на самосъзнанието и самооценката. 

 

 

Психосоциално развитие. Началната училищна възраст се характеризира с 

промяна в социалната ситуация на развитие: с постъпването в училище детето започва 

да заема ново положение в обществото, да овладява ролята на ученика. За първи път то 

има социално значими отговорности, които трябва да изпълнява самостоятелно 

независимо от родителите си, структурата на отношенията дете - възрастен се променя, 

при което се разграничава системата дете - учител, тя става доминираща и определя 

отношенията в системите дете - връстник и дете - родител. Учителят действа като 

„чужд възрастен“, носител на културните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени. 

Той е надарен с безспорен авторитет и способността да наблюдава и оценява 

изпълнението на тези социално значими изисквания. Връзката с учителя се опосредства 

от учебната задача, от социално значими и задължителни правила и норми. 

За детето, което е постъпило училище, се променят: 

 условията на живот (дневен режим, ново училищно пространство, 

множество правила за поведение, темп на работа и т.н.); 

 съдържанието на живота, което се посвещава на учебната дейност, 

изискваща отговорност и дисциплина; 

 отношенията с връстниците: често съвременното дете за първи път 

попада в екип от връстници, то трябва да осъзнае, че не се среща с тях за 

да играе; 

 отношенията с учителя: детето трябва да осъзнае, че връзката с учителя е 

опосредствана от осъществяването на учебни дейности, то трябва да се 

научи да изгражда делови отношения с учителя; 

 отношенията с родителите: акцентът се премества върху учебната 

дейност, често отношенията на детето в семейството започват да се 
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опосредстват от неговото благополучие или неблагополучие в системата 

„дете-учител”, от успеха на изпълнението на учебната дейност; 

 статусът на детето: от най-голям, с който децата в детската градина се 

сравняват, в училище то се превръща в най-малък, който нищо не знае и 

не умее. [102] 

В рамките на първи клас, т.е. в условията на възрастова криза, детето попада в 

поредното предизвикателство на социалното си развитие – да се справя само с 

общуването между връстници, без посредничеството на възрастните. На изпитание е 

поставен социалният му инстинкт за самосъхранение. 

Детето иска да се хареса на всички; да стане търсено и желано другарче; да се 

зачитат неговите желания; повече да отстоява себе си, отколкото да се съобразява с 

другите. В този момент авторитетът на възрастните по отношение на създаване на 

контакти, застава на второ място. Напред изпъква: „Моето желание! Моята потребност 

за контакт с връстниците!“ [25, с. 16-17]  

Процесът на постъпване в училище е свързан с рязка промяна в социалната 

ситуация на развитие, изисква се период на адаптиране към новите условия на живот. 

Успехът му зависи от психологическата готовност на детето за училище, от семейната 

ситуация и от взаимоотношенията в системата „учител-дете”. [173,174,192, 193, 194 и 

др.]  

Периодът на адаптиране към новата учебна ситуация продължава приблизително 

два месеца (а понякога и цялата първа година на обучение на детето). Нарушаването на 

адаптацията под формата на отхвърляне на новата социална позиция, проявяващо се 

под формата на открит негативизъм или пасивен протест, е възможно поради:  

 липса на учебно-познавателни мотиви;  

 ниско ниво на информираност за училищния живот и социалното 

положение на ученика;  

 изопачена афективно-негативна представа за позицията на ученика. [119, 

с. 135] 

Сред най-ярките симптоми на дезадаптация след първите три месеца от началото 

на обучението в първи клас са: 

 липса на желание да посещава училище („там е лошо“, „не познавам 

никого“, „страхувам се“); 

 незнание на името на учителя, невъзможност той да се разпознае; 
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 неприемане и неизпълнение на училищния режим (продължителност на 

урока, подготовка на тези задачи, които се предлагат на класа); 

 неспособност да се обясни каква задача е получена за домашно. 

Мястото, което детето земя в класа и отношението, което съучениците, 

учителите и родителите имат към него оказва пряко влияние върху самооценката, 

развитието на екстраверсията и личността като цяло. [198, с. 606-626]  

Правила за поведение за родителите, които искат да помогнат на детето си да 

бъде ученик: 

 не можете да „изоставите“ детето, надявайки се, че то напълно 

самостоятелно ще се справи със ситуацията на овладяване на 

изискванията на училищната система и учебната дейност, но другата 

крайност също е вредна - потискането на самостоятелността на детето, 

изпълнението на всички учебни изисквания вместо него; 

 родителската подкрепа може да бъде предоставена под формата на 

повишен интерес към правилата и изискванията на училищния живот, да 

се научи детето само да подготвя раницата за училище, да сяда навреме 

да подготвя домашните, да не се разсейва по време на домашната работа, 

да контролира самостоятелно правилността на изпълнението на 

определени задачи и т.н. 

 „изблици на конформизъм“, желанието да направи всичко точно „както 

каза учителят“, трябва да се приемат от родителите с разбирането, че 

такава реакция е свързана със особената ценност на нормите и правилата 

на училищния живот за „истинския ученик“, какъвто детето им иска да 

бъде; 

 оплакванията и опасенията относно несъвършенството на учителите и 

училищните програми трябва да бъдат изключени в присъствието на 

децата; 

 да се изключи емоционалното изнудване, когато детето не успее да се 

справи добре с учебната дейности („ако обичаш мама, ще се стараеш да 

учиш по-добре“, „как щях да те обичам, ако се учиш добре“, „мама я 

заболя сърцето, защото имаш лоша оценка” и т.н.); 

 да се изключат естествените оценъчни реакции, когато се помага при 

подготовката на уроците („колко пъти трябва да повтарям ...“, „ти глупав 

ли си?“ и т.н.); 
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 не трябва да се говори по темата за училището през целия ден, като не се 

позволява на детето да се разсее и да се отпусне; 

 да се обърне внимание на предаваните ценности в свободното общуване с 

детето („Караха ли ти се днес?“ – ценност за послушание; „Кой друг в 

класа получи отлична оценка?“ – ценност за престиж; „Не духа ли от 

прозореца?“ Задушно ли е в класната стая, главата боли ли те в клас? ”- 

ценност за здраве и т.н.). [146, с. 227–228] 

Семейството, родителите емоционално и организационно подкрепят детето, 

помагат му да овладее изискванията към него и да ги приеме като неизбежни и 

необходими. Учителят обаче става най-значимата и авторитетна фигура в началната 

училищна възраст, особено в началото на училищното обучение. 

Малкият ученик се учи на делово общуване и взаимодействие с учителя. Чрез 

процеса на общуване с учителя се реализира разнообразен набор от учебни задачи, т.е. 

процесите на общуване и познание са тясно преплетени в учебната дейност на ученика. 

Детето започва да осъзнава, че именно от това как се справя с учебно-познавателната 

дейност зависи до голяма степен връзката му с учителя. Много важна роля играе 

оценката на учителя за детето, която не само организира неговата дейност, помага да 

се овладеят изискванията на училището, но също така влияе върху характера и 

съдържанието на комуникацията с учителя, влияе върху отношенията в семейната 

ситуация и в средата на връстниците. Малкият ученик се отнася с връстника си, като се 

ориентира спрямо оценката на своя учител, от гледна точка на това как този връстник 

изпълнява определените от учителя изискванията, норми и правила. Положителната 

оценка на ученика от учителя засилва социално-психологическата му позиция в класа. 

Първокласниците оценяват връстниците си предимно по онези качества, които се 

проявяват външно (красив външен вид, непринуденост и т.н.), както и по тези, на които 

учителите най-често обръщат внимание (успеваемост, дисциплина, старание). Малките 

ученици, характеризиращи се със съобразителност, физическа привлекателност и 

способност за общуване, по-често стават популярни. По-популярните деца са по-

склонни от непопулярните да споделят храната и вещите си, притичат се на помощ, по-

рядко нарушават правилата, прекъсват другите в разговора и предизвикват конфликти. 

В начална училищна възраст децата са приятели основно с представители на 

своя пол, а приятелството им отначало се основава на общото на външните житейски 

обстоятелства и случайни интереси, т.е. с когото играят, с когото се виждат по-често, с 

когото са заедно по пътя към дома и т.н. с него са приятели. Постепенно, през 
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началната училищна възраст, децата започват да се пропиват с идеята за взаимност и да 

осъзнават чувствата на другия. Приятелството започва да се основава на взаимна 

симпатия, на постъпките на връстника и на тяхната оценка. Учениците стават по-

избирателни в приятелствата си, 8–9-годишните деца назовават само няколко добри 

приятели. 

По време на осъществяването на съвместна учебна дейности децата развиват 

способността за сътрудничество и взаимодействие. Общуването става все по-

целенасочено, фокусира се върху групата на връстниците, развива се делово общуване 

по повод на изучавания учебен материал, формират се отношения на сътрудничество. 

[17, 63, 70 и др.] 

Емпатията свързва чувствата на отделните личности и това създава добра 

основа за ефективни междуличностни отношения, така необходими за разглеждания 

възрастов период.  

Емпатичната настройка при междуличностното взаимодействие, се дължи и на 

начина, по който родителите са възпитавали децата си. Родителския стил на 

емоционално общуване в ранна възраст е от съществено значение. Липсата на 

емоционално общуване в детството се свързва с бъдещи прояви на емоционално 

насилие, садистично отношение и други форми на насилие. Друга негативна проява 

като последствие върху децата е те да станат хиперчувствителни към емоциите на 

околните и като посттравматична реакция да търсят непрекъснати сигнали за заплаха. 

[42, с. 293-301] 

Рефлексивните способности успешно се формират у децата, ангажирани под 

формата на екипна работа в класа, те започват да контролират себе си по-добре, да 

оценяват възможностите и нивото на знанията си, стават по-активни, инициативни и 

заинтересовани при извършването на учебните дейности. [21, с.186] 

Едно от най-важните средства за формиране на социални умения у децата от 

начална училищна възраст е играта. Тя ги поставя в различни ситуации, събужда у тях 

инициативност, изобретателност и изгражда чувство на доверие и справедливост, които 

са необходими за формирането на социални умения като основа на успешна 

комуникация както между децата, така и между тях и родителите, учителите и другите 

възрастни. 

Играта доставя радости преживявания, създава условия за себепознаване. Тя е 

най-подходящата форма за изграждане на позитивни взаимоотношения, желания за 
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сътрудничество и взаимопомощ, като едновременно с това дава възможност за лична 

изява. [107, с. 138-142] 

Учебна дейност. Учебната дейност е призната от много психолози като водеща 

дейност на ученик в началното училище. Тя е сложна както по съдържание, така и по 

структура, затова е необходимо достатъчно време и усилия за нейното формиране в 

хода на системната работа под ръководството на учителя.  

Мотивацията за учене може да има различен психологически смисъл за ученика, 

тя може от една страна да отговаря на познавателните потребности и в този смисъл да 

го подбужда към учебна дейност, а от друга страна може да служи като средство за 

достигане на други цели и в този смисъл мотивите заставящи ни да изпълняваме 

някаква учебна дейност да се явяват именно тази друга цел. [92, с. 78] 

В структурата на учебната дейност се разграничават няколко 

взаимосвързани компонента: образователна задача, учебни действия, контролно 

действие; оценъчно действие, които често се допълват от още един компонент - 

мотивация за учене. 

Учебните дейности се подпомагат от сложна система от мотиви. 

Мотиви, присъщи на самата учебна дейност, свързани с нейния пряк 

продукт, т.е. учебно-познавателни мотиви: 

 мотиви, свързани със съдържанието на ученето (желанието да се научат 

нови факти, да се придобият знания, методи на действие, да се проникне 

в същността на явленията); 

 мотиви, свързани с процеса на учене (стремеж за проява на интелектуална 

активност, потребност да се мисли, да се разсъждава в урока, да се 

решават задачи, да се изпълняват упражнения; извличане на правила, 

измисляне на задачи). 

Мотиви, свързани с косвения продукт на ученето, с това, което е извън 

самата учебна дейност: 

 широки социални мотиви (желание за заемане на нова социална позиция - 

позицията на ученик; мотиви за дълг и отговорност към учителя, клас и 

др., мотиви за самоопределение и самоусъвършенстване); 

 тясно личностни мотиви (мотиви за благополучие - желание за 

получаване на одобрение, желание да се получи добра оценка; престижни 

мотиви - желание да бъдеш сред първите ученици, да бъдеш най-добрия); 

 отрицателни мотиви (избягване на неприятности).  
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За начална училищна възраст водещо значение в структурата на учебната 

мотивация има мотивът за съответствие на позицията на ученик: стремеж към 

нова социална позиция и в тази връзка ориентация на ученика към учителя и неговите 

изисквания. Стремежът за изпълнение на ролята на ученик несъмнено мотивира детето 

да извърши необходимите действия, но остава външен мотив по отношение на 

съдържанието на дейността, т.е. не е най-добрият за формирането на учебната дейност. 

След известно време позицията на ученик става позната на детето и този мотив 

постепенно губи своята мотивираща сила. В процеса на обучение се срещат тесни 

личностни мотиви, които понякога стават доминиращи в начална училищна възраст: 

ориентация към резултата (към похвала, оценка) и съответно при неблагоприятен 

вариант развитие на отрицателни мотиви (избягване на неуспех). Фокусирането само 

върху резултата стеснява съдържанието на ученето, насърчава развитието на умения за 

получаване или унищожаване на оценки (преписване, подсказване, измама и т.н.). 

Най-ефективни за усвояването на учебния материал са учебно-познавателните 

мотиви, т.е. желанието да се учи, да се научи нещо ново. Познавателните интереси на 

първокласниците се характеризират с преимуществена ориентация към учителите. Те 

не се интересуват от някакви нови знания, а на първо място от знанията, които 

получават от учителя, което свидетелства за ситуативния характер на познавателните 

интереси през първата година от обучението в училище. [19, 102 и др.] 

Учебната задача е това, което ученикът трябва да овладее, това е общ начин за 

решаване на всички специфични задачи от определен клас. За разлика от конкретните и 

практическите задачи, учебната задача има не само по-общ характер, нейната цел и 

резултат не е да променя предметите, върху които се извършва действието, а да 

промени субекта, изпълняващ действието. Способността за разграничаване на учебната 

задача е важен компонент от учебната дейност, но в началото малкият ученик не може 

самостоятелно да различи учебната задача, освен това той я замества с практически 

задачи. Например, учителя иска да научи децата на конкретно аритметично действие, 

предлагайки да го изпълняват с кубчета. Децата с удоволствие започват да 

манипулират с предметите, като по този начин заменят учебната задача с практическа, 

т.е. конкретните предмети за детето влизат в качеството не на това, с какво то се е учи 

на определен начин на действие, а на това с какво то действа. 

Развиващото обучение предполага съвместното откриване и формулиране от 

децата и учителя на общ начин за решаване на цял клас задачи. В този случай общият 

метод се усвоява като модел и е по-лесен за пренос към други задачи от този клас, 
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учебната работа става по-продуктивна, а грешките се срещат по-рядко и изчезват по-

бързо. 

Учебни действия – това, което трябва да прави ученикът, за да овладее 

учебната задача, това са методите и техниките за овладяване на учебния материал. 

Разграничават се общи учебни действия, които са общи за усвояването на различни 

учебни предмети (методи за запаметяване на материала; сравнителни действия; 

класификации и т.н.) и специфични за конкретния учебен предмет (да се намери 

представката, да се раздели числото „5“ на две числа и т.н.). 

Действие за контрол - установяване правилността или неправилността на 

учебните действия, съпоставяне на хода на тяхното изпълнение с образеца. 

Първоначално учебната работа на децата се контролира от учител, една от основните 

задачи на който е да научи детето да контролира себе си в учебната дейност. Степента 

на формиране на контролното действие определя формирането на произволност на 

учебната дейност, което от своя страна води до формиране на произволност на 

основните психични процеси в начална училищна възраст. 

Оценъчно действие - определяне на степента, до която е усвоен метода за 

решаване на учебната задача. Оценяването обикновено се извършва от учителя или в 

подробна словесна форма, като се обясняват положителните и отрицателните страни на 

извършената работа, наличието или отсъствието на напредък, определя се как се 

постига крайната цел на работата или под формата на оценка - формално отражение на 

оценката в точки. Психологическото значение на педагогическата оценка има две 

основни функции - ориентираща и стимулираща: оценката ориентира ученика в 

неговата умствена работа, помага му да разбере процеса на тази работа и собствените 

си знания; тя стимулира ученика, влияе върху неговата афективно-волева сфера чрез 

преживяване на успех или неуспех, допринася за формиране на неговите претенции и 

намерения, действия и взаимоотношения, т.е. влияе върху личността на ученика като 

цяло. В практиката на обучението именно този компонент на оценяването се откроява 

най-ясно и е видимо отражение на успеха на детето в училище. Следователно много 

деца в училище, за да заемат нова социална позиция, много скоро започват да учат за 

добра оценка. Първокласниците не виждат връзката между оценката и собствените си 

знания и умения, не винаги разбират, че тя отразява усвояването на учебната задача, а 

не количеството време и усилията, които са положили. Неправилната организация на 

учебната дейност, съчетана с неспособността на малкия ученик да контролира своята 
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учебна дейност, да оценява самостоятелно собствената си работа, води до това, че 

оценката започва да играе отрицателна роля: 

 потиска интелектуалната активност, развитието на любознателност и 

познавателни интереси; 

 допринася за развитието на мотивация за избягване; 

 превръща се в глобална характеристика на личността на детето (например 

един първокласник прави „откритие“, което не може да приеме: неговият 

съученик е едновременно лош ученик и добро момче); 

 влияе върху самооценката (детето се страхува да направи грешка, 

неувереност в себе си, тревожност, чувство за малоценност или, 

напротив, арогантност, хвалба, завишена оценка на себе си като цяло); 

 определя системата на неговите социални отношения в семейството и в 

училището; 

 учи детето да се ориентира към оценката на някой друг, върху външните 

моменти на всяка дейност, да се подчинява и да прави това, което 

възрастните казват, без колебание, без да пита защо, без да мисли. [106, с. 

289–313.] 

Само при формиране на всички компоненти на учебната дейност и 

самостоятелното им изпълнение може да се каже, че детето „се е научило да учи“. До 

края на началната училищна възраст у детето трябва да е формирана пълноценна 

учебна дейност, то трябва да стане неин субект, способен и желаещ да учи. Едно от 

най-важните следствия от формирането на пълноценна учебна дейност е детето да се 

обърне към себе си. У него се формира рефлексия, т.е. способност не само да решава 

задачи, но и да разпознава методите, основанията и границите на приложимост на 

своите действия, да осъзнава мисловните си процеси, да е критичен към процеса и 

резултатите от своите действия, да наблюдава и да е наясно със собствените си 

вътрешни промени, да оценява това „което не умеех“ и „на което се научих“, „какъв 

бях“ и „какъв станах“. [143145 и др.] 

Когнитивно развитие. В началната училищна възраст мисленето е централно 

в психическото развитие на детето и става определящо в системата на другите 

психични процеси. Под влияние на учебната дейност се прави преход от нагледно-

образно към словесно-логическо мислене. Детето вече е в състояние да прави прости 

умозаключения, не е толкова подчинено на нагледно възприеманата ситуация; наред с 

ежедневните понятия у него започват да се формират научни понятия, 
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характеризиращи се с обобщеност, осъзнатост, произволност, систематичност. Малкият 

ученик може да усвои съществените признаци на едно или друго понятие, но при 

насочването му към конкретни обекти се опира на външния им образ. Например, детето 

може да нарече кита и делфина риби според външния им вид и средата на обитание, 

въпреки обясненията на учителя, че китът диша въздух, храни малките си с мляко и др. 

Равнището на усвояване на научните понятия, скоростта на преминаване към логическо 

мислене може да варира значително в зависимост от организацията на обучението в 

начална училищна възраст. [102] 

От гледна точка на Ж. Пиаже, мисленето на малките ученици е на етапа на 

конкретните операции: в началото на училищното обучение се формират логико-

аритметичните операции, понятието за класове, отношения, числа, развива се 

способността за йерархична класификация, сериация, транзитивни умозаключения и др. 

Конкретно-операционалното мислене се характеризира с децентрация (способност да 

се вземат предвид няколко измерения едновременно, да се координират няколко гледни 

точки), способност мислено да се проследява промяна в състоянието на даден обект, 

обратимост (детето може да промени посоката на мисълта си, да се върне в изходно 

състояние). 

Конкретните операции се проявяват в това как детето от начална училищна 

възраст се справя с най-различни задачи. Например способността за изпълнение на 

задачи за запазване показва, че малкия ученик е способен на децентрация и 

координация на няколко аспекта на задачата. Така детето осъзнава, че промяната на 

водата в един аспект (височината на съда) се компенсира в друг аспект (ширина на 

съда), той демонстрира обратимостта на мисленето (способен е да си представи как 

водата се връща в първоначалния съд, за да докаже запазването ѝ). Способността да се 

справят със задачи за включване в класове се демонстрира с това, че малките ученици 

са по-добре запознати с класификационните йерархии и могат да се съсредоточат върху 

отношенията между цялото и две отделни категории едновременно, т.е. върху три 

отношения едновременно. Детето на етапа на конкретните операции е способно на 

сериация (количествено подреждане на обекти, например по дължина или тегло) и 

транзитивно заключение (т.е. сериация на ума). 

Пространствените съждения на учениците също стават по-точни, т.е. развива 

се разбиране за разстоянието и посоките. Например децата между 7 и 10 години могат 

да разберат какво е отдясно и какво е отляво за човек в положение, което самите те не 

заемат, ясно да покажат как да се стигнете от едно място до друго, използвайки 
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стратегията за „разходка на ум“, в хода на която си представят как друг човек 

извървява съответния път. 

Конкретното мислене все още е тясно свързано с реалността, с личния опит на 

детето, с неговите действия, така че не може да реши проблеми, които противоречат на 

неговия индивидуален опит, не съответстват на директно възприеманата ситуация, то 

все още не е в състояние да разбере абстрактните, отвлечени, формално-логически 

разсъждения. Например, ако малките ученици вече са в състояние да направят 

транзитивни заключения относно пръчки с различна дължина, които им се показват по 

двойки, то решението на тази задача, представена в хипотетична форма (например: 

„Сюзън е по-висока от Сали, а Сали е по-висока от Мери. Кой от тях е най-висок от 

всички?“), предизвиква затруднения до 11-12 години. [17]. 

Умствените операции, използвани от по-малките ученици, все още са далеч от 

перфектното, но показват, че детето е формирало вътрешен план за действие, т.е. 

способност да оперира с някои идеи „на ум“, да се ориентира в условията на задачата, 

да планира хода на нейното решаване, проигравайки и оценявайки различни решения 

във вътрешния план. Интелектуалните операции (например прекодиране, асоциации, 

групиране, схематизация, доизграждане и т.н.) изискват специално целенасочено 

обучение, а различните образователни системи създават различни условия за тяхното 

формиране. [145] 

Ситуативната реч постепенно се заменя с осмислена контекстуална реч. 

Нарастването на речниковия запас, разбирането на значението на думите въз основа на 

определения, разбирането на многозначността на думите (което води до подобряване на 

разбирането на метафорите и хумора), усъвършенстването на сложни граматически 

структури, способността за изграждане на контекстуална реч, развитието на 

обяснителната реч и развитието на писмената реч се влияят от системното обучение в 

училище, под ръководството на възрастните.  

Възприятието става синтезиращо, фокусирано, произволно, т.е. се превръща в 

дейността наблюдение. Детето под ръководството на възрастните става способно на 

систематичен и организационен анализ на възприеманите свойства на предметите и 

явленията. 

През началната училищна възраст основните свойства на вниманието се 

развиват интензивно: неговият обем се увеличава, повишава се устойчивостта и се 

развиват уменията за избирателност, превключваемост и разпределение. 

Избирателното внимание се подобрява драстично на възраст между 6 и 9 години, но 
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най-големи промени се наблюдават в развитието на обема и превключваемостта на 

вниманието. То постепенно се координира с други познавателни процеси. 

Най-важната промяна на вниманието, свързана с началото на обучението, е 

преходът от неволево към волево внимание. Развитието на вниманието при децата 

преминава от изпълнението на целите, които възрастния поставя, към целите, които 

ученика си поставя, от следване на инструкциите на възрастния, който организира 

вниманието на детето, използвайки словесни инструкции („отвори тетрадката“, „вземи 

химикалката“, „напиши“ и т.н.), до самостоятелно планиране на собствената дейност. 

При децата в началното училище преобладава неволевото внимание: за тях е трудно да 

се съсредоточат върху монотонни и безинтересни дейности, или интересни, но 

изискващи голям психично напрежение дейности. [17, 63, 70, 102 и др.] 

Началната училищна възраст е чувствителен период за развитието на по-

висшите форми на волевото запомняне: през целия период се осъществява формиране 

на съзнателно регулираната, опосредствана, логическа памет. В процеса на учебната 

дейност детето започва да осъзнава мнемичната задача, научава се да контролира 

процеса на запаметяване; овладява различни методи за запаметяване, активна умствена 

обработка на материала, стратегии за неговото възпроизвеждане („близо до текста“, 

„най-значимото“ и др.). Като си поставя осъзнато задачата да запаметява определен 

материал, малкият ученик може да използва различни стратегии за запомняне: 

повторение, преработка (образна преработка чрез създаване на мисловен образ, 

словесна преработка, например чрез асоциации или създаване на изречения, фрази, 

които по някакъв начин комбинират елементите, които трябва да се запомнят); 

организация (запомняне чрез групиране, разпределяне в категории) и т.н. За да може 

детето да овладее собствената си мнемонична дейност, е необходима целенасочена 

работа, специално организиране на логическата памет и волевото запомняне. [63, 70] 

Характерна особеност на въображението на малките ученици е, че то се опира 

на конкретни предмети или действия. Постепенно въображението започва да разчита на 

думата, става по-гъвкаво, произволно и управлявано, което му позволява да надхвърля 

границите на личния практически опит и да действат като условие за развитието на 

творчеството. Значителни промени настъпват в самите образи на въображението, 

създадени от малките ученици: образите започват да се отличават със завършеност, 

детайлност и в същото време с по-голяма интеграция, цялостност и оригиналност. [21, 

с. 191] 
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Нарушаването на основните психични процеси често е свързано с неспособност 

за учене. Този термин обикновено се отнася до трудността на децата при усвояването 

на четене, писане или смятане, с нормално интелектуално развитие и липса на сензорни 

и двигателни дефекти [70]. Неспособността за учене, свързана с изключителни 

трудности при овладяването на четенето, се нарича дислексия; свързана с трудности в 

овладяването на писането - дисграфия; смятането - дискалкулия. Неспособността за 

съсредоточаване върху изучавания материал е проява на дефицит на внимание; а 

лошия контрол на импулсите и прекомерната активност - хиперактивност, 

комбинация от тези прояви се нарича разстройство с дефицит на вниманието и 

хиперактивност. 

Личностно развитие. В началната училищна възраст активно се развива 

мотивационно-потребностната система. Появяват се нови мотиви, на първо място, 

свързани с учебната дейност, йерархията на мотивите се променя, доминиращи при 

много деца стават едни или други мотив за учене, тъй като именно те започват да 

определят тяхната позиция и емоционално благополучие в отношенията с учителите, 

родителите и връстниците. В края на началната училищна възраст при много деца 

учебната мотивация като цяло се понижава, а с нея и делът на учебно-познавателните 

мотиви за учене намалява. 

Малкият ученик има много желания, стремежи, които надхвърлят училището, 

обхващайки всички сфери на живота. Тези желания отразяват противоречивите 

стремежи на детето (към себе си и към другите), наивността на неговата картина на 

света, където реалността е преплетена с „магията“; конкретността и ситуативността. 

Началната училищна възраст е сензитивен период за усвояване на много 

морални норми. С началото на обучението в училище нараства количеството на 

правилата и нормите, които детето трябва да следва и изпълнението на които определя 

отношението на другите хора към него. В резултат на това у ученикът: 

 се развива активно желание да се следват тези норми и правила (да бъде 

„истински ученик”); 

 има засилен интерес към съдържанието на моралните норми, към „как 

трябва да се постъпи“; 

 има стремеж да се даде морална оценка на едно или друго действие или 

постъпка; 

 има желание да поеме ролята на „проводник на изискванията на 

възрастните“: малките ученици активно изискват от другите да изпълнят 
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всички инструкции на учителя. Оттук произтичат честите оплаквания на 

учениците към учителя един срещу друг, с помощта на които детето, 

демонстрира пред учителя, че е усвоило добре необходимите правила и 

норми на поведение; 

 възможно е формирането на морален формализъм - пропаст между 

моралното съзнание на детето (познатите му морални норми) и неговото 

реално поведение. [21, с. 196] 

От гледна точка на Ж. Пиаже, децата, започвайки от 8-годишна възраст, в 

разсъжденията си за моралните проблеми постепенно преминават от етапа на 

нравствения реализъм към етапа на нравствения релативизъм, т.е. стигат до осъзнаване 

на относителността на установените правила на поведение и разбирането, че те са 

създадени от хората в за да се улесни взаимодействието.  

Според Л. Колбърг малките ученици, както и децата от предучилищна възраст, 

са на предконвенционално ниво на морално развитие, т.е. моралното им поведение е 

ориентирано към наказание и / или подчинение (етап 1). Например, децата, спорещи за 

понятието „лъжа“, могат да смятат, че: 

 лъжата е лоша, защото се наказва; 

 да лъжеш възрастните е по-лошо, отколкото да лъжеш децата; 

 по-малко успешната лъжа е по-лоша от успешната, неразкрита лъжа. 

Децата в начална училищна възраст могат да преминат във втория етап на 

предконвенционалното ниво. Това е ориентация към полезната цел, когато моралния 

избор се определя от задоволяването на личните потребности. 

Преодоляването от децата на познавателния егоцентризъм води до това, че те 

започват да разбират, че хората могат да имат различни гледни точки поради 

притежаването на различна информация, развиват способността да предвидят какво 

мислят другите, по-добре разбират другите хора, започват да осъзнават мотивите на 

поведението на другите хора. Въпреки това, техните идеи за моралните понятия, 

моралните разсъждения, мотивите за просоциално поведение все още са далеч от 

зрелите форми на развитие. [70] 

Емоционалното развитие в по-голяма степен зависи от опита, който ученика 

придобива извън семейната ситуация. Емоционалното благополучие на децата до 

голяма степен се определя от тяхната позиция в системата „учител-ученик“, от това 

колко успешно, на първо място, от гледна точка на учителя, той се справя с новата си 

позиция и ролята на ученик. Интернализацията на правилата и нормите на поведение, 
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към които малките ученици започват да се ориентират в поведението си, може да 

доведе до силни емоционални преживявания, ако реалното поведение не отговаря на 

усвоените изисквания. Негативните емоционални преживявания (страх, тревожност, 

безпокойство, вълнение) са свързани със страха ученика да закъснее за училище, с 

получаване на упрек от учителя, с получаване на лоша оценка, правене на нещо 

неправилно, страх от наказание, грешка, изпитване, контролно и т.н. Развитието на 

когнитивните способности и разширяването на знанията за реалния свят често 

предизвикват безпокойство у децата за възможните опасности, които заплашват както 

тях лично (например автомобилна катастрофа), така и близките им (болести или смърт 

на родителите), така и цялото човечество (война, бедствие). 

В начална училищна възраст се развива емоционална саморегулация - контрол 

над своите емоционални състояния. Ярката емоционалност на децата постепенно 

отстъпва пред все по-голямата сдържаност в проявата на чувства, особено негативни: 

детето се опитва да скрие страховете си, да сдържа сълзите си при негативната оценка 

на учителя, да не показва, че се обижда, когато неговите връстници му се подиграват и 

т.н. 

Висшите чувства се диференцират и развиват: морални (чувство за дълг, 

отговорност), интелектуални (радостта от решената задача, удоволствие от 

разсъжденията по определени теми и т.н.), естетически (преживяване на чувство за 

прекрасното при възприемане на произведение на изкуството). През цялата начална 

училищна възраст емоционалното осъзнаване постепенно се засилва, по-специално, 

развива се способността при разглеждане на емоциите на другите да се вземат под 

внимание противоречащите един на друг сигнали. Например, отговаряйки на въпроса 

за това, какво се е случило с нарисуваното на картинката радостно момче, което стои до 

счупен велосипед, 4–5-годишните деца не могат правилно да интерпретират 

ситуацията, по правило те разчитат само на изразяването на емоциите („Той е щастлив, 

защото обича да кара колело“). 8–9 годишните децата по-често вземат предвид и двата 

сигнала („Щастлив е, защото баща му обеща да му помогне да оправи счупения 

велосипед“). Учениците разбират, че хората могат да изпитват повече от една емоция 

едновременно, т.е. да изпитват „смесени чувства“. Например, отговаряйки на въпрос за 

чувствата на дете, което избутало приятеля си от люлката и е заело неговото място, 8-

годишните деца обясняват, че освен чувство на удовлетворение, детето изпитва и 

чувства на „тъга“, „за собствената си лошотия“, тъй като е причинило вреда на другия. 

[17, 114 и др.] 
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Началната училищна възраст се характеризира с интензивно развитие на 

произволността на психичните функции и поведение, развитие на волевите 

качества. Учебните дейности изискват от детето ново равнище на произволност на 

поведението, умение да се подчинява на поставените цели, да спазва правилата, които 

са задължителни за всички, да бъде дисциплинирано и да носи отговорност за 

резултатите от своете обучение и поведение. В хода на началната училищна възраст 

детето развива умението да си поставя цели, настойчиво да постига целите си, да 

контролира самостоятелно поведението си, като се ориентира към вътрешните норми и 

правила. 

В тази възраст се развиват личностната рефлексия, самопознанието и 

самооценката. [84, 63, 102, и др.] Ако за децата в предучилищна възраст личното 

имущество (например мобилен телефон) и външните характеристики (например цвят на 

очите), които са конкретни и достъпни за непосредствено възприемане, са един от 

основните начини за определяне на себе си, то в началната училищна възраст Аз-образа 

на децата започва да се променя, насища се с ново съдържание. Учениците по-често 

споменават емоциите си („понякога се ядосвам“), по-често назовават социалните групи, 

към които принадлежат („Аз съм ученик от 2-ри „ Б “клас“, „ Аз съм във футболния 

отбор “), те не просто казват какви умения имат, а описват равнището на тяхното 

развитие („Аз се уча най-добре в класа“, „Чета най-добре от всички“). Променящото се 

съдържание на „Аза“ е резултат от влиянието както на когнитивните способности, така 

и на обратната връзка от други хора. Постепенно отделните представи и самооценки 

(свързани с учебна дейност, външен вид, социални отношения и др.) се интегрират в 

цялостен Аз-образ. 

Началната училищна възраст е сензитивен период за формиране на 

самооценката. Извършва се постепенен преход от конкретно-ситуативната 

самооценка към по-обобщена, нараства самостоятелността, диференцираността и 

адекватността на самооценката. Според Г. Олпорт усещането за „Аз“ се допълва от още 

един: „Аз“ като обект на рационално справяне, т.е. детето е наясно със способността си 

да мисли, да взема решения, да решава проблеми. 

Основният вектор на развитие на самооценката е свързан с интелектуализацията 

на отношението на детето към себе си, с преодоляването на прякото, линейно 

отражение в самооценката на детето на отношенията на възрастните, с опосредстването 

ѝ от собствените му познания. 
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С началото на обучението самооценката на повечето деца започва да се 

занижава, което става под влияние на оценките на учителите и сравняването с 

връстниците: детето стига до извода, че не е най-атлетичното или най-популярното в 

класа, не учи най-добре и т.н. У децата се формира по-висока самооценка, когато учат 

съвестно в училище, разбират се с връстниците си, избягват сериозни нарушения, 

участват в извънкласни дейности и чувстват подкрепа от родители и учители. Децата 

със занижена самооценка по-често имат проблеми в общуването с връстниците си и се 

учат по-зле в училище. Самооценката може да не е само причина за тези проблеми, но и 

да е тяхно следствие, т.е. възниква порочен кръг: детето например не учи добре в 

училище, което води до понижаване на академичната самооценка, а това от своя страна 

понижава самоувереността и вероятно прави детето по-малко успешен ученик в 

бъдеще. При деца с ниска самооценка отношенията с връстниците се влошават, а 

липсата на социални умения води до отхвърляне в средата на връстниците, понижаване 

на популярността, което води до ниска самооценка. 

Водещият фактор за развитието на самооценката в началната училищна възраст 

е самата учебна дейност, особено педагогическите оценки. Те карат детето да оценява 

своите постижения или неуспехи, а също и възможностите си, т.е. формират 

личностната рефлексия. Нейния резултат се фокусира в оценките: „не можах - мога“, 

„бях - станах“, „не умеех - умея“, „старах се - успях“ и т.н. 

Централно новообразувание в началната училищна възраст е новото равнище 

на произволност на поведението и когнитивните процеси. Към основните 

постижения и новообразувания се отнасят: умението за учене (превръщането на 

детето в субект на учебната дейност), понятийно мислене (началото на развитието 

на научните понятия), мислене на нивото на конкретните операции, вътрешен план на 

действие, личностна рефлексия, самоконтрол и самооценка. [21, с. 198] 

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. Какви промени настъпват за детето след постъпване в училище? 

2. Как протича процеса на общуване между ученика и учителя, между 

ученика и останалите членове на класа какви способности развива ученика? 

3. Какви компоненти са включени в структурата на учебната дейност? 

4. Какво е характерно за развитието на мисленето в начална училищна 

възраст? 
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5. Какви промени настъпват в мотивационно-потребностната система на 

учениците? 

6. Как се развива емоционалната сфера? 

7. Как се формира самооценката? 
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ТЕМА 15. СРЕДНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – ОТ 11 ДО 15 ГОДИНИ 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

тийнейджърска криза, особеностите на физическото и психосексуалното развитие 

през пубертета, трудностите в личностното развитие на подрастващи и във 

взаимодействието им с възрастните, значимостта на общуването и отношенията с 

връстниците от същия и противоположния пол, развитието на мисленето, 

промените в личността, Аз-концепцията и самооценката. 

 

 

Криза на пубертета (тийнейджърска криза).[1, 41, 62, 66, 77, 79, 99, 103, 112, 

135, 139, 146 и др.] Според възгледите на Л. С. Виготски тийнейджърството се 

подразделя на в две фази: отрицателна и положителна, фаза на влеченията и фаза на 

интересите. Първата фаза - фазата на влеченията - продължава около две години и е 

свързана, първо, със съкращаването и отмирането на установената по-рано система от 

интереси (това е фазата на протест, чупене на авторитети, повишена раздразнителност, 

възбудимост, умора, резки колебания на нагласите) и второ, с процесите на съзряване и 

появата на първите органични влечения, които бележат началото на пубертета. Л. С. 

Виготски обръща внимание на три форми на преживяване на отрицателната фаза на 

развитието на подрастващите. Първата форма се характеризира с ясно изразен и 

постоянен негативизъм във всички области на живота на детето (у дома и в училище), 

предишните интереси на ученика рязко минават на заден план, появяват се нови, 

интереси например към всичко, свързано със сексуалния живот. Вторият вариант е 

свързан с омекотени характеристики на отказ: отрицателното отношение на 

подрастващия се проявява само в определени житейски ситуации, често възникващи 

като реакция на отрицателни влияния на околната среда; тя е нестабилна и 

краткотрайна. Тези деца се държат различно в различни социални ситуации - например 

в училището и семейството. В третата версия негативните явления изобщо не се 

срещат: няма спад в успеваемостта, скъсване на приятелските връзки, отпадане от 

екипа или промяна на отношението към учителя и семейството. В същото време се 

проявява интерес към другия пол, към четене и т.н. 
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Кризата на тийнейджърството възниква по време на прехода от начална към 

средна училищна възраст. Много автори посочват, че кризата е в периода от 10,5 до 

11,5 години. Симптомите на кризата са: 

 загуба на непосредственост в поведението, особено в присъствието на 

връстниците; 

 желанието на детето да изглежда като възрастен, желание за 

независимост, настояване за нови права; 

 понижаване на мотивацията за учене като цяло и на учебно-

познавателния дял в нея, т. н. „вътрешно отдръпване от училище“; 

 негативно отношение към училището, нежелание за изпълнение на 

учебни задачи; 

 влошаващи се форми на поведение, свързани с учебната дейност, - 

старание, добросъвестност, отговорност; 

 конфликти с учителите; 

 протестно поведение в семейството. 

Симптомите на кризата са външната картина на вътрешните, дълбоки промени, 

които се случват с детето по време на прехода към средна училищна възраст. 

Основното психологическо съдържание на кризата е рефлексивното „обръщане към 

себе си“: рефлексивното отношение към собствените възможности и способности, 

учебната дейност се пренася в сферата на самосъзнанието, което обуславя 

възприемането на себе си „вече не като дете“. В този случай образът на зрелостта на 

детето преминава през серия от последователни етапи: от откриването на образа на 

възрастния (в началото образа на възрастния е конкретен и изразен в някакво 

„героично” действие, акцентът е върху плана за действие) до осъзнаването на 

границите на собствената зрялост, като се има предвид степента на независимост и 

отговорност. Това води до възникване на отношение към собствените им възможности, 

способности и т.н., т.е. възниква рефлексивно отношение към желаната зрялост.  

Физическо и психосексуално развитие. Пубертетът, или пубертетния период, е 

периодът, през който младите хора стават физически зрели и способни на 

репродуктивна дейност, това е възрастта на ускорено физическо развитие и полово 

съзряване. През този период се отбелязват бързи промени в размера и пропорциите на 

тялото, увеличаване на количеството на мастните натрупвания и мускулната маса, 

развитие на репродуктивните органи и появата на вторични полови белези, кардинални 

промени във всички органи и системи на тялото. При момичетата растежът и другите 
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промени във физическото развитие в пубертета се появяват средно около две години 

по-рано, отколкото при момчетата. 

Момчетата имат пик на физическото развитие на 14 години, а момичетата на 11 

години и 8 месеца. Женският пубертет обикновено започва с развитието на гърдите и 

бързия растеж на тялото и едва след това идва менархе (научно понятие, означаващо 

първата менструация). Тази последователност е адаптивна: природата забавя 

менструацията, докато тялото на момичето стане достатъчно голямо за успешното 

износване и раждане на деца. 

Първият признак на пубертета при момчетата е увеличаване на тестисите 

(жлезите, произвеждащи сперматозоиди), последвано от промени в плътността и цвета 

на скротума, появата на окосмяване в интимната област и увеличаване на пениса. На 

около 13-годишна възраст настъпва спермархе (първа еякулация). Бързият растеж на 

момчетата започва по-късно, отколкото при момичетата, и е по-интензивен и 

продължителен процес. Едва след достигане на пик на растежа (на около 14 години) по 

кожата на тялото и лицето се появява окосмяване и постепенно се увеличава за няколко 

години. Друг признак на физическа зрялост при момчетата е мутацията на гласа, която 

обикновено се случва едновременно с апогея на бързия растеж и често продължава и 

след завършването на пубертета. 

Физическото развитие на подрастващите оказва значително влияние върху 

тяхното поведение и психологически особености. В пубертета често има редуване на 

периоди на повишена активност, значително повишаване на енергията (повишена 

възбудимост, безпокойство) и периоди на повишена умора, намалена работоспособност 

и продуктивност (броят на грешните действия се увеличава, тийнейджърът не може да 

стои изправен, постоянно се опитва да се облегне на нещо, оплаква се от липса на 

сила). 

Промените, настъпващи в психомоторната система, водят до временно нарушена 

координация на движенията при подрастващите, в резултат на това те често чупят 

нещо, почеркът се влошава, речта става неясна. На децата им е трудно да преживеят 

подобни метаморфози, те са чувствителни към подигравки в това отношение. 

Пубертетът се отразява и на емоционалното състояние на подрастващите: 

промените в настроението са по-характерни за тях, лошото настроение е резултат от 

комбинираното влияние на ситуационни фактори (проблеми във взаимоотношенията с 

родителите, раздяла с гаджето и т.н.) и хормонални влияния. 
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Високата скорост, с която настъпват физиологичните промени, разчупва 

установените константи на телесния образ, които са се формирали в детството, 

предизвиква повишен интерес към външния вид и изисква изграждането и приемането 

на ново телесно „Аз“. Тийнейджърите постоянно се сравняват с другите и с идеала си, 

откритите разлики водят до засилена загриженост за външния им вид, предизвикват 

безпокойство и несигурност. Момчетата обикновено се тревожат за ниския си ръст и 

слабо развитите мускули, а момичетата за наднорменото тегло и високия ръст. 

Преждевременното полово развитие може да причини някои преходни затруднения при 

подрастващите, които имат тяло на възрастни, но детски ум и все още не могат да 

отговорят на определени социални очаквания. Прекалено бързото или твърде бавното 

развитие, рязката разлика от връстниците, несъответствието на тяхното физическо „Аз“ 

със стандартите за красота е от голямо значение за самооценката на подрастващите. 

Морфо-функционалните промени в организма на подрастващите предизвикват у 

тях интерес към противоположния пол, желание да се харесат, водят до повишено 

сексуално влечение, до развитие на сексуални нагласи и поведение. Сексуалната 

активност както на момичетата, така и на момчетата нараства значително в средна 

училищна възраст. Социалните нагласи на подрастващите със сексуален опит са по-

отворени по отношение на интимния живот и включват секса в цялостна система на 

междуличностните отношения. Както момчетата, така и момичетата, се придържат към 

двоен сексуален стандарт: различен кодекс на сексуално поведение за жените и мъжете, 

по-голяма толерантност към сексуалната активност на последните. Някои от 

подрастващите проявяват нетрадиционна сексуална ориентация, а други са с 

бисексуална ориентация. Хомосексуалността вероятно се определя от множество 

комбинации от генетични и външни фактори, които все още не са достатъчно проучени. 

Хомосексуалните юноши и девойки се сблъскват с особени затруднения при 

формирането на своя Аз-образ и позитивна идентичност. 

Сексуалността става част от съзнанието на тийнейджъра и се включва в неговия 

опит: първо - сексуалния опит последователно се придобива през пубертета и второ - се 

изгражда под влиянието на променящите се социални норми и родителски нагласи. Ако 

хормоналните промени в пубертета водят до засилено сексуално желание, тогава 

социалните фактори (култура, семейство) влияят върху това как тийнейджърите 

овладяват своята сексуалност. [14, 70 и др.] 

Психосоциално развитие. Средната училищна възраст често се нарича 

преходен, критичен, преломен период, като по този начин се подчертават трудностите в 
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личностното развитие на самите подрастващи и във взаимодействието им с 

възрастните. 

Социалната ситуация на пръв поглед остава същата: тийнейджърът продължава 

да живее в същото семейство, ходи в същото училище, заобиколен е от същите 

връстници, т.е. външните обстоятелства в живота може да не се различават от 

условията на живот в предишния период. Вътрешното състояние на подрастващия 

обаче се променя: прави се завой от ориентация към света към ориентация към себе си, 

формират се нови ценностни ориентации, подрастващия започва да се отнася към себе 

си по нов начин, следователно отношението му към семейството, училището и 

връстниците му се променя. Всичко това води до нова социална ситуация. [19] 

Според психолозите за първи път тийнейджърът има усещане за собствената 

си зрялост - желание да бъде и да се счита за възрастен, да покаже своята зрялост, 

необходимост другите да признаят зрелостта му. Идеята, че „аз вече не съм дете” е 

централно новообразувание в тийнейджърския период. Междувременно той все още е 

далеч от истинската зрялост, физически, психологически и социално все още не може 

да бъде напълно независим, наистина възрастен. Самият тийнейджър чувства, че 

неговата зрялост все още не е напълно „истинска”, изпитва несигурност в новата си 

позиция, която защитава. Оформя се особена ситуация на несъответствие между 

самосъзнаването на себе си като възрастен и обективното положение на зависимо 

от възрастните, невъзможността да се присъедини към възрастните при равни 

условия. Именно това противоречие, опитите за преодоляването му, желанието за 

изграждане на отношения с другите по нов начин, според собственото виждане за себе 

си определят особената социална ситуация на развитието на подрастващите. 

Появата на чувство за зрялост и възникването на потребноср от неговото 

утвърждаване може да повлияе на поведението на подрастващите, да промени 

отношенията в семейството и училището. Когнитивното развитие, по-развитата 

способност да мислят за социалните отношения, възникващото чувство за зрялост карат 

подрастващите да спрат да идеализират своите родители, които стават „просто хора” за 

тях. Следователно те вече не се поддават на родителско влияние толкова лесно, колкото 

в предишните възрастови периоди. [17] 

Самоутвърждаването често се изразява в изискване за равни права с 

възрастните, което създава определени трудности и проблеми в отношенията между 

възрастни и тийнейджъри. На 11-12 годишна възраст започва борбата на тийнейджъра 

за автономност, независимост, предимно от онези, с които е бил най-тясно свързан 
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преди. През този период се наблюдава своеобразно потребителско отношение към 

родителите и учителите, което се дължи на желанието на подрастващите да проверят 

равенството на правата си с възрастните, общите правила и изисквания на живота за 

тях и за възрастните. Това е особено ясно е изразено в ревността на подрастващите към 

грижите на възрастните за себе си: покупката на някои вещи, забавления, приятели и 

пр. Самостоятелността на тийнейджърите се изразява главно в желанието за 

еманципация от възрастните, освобождаване от техния контрол и попечителство. [113] 

Чувството за сигурност и безопасност също е важно, то дава възможност на 

тийнейджъра да експериментира, раздвижвайки границите на живота си. Детско-

родителските отношения, основани на топлота и поддръжка, позволява на тийнейджъра 

да изследва социалните роли и идеи, допринася за развитието на самостоятелност, 

което от своя страна предсказва формирането на висока самооценка, увереност в себе 

си, добри академични резултати. Ако родителите са склонни да налагат, принуждават 

или контролират детето, това възпрепятства развитието на самостоятелността, което 

води до формиране на ниска самооценка, депресия и асоциално поведение. 

Тийнейджърът вече не приема старите начини за изразяване на любовта на родителите 

към него, открития израз на чувства, особено в присъствието на връстници. Въпреки че 

развитието на самостоятелност, автономост, отговорност предполага да се даде повече 

свобода на тийнейджъра, активното участие на родителите в ежедневието на 

подрастващите (осведоменост за местонахождението му, неговите интереси, приятели, 

успехи/неуспехи в учебната дейност и др.) също е необходимо. Подобно разнопосочно 

отношение към родителите (желанието за независимост и в същото време 

необходимост от сигурност и опека) създава известно напрежение в отношенията 

между родителите и подрастващите. [17] 

Причини за проблемите във връзката на тийнейджъра с родителите: 

 липсата на готовност на родителите да приемат промените в развитието 

на децата си, демонстрация на ригидно отношение, формирано в 

предишните етапи от развитието на детето; 

 авторитарен стил на възпитание и комуникация с тийнейджъра, нарушен 

контакт в нефункционалните семейства; 

 противоречието между изискванията на родителите децата да проявяват 

просоциално поведение и неизпълнението на това изискване от самите 

родители; 
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 неудовлетворението от родителите на потребностите на детето, предимно 

от безусловна любов, разбиране, защита. [119] 

Споровете, различията в мненията на подрастващите и родителите не засягат 

всички сфери на живота, а главно битови въпроси (дрехи, прически, присъствие у дома 

вечер и др.), учебната сфера и възможността да провеждане на свободното време по 

преценка на детето. На възраст 12–13 години се появяват прецеденти на „ценностен” 

конфликт: детето активно защитава собственото си разбиране за справедливост в 

различни области (забележки на учителя, несправедливи оценки, политически и 

икономически проблеми), често тийнейджърът осъжда възрастните, обвинявайки ги в 

лицемерие и несправедливост. Въпреки че емоционалното разстояние между 

подрастващите и родителите се увеличава, това не води непременно до бунт или 

отхвърляне на родителските ценности. Нещо повече, възникването на конфликти често 

е сигнал за родителите, че потребностите и очакванията на подрастващите са се 

променили, както и за необходимостта от регулиране на отношенията родител - дете, за 

възможността да се научат да комбинират близост и независимост, да отслабят 

родителския контрол, без да разрушават топлите, подкрепящи отношения с детето. 

Учителите могат да окажат огромно влияние върху подрастващите. Ако връзката 

между учителя и ученика се основава на личното взаимно разбиране, то общуването им 

е дълбоко и разностранно. Учителят се превръща в един от най-уважаваните хора за 

ученика, служи за пример за подражание и е в състояние да повлияе значително 

формирането на самосъзнанието, целите и стремежите на детето. На учителя са 

необходими емоционална стабилност, самочувствие и уравновесеност. Подобни 

личностни характеристики му позволяват да бъде открит, да изгражда отношения с 

учениците на базата на разбиране, истинска топлина, толерантност и уважение. 

Тийнейджърите обичат учителите, които са щастливи, приятелски настроени и весели. 

Общуването с връстниците е от изключително значение, то влияе 

положително на психологическата и социалната адаптация на подрастващите. 

Изследванията обаче показват, че подрастващите не се фокусират само върху 

родителите или само върху връстниците си - това е въображаема дихотомия. 

Тийнейджърите са склонни да избират приятели, чиито ценности са подобни на 

техните собствени, така че групата на връстниците по-вероятно потвърждава 

родителските ценности, отколкото им се противопоставя. Ценностите на родители и 

връстници могат до голяма степен да съвпадат поради общото в техния произход, 

социално-икономическите условия на живот, религията, образованието и дори мястото 
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на живеене. От друга страна отношенията с родители и връстници могат да се 

допълват. Родителите дават на тийнейджърите любовта си и ги контролират, 

взаимоотношенията с връстниците са изградени на равна основа, което позволява на 

децата да развиват социални умения. Колкото по-млад е тийнейджърът, толкова по-

голяма е вероятността той да е съгласен с ценностите, нагласите и навиците на 

родителите си и толкова по-малко вероятно е влиянието на връстниците. С възрастта 

влиянието на връстниците нараства, а на родителите отслабва. Степента на ориентация 

на подрастващите към родителите или връстниците е силно зависима от пола 

(момчетата имат повече разногласия с родителите, отколкото момичетата); от 

социално-икономическия статус (подрастващите с нисък социално-икономически 

статус са по-малко изложени на родителско влияние и контрол); степента на 

емоционална близост между родители и деца (за подрастващите със силна емоционална 

привързаност към родителите „родителската“ ориентация е по-вероятна, отколкото за 

онези, които са враждебни към родителите си или ги отхвърлят). Колкото по-бързи са 

социалните промени в обществото, толкова по-рано възгледите на подрастващите ще 

започнат да се различават от тези на родителите им. [118] 

Общуване и други дейности на тийнейджъра. По отношение на водещите 

дейности на подрастващите мненията на психолозите се различават. Някои смятат, че 

ученето продължава да е водеща дейност, други, че интимно-личностното 

общуване или обществено-полезната дейност се превръща във водеща дейност в 

този период. Водещите дейности се определят от конкретната социална ситуация на 

развитието. Под влиянието на важни за него връстници и възрастни тийнейджърът 

избира интимно-личностното общуване или обществено-полезната дейност като 

водеща дейност. Благополучието във връзките с връстниците е много важно за 

психическото развитие на тийнейджър, следователно интимно-личностното общуване 

е водещата дейност в този период. 

Тийнейджърите бързат да се освободят от родителските грижи и контрол, 

замествайки ги с доверителни, емоционално оцветени отношения с приятели. Възниква 

потребност от близки приятелства, които да позволяват споделяне на чувства, 

тревоги, трудности и най-съкровени мисли, планове и мечти. Тийнейджърите се 

нуждаят от близки приятели, на които да разчитат и които могат да ги изслушват, 

разбират и съчувстват. Когато се питат тийнейджъри какво означава приятелството за 

тях, те подчертават две особености: първата е интимността, те търсят психологическа 
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близост и взаимно разбиране с приятелите си, втората - подрастващите искат 

приятелите им да бъдат предани и да се застъпват за тях. 

Наличието на приятели и приятелски отношения са свързани с много аспекти на 

психологическото благополучие. 

 Близките приятелства предоставят възможност за изследване на 

собственото „Аз“ и за развиване на дълбоко разбиране на другия човек. 

Откритата, искрена връзка с приятелите допринася за развитието на 

чувствителност към собствените и чуждите силни и слаби страни, както и 

към потребностите и желанията. Тийнейджърите опознават по-добре себе 

си и приятеля си, този процес допринася за развитието на Аз-

концепцията, способността да се приеме гледната точка на другия и 

формирането на идентичност. 

 Близките приятелски отношения стават основа за формиране на 

социални, включително близки отношения в бъдеще. Средната училищна 

възраст е сензитивен период за развитието на комуникативните умения и 

навици: връзката на подрастващите с връстниците служи като 

своеобразен модел на бъдещите им социални отношения със света. Онези 

ученици, които на 12-14 години са фокусирани основно върху 

семейството и света на възрастните, често имат трудности във 

взаимоотношенията с хора, не само в личен, но и в служебен план, в 

своята младост и зряла възраст. Продължителното емоционално наситено 

общуване между приятелите също ги подготвя за интимни връзки, помага 

за установяване на романтични отношения в бъдеще и решаване на 

възникващите в тях проблеми. 

 Близките приятелства осигуряват подкрепа, когато се сблъскват със 

стреса в ежедневието. Приятелите дават сила и самоувереност на 

тийнейджъра, помагат при решаването на вътрешни проблеми и 

междуличностни конфликти. Тийнейджърите с подкрепящи приятелски 

отношения, характеризиращи се с грижа, уважение, съчувствие и 

съпричастност, съобщават за по-малко ежедневни трудности. В резултат 

на това тревожността и чувството за самота намаляват, докато 

самооценката и вярата в себе си нарастват. 

 Близките приятелства могат да повлияят положително на отношението 

към училището и участието в училищния живот. Приятелските връзки 
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допринасят за добрата адаптация в училище. Тийнейджърите, които 

обичат да общуват с приятели в училище, могат да започнат да виждат 

всички аспекти на училищния живот в по-положителна светлина. 

Влиянието на приятелството върху развитието на подрастващите зависи от 

характеристиките на самите приятели. Агресивните приятели се насърчават взаимно 

към девиантни постъпки и стават все по-антисоциални. 

Тийнейджърите са склонни да избират приятели въз основа на общи интереси и 

занятия, равенство на отношенията и преданост. В приятелствата те са изключително 

избирателни и взискателни. Действията на връстниците, особено на приятелите, се 

оценяват от тийнейджъра изключително емоционално и от максималистична позиция: 

за приятел, тийнейджърът трябва да е готов за всичко, ако приятеля „се е провалил“, 

„предал“, то веднага следва прекъсване на отношенията. Наситеността и 

емоционалността на приятелството понякога води до конфликти, ако потребностите на 

участващите в тях деца не получават удовлетворение. В този период се увеличава 

сътрудничеството, щедростта, взаимното одобрение и саморазкриването, което 

отразява по-голямото желание и по-развитите умения за поддържане на приятелства, 

както и повишената чувствителност към нуждите на приятеля. Тийнейджърите, които 

нямат приятели, обикновено имат характеристики на личността като срамежливост, 

тревожност или гняв, бездушие, егоизъм и др. 

Момичетата отдават по-голямо значение на емоционалната близост, 

възможността за саморазкриване и емоционалната подкрепа, между тях се установява 

по-топла и по-тясна връзка. Те често се срещат просто за да поговорят. 

Момчетата по-често се събират в групи, за да прекарват време в съвместни 

дейности (например спортни или компютърни игри). Когато момчетата си говорят, 

често се фокусират върху теми за лични постижения, признание и превъзходство.  

В началото на периода децата започват все повече и повече да усещат 

потребност да принадлежат към определена група, желание за присъединяване към 

групата на връстниците, общуване в компанията на връстници. Групата създава 

специално преживяване, „чувството за Ние“, играещо важна роля за 

самоопределянето на подрастващия и за определяне на неговия статус в очите на 

връстниците. Докато приятелството влияе върху развитието на доверие, чувствителност 

и интимност, групите от връстници насърчават децата да практикуват способността си 

да си сътрудничат, да са лидери, да се подчиняват и да са отдадени на груповите цели. 

Групата защитава детето, оказва му подкрепа, като същевременно налага строги 
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изисквания за спазване на съвместно разработените ценности и стандарти на 

поведение. Една от основните цели на подрастващите е да бъдат приети в атрактивна за 

тях група, да бъдат харесвани от връстниците си, да бъдат признати в тяхната 

компания. Оттук идва реакцията на конформност и социалната мимикрия на 

подрастващите, желанието да не се открояват от своите връстници, да бъдат „като 

всички останали“: да носят еднакви дрехи с всички, да имат същите хобита, да говорят 

на жаргона, приет в групата и т.н. Тези, които не отговарят на посочените параметри 

групата лишава от своето внимание. Може би поради по-голямата тревожност относно 

това, което приятелите им мислят за тях, тийнейджърите са по-склонни да се 

подчиняват на натиска на връстниците. Сферите с най-голямо влияние на родители и 

връстници се разминават значително. Родителите имат по-голямо влияние върху 

базовите житейски ценности и планове на подрастващите по отношение на 

образованието им, връстниците са по-влиятелни в актуални и конкретни въпроси, 

например при избора на типа дрехи, в музикалните предпочитания, избора на приятели. 

Подрастващите, които не са част от компанията, се характеризират с ниска самооценка, 

страдат от самота, учат се зле, често изпитват психични разстройства и прояви на 

девиантно поведение. Адаптирането и подчиняването на групата може да има както 

положителна, така и отрицателна социална окраска, всичко зависи от това каква е 

групата и какви са нейните ценности. 

Понякога тийнейджърът е привлечен от ценностите и нагласите на един човек, а 

не на цялата група. Този човек, значим друг, може да бъде близък приятел, любим 

учител, филмова или спортна звезда или някой друг, чието мнение е много ценно за 

тийнейджъра. Тук се проявява т. н. реакция на имитация - имитация на конкретен 

човек или образ. Влиянието на значимия друг има най-голяма сила в пубертета, когато 

тийнейджър активно търси модел за подражание. [17, 19, 70, 119 и др.] 

Взаимоотношенията между момчета и момичета претърпяват значителни 

промени. Възниква интерес един към друг, който отначало съжителства с разделението 

на момчета и момичета: подрастващите се наблюдават, но общуват малко. Често 

първите опити на момчето да привлече вниманието е като дразни момичето с някакви 

физически действия: той може да скрие учебниците ѝ, да я замери със снежна топка, да 

я дръпне косата и т.н. Реакциите на момичетата са доста традиционни и предвидими: те 

започват да крещят, да бягат, да се оплакват от момчето. Въпреки това, често 

момичетата разбират правилно мотивите за подобни действия и не се обиждат 

сериозно. По-късно отношенията се променят: спонтанността се губи, появяват се 
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скованост, плахост и срамежливост. Повишава се интересът към установяващите се 

отношения, кой кого харесва, въпреки че откритите приятелства са рядкост, тъй като за 

това подрастващите трябва не само да преодолеят собствената си скованост, но и да 

бъдат готови да издържат на подигравките и закачките на връстниците си. При по-

големите тийнейджъри общуването между момчета и момичета става по-открито: 

появяват се смесени компании, желанието да се харесат става един от най-значимите 

стремежи, възникват привързаности, които могат да бъдат много емоционални и да 

заемат голямо място в живота на тийнейджъра. 

Създаването на смесени компании помага на момчетата и момичетата да се 

опознаят по-добре, помага да се развият модели на взаимоотношения с 

противоположния пол и да се създаде способност за общуване, без да се влиза в 

интимни отношения. В бъдеще някои момчета и момичета образуват двойки, 

отношенията започват да придобиват характер на привързаност и любов. [21, с. 210-

211] 

Учебната дейност продължава да бъде една от основните в пубертета. Започва 

обучение по различни предмети, появяват се учители с различни системи за 

преподаване, контрол и оценяване, увеличава се обема на учебния материал и се 

поставят по-високи изисквания за неговото разбиране и усвояване. Изследванията 

показват, че при преминаване към средните класове успеваемостта на подрастващите 

намалява и много от тях показват намалена мотивация за учене. Децата, които изпитват 

допълнителен стрес по време на прехода към средна училищна възраст (разпад на 

семейството, родителска безработица, неуспех в обучението, заедно с повишаване на 

информираността за стойността на академичните постижения) са изложени на риск от 

емоционални проблеми. Стресираните тийнейджъри, които имат рязък спад в 

успеваемостта, често имат ниска самооценка, липса на мотивация и желание за 

постижения. 

Отношението към учебната дейност и учебната мотивация са двойнствени и 

донякъде парадоксални. От една страна, този период се характеризира с намаляване на 

мотивацията за учене, което се обяснява с нарастването на интереса към света извън 

училището, както и с желанието за общуване с връстниците. От друга страна, именно 

този период е чувствителен към формирането на нови, зрели форми на учебната 

мотивация, когато обучението придобие личен смисъл, може да се превърне в дейност 

на самообразование и самоусъвършенстване. Понижаването на учебната мотивация 

често се дължи на факта, че учениците не виждат смисъл в получаването на знания, 
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стойността на знанията в училище не е включена в идеята им за зряла възраст. Затова за 

развитието на мотивацията за учебна дейност е важно тя да бъде включена в 

осъществяването на водещите мотиви на тийнейджъра: общуване и самоутвърждаване. 

Възрастта 11-12 години се характеризира като период на рязко повишаване на 

познавателната активност и любознателност, сензитивност, възникване на 

познавателни интереси. През този период се наблюдава пик на любознателността, но 

тя е повърхностна, неустойчива и има извън учебен характер (децата се интересуват от 

извънземни цивилизации, хороскопи, социални теми, проблеми на живота и смъртта, 

музикални стилове, спортни постижения и др.). Спецификата на интересите на 

подрастващите на възраст 10-14 години е в това, че те в голяма степен се реализират в 

потребността от общуване с връстниците: общите интереси дават повод, съдържание и 

средства за общуване. Тийнейджърът често се интересува от това, от какво се 

интересуват неговите приятели или съученици. Това определя „модата на интересите“, 

характерна за подрастващите, когато целият клас или дори цялото училище са 

обхванати от някакво увлечение. [17, 113] 

Когнитивно развитие. Най-съществените промени в когнитивното развитие на 

подрастващите настъпват в областта на мисленето. За първи път тийнейджърът 

овладява процеса на формиране на понятия, преминава към нова и по-висша форма на 

интелектуална дейност, към мислене в понятия, което води до дълбоки промени в 

съдържанието на мисленето му. Мисленето в понятия води до откриване на дълбоки 

връзки, които стоят в основата на реалността, до познаване на нейните закони, до 

подреждане на възприемания свят. Съдържанието на мисленето на тийнейджъра са 

собствените вътрешни личностни моменти: убеждения, интереси, мироглед, етични 

норми и правила на поведение, склонности, идеали, добре познати модели на мислене. 

Освен това светът на собствените преживявания, неговото познание и систематизация 

се превръща в съдържание на мисленето. Задачата на подрастващия е да овладее ново 

съдържание, което не навлиза механично в мисленето му, а преминава през дълъг и 

сложен процес на развитие. Наред с обогатяването на съдържанието на мисленето 

възникват нови форми на опериране с това съдържание и възниква абстрактно-

логическото мислене. 

Според концепцията за развитието на интелекта на Ж. Пиаже, в пубертета 

мисленето започва да се развива на ниво формални операции. Конкретните предмети и 

събития вече не са задължителни обекти на мисленето. Тийнейджърите са способни да 

решават абстрактни проблеми, да разсъждават само в думи, да правят изводи за 
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хипотетична ситуация без необходимата връзка с реалността или собственото 

убеждение, да обмислят всички възможни комбинации за решаване на задачата в 

рамките на общия проблем, да правят логически, дедуктивни изводи от своите 

разсъждения, да правят прогнози, да анализират и оценяват умствените си действия, да 

обмислят методи за решаване на задачите и т.н. 

Най-съществените свойства на мисленето на подрастващите са три 

взаимосвързани характеристики: 

 способността да се идентифицира връзката между две или повече 

променливи или да се разберат сложни отношения; 

 способността да се изграждат мислени предположения за възможното 

влияние на една или повече променливи върху друга променлива; 

 хипотетико-дедуктивно мислене, при което процесът на мислене включва 

извеждане и систематично тестване на хипотези, в резултат на което се 

идентифицира най-вероятната възможност още преди експерименталната 

проверка. Подобно обратимо маневриране между реалността и 

възможността е основното качество на мисленето на тийнейджърите. 

[118] 

Друга характеристика на мисленето на подрастващите е неговата гъвкавост. 

Тийнейджърите са в състояние да мислят и решават проблеми по много начини, за да 

обосноват различни интерпретации на наблюдаваните резултати. Те могат да използват 

втора система от символи - набор от символи за символи (метафори вместо понятия; 

алгебрични символи вместо числа, карикатури вместо разказана история и т.н.), което 

прави мисленето им по-гъвкаво. 

Друга отличителна черта на мисленето на подрастващите е способността им да 

разсъждават върху възможности, които не се дават непосредствено, способността да 

се освободиш от конкретна реалност, от непосредствените впечатления. Това им помага 

да проектират себе си в бъдещето, да разграничат реалното настояще от възможното и 

да мислят какво би могло да се случи. Появата и развитието на способността да 

анализират своите идеи и психически да надхвърлят границите на реалността води до 

факта, че подрастващите започват да мечтаят повече. 

Подобряването и разширяването на познавателните способности води 

подрастващите към самоанализ и самокритика, в резултат на това се развива нова 

форма на егоцентризъм, която има две основни проявления: феноменът на 

въображаема публика и личен мит. Въображаемата публика е предположение на 
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тийнейджърите, че другите хора постоянно ги наблюдават и оценяват, те са толкова 

заети със себе си, че могат да заключат, че са постоянно в нечие полезрение, че другите 

също са изключително заинтересовани от външния им вид и поведение. В резултат те 

се чувстват „като на сцена“ и губят много енергия играейки пред „въображаема 

публика“. Феноменът на въображаема публика може да накара тийнейджърите да бъдат 

срамежливи. Влиянието на това явление обяснява и чувствителността на 

подрастващите към обществената критика. [70] 

Личния мит или мита за собствената изключителност е убеждението на 

подрастващите за собствената им значимост, особеност и уникалност. Тийнейджърите 

са убедени, че никой друг не е изпитал и няма да изпита такова страдание или такъв 

ентусиазъм, като тях, много тийнейджъри виждат себе си като достигнали върха на 

славата или потънали в бездната на отчаянието - преживявания, които е невъзможно 

другите да разберат. [17] Тази форма на егоцентризъм допринася за рисковото 

поведение на подрастващите, убеждавайки ги в собствената им неуязвимости и е 

придружено със следните разсъждения: „Това, което се случва с другите, не може да ми 

се случи, защото не приличам на тези други“, „Няма да катастрофирам с кола и няма да 

ме хване полицията“; „Няма да стана наркоман“ и т.н. 

В пубертетния период се осъществява по-нататъшната интелектуализация на 

такива психични процеси като възприятие, внимание, памет, въображение. 

Интелектуализацията на процесите на сетивното познание се състои в 

осъзнаване, обобщаване, категоризиране и разбиране на възприеманото, т.е. в 

обединяването на процесите на възприятие и мислене. 

Вниманието постепенно се координира с другите познавателни процеси: за 

решаването на многоетапни проблеми, трябва да се претеглят алтернативите, да се 

организира материала, да се планират действията, да се запомнят етапите на плана и 

последователно да се придържа към всеки от тях, да контролира себе си в този процес 

и, ако е необходимо, да промени плана. 

Словесно-логическата памет - овладяване на техниките за логическо 

запаметяване и възпроизвеждане, е едно от най-важните новообразувания на 

подрастващите в когнитивната сфера. Стратегиите на паметта значително се 

подобряват - умишлените умствени действия, които човек предприема, за да увеличат 

вероятността за задържане на информацията в оперативната памет и да я прехвърлят в 

базата на дългосрочните знания. От основните стратегии за съхранение на материала - 

повторение, организация и обработка - стратегията за обработка става най-ефективна, 
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когато се отнася до установяване на връзка или общото значение между няколко части 

информация, които не са в една и съща категория. Обработката на материала в 

юношеска възраст става все по-ефективна и фокусирана. [17] 

Нарастващата ефективност на когнитивните процеси води до подобряване на 

когнитивната саморегулация - процес на непрекъснато наблюдение на 

приближаването към целта, проверка на резултатите и пренасочване на неуспешните 

усилия. На възраст 12-13 години децата стават по-чувствителни към степента на 

разбиране на един или друг материал, по-често забелязват, когато определен фрагмент 

от материала остава непонятен за тях, затова вместо да продължат да работят, правят 

пауза и се връщат назад, за да проверят дали са пропуснали някаква важна информация 

Когнитивната саморегулация се превръща в мощен предиктор за академичния успех. 

Добре представящите се ученици често демонстрират активен, съсредоточен подход 

към организиране на учебната дейности. Изправени пред неразбираемо обяснение на 

материала, объркваща или трудна задача, те предприемат стъпки за изясняване, 

преразглеждане и разбиране на материала, друга организация за неговото усвояване, 

търсят други източници на обяснение на материала и пр. Този активен подход рязко 

контрастира на пасивността на лошо представящите се ученици. [17] 

Сближаването на въображението и мисленето дава тласък на творчеството: 

подрастващите започват да пишат стихове, истории, да се занимават с различни видове 

дизайн и пр. Разбира се, не всички подрастващи се стремят да постигнат обективен 

творчески резултат, но всеки използва възможностите на своето творческо 

въображение, реализирайки незадоволени в реалния живота желания във фантазния 

свят. Въображението е в услуга на бурния емоционален живот (интровертният 

тийнейджър, който изпитва затруднения в общуването с връстници, се вижда като 

герой, на който тълпата ръкопляска, губещият измисля нещо ново и получава всякакви 

бонуси, обикновеното момиче се превръща в красавица и всички се влюбват в нея и 

др.). В своите фантазии тийнейджърът по-добре опознава собствените си влечения и 

емоции, за пръв път започва да си представя бъдещия си житейски път. [113] 

Личностно развитие. [9, 10, 16, 59, 79, 98, 104, 105,138, 178, 185 и др.] 

Личностната нестабилност е една от основните характеристики на тийнейджър. С. 

Хол за първи път описва парадоксалността и амбивалентността на характера на 

тийнейджъра, изтъквайки редица основни противоречия, присъщи на този период: 

прекомерна активност и летаргия, щуро веселие и униние, самоувереност и 

срамежливост, страхливост и героизъм, егоизъм и алтруизъм, високи морални 
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стремежи и ниски мотиви, страст към общуване и изолация, фина чувствителност и 

апатия, любопитство и безразличие, страст към четенето и пренебрегването му, 

желание за реформизъм и обич към рутината, увлечение към наблюдения и безкрайни 

разсъждения. Личностната нестабилност на подрастващите, очевидно, се дължи на 

комбинираното влияние на ситуационни фактори (проблеми във взаимоотношенията с 

родители, учители или връстници и др.), хормонални влияния и психологически 

проблеми (несигурност в собствената идентичност, в своите желания, ценности, цели и 

предпочитания). [102] 

Между 12 и 14 години настъпва кардинално преструктуриране на отношението 

на тийнейджъра към себе си. Един от основните резултати на подобно 

преструктуриране е формирането на чувство за зрялост на тийнейджъра - желание да 

бъде, да се прояви и да действа като възрастен, желание другите да признаят тази 

„зрялост“. Това чувство възниква на базата на: значителни промени във физическото 

развитие и половото съзряване, нарастващата независимост на детето, сравнението с 

възрастния, което води тийнейджъра до извода, че няма разлика между него и 

възрастния или поне има много прилики. Като основа за сравнението, той използва 

онези качества и способности, които високо цени (спортни постижения, компютърна 

грамотност, владеене на чужд език и др.). 

Разграничават се следните видове зрялост: 

 имитация на външните признаци на зрялостта - тютюнопушене, алкохол, 

специален речник, желание за модни дрехи за възрастни, прическа и 

грим, поведение, забавления, възникване на романтична връзка. Това са 

най-лесните начини за постигане на зрялост, тъй като те са най-

достъпните и видими за всички и за тийнейджъра е важно неговата 

зрялост да бъде забележима за другите: 

 момчетата развиват качествата на „истинския мъж“ - сила, мъжество, 

смелост, издръжливост, воля, вярност в приятелството и пр. Такива 

качества могат да се превърнат в категория на личностните ценности, 

които определят кръга от интереси и хобита, обикновено свързани със 

спорта. За да демонстрира тези важни качества, тийнейджърът е готов на 

рискови, отчаяни и понякога асоциални действия. Развитието на 

зрялостта при някои момичета също понякога следва подобен вариант; 

 социалната зрялост възниква в условия на сътрудничество с възрастния в 

различни видове дейности, в които детето заема мястото на помощник на 
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възрастния. Възрастният се разглежда като образец в дейността. 

Тийнейджърите се стремят да овладеят различни умения на възрастни: да 

разбират от компютри и коли, да готвят, шият и т.н. В съвременната 

ситуация тийнейджърите могат да печелят пари, като продават нещо, 

пишат компютърни програми, мият автомобили и др. Това значително 

подкрепя отношението им към себе си като към възрастен; 

 интелектуалната зрялост се проявява в желанието за познавателна 

дейност, разширяването на собствените знания в някаква област на 

науката или изкуството, чието съдържание надхвърля училищната 

програма. Ученето придобива личен смисъл за такива ученици и се 

превръща в самообразование. 

Развитието на зрелостта в различните ѝ форми зависи от това какво значение 

влага подрастващия в понятието „зрялост“, в каква област се опитва да се утвърди, 

каква е реалната система на отношенията, в която е включен. [21, с. 216] 

Периодът на преход към средна училищна възраст се характеризира с рязка 

промяна във времевата перспектива, „придърпване“ към далечното бъдеще, което 

показва появата на образ на собствената идеализирана възрастност. Връзката „Аз в 

настоящето“ и „Аз в бъдещето“ става предмет на преживяванията, отношението към 

себе си се променя, новата визия за себе си се опосредства от идеята за промяна: 

първоначално „Аз“ става зависим от ситуацията (цялостния „Аз“ изчезва), а след това 

„Аза“ се представя пред детето като променящ се във времето. [112] 

Основно новообразувание в този период е социалното съзнание, пренесено 

вътре, т.е. формиране на самосъзнанието. Появата му създава условия за по-

нататъшно личностно развитие. Промените във външния вид, свързани с физическото 

развитие, отношенията с приятели, родители, учители, личностните черти, действия, 

собствените способности започват да бъдат внимателно анализирани, сравнени със 

същите качества на връстниците и значимите възрастни. Разликите между реалното 

„Аз“ и идеалното, възможно правилното или демонстрираното „Аз“ започват да се 

осъзнават. 

Възникващата Аз-концепция на тийнейджъра първоначално е неустойчива и 

непостоянна. Представата му за себе си е изключително променлива, в зависимост 

както от неговото собствено настроение, успеха на действията му, така и от 

отношението на другите: случайна фраза, комплимент или подигравки могат да доведат 

до рязка промяна в образите на „Аза“, самооценката, плановете за бъдещето и др. 
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Представите на подрастващите за себе си са неясни, размити и непоследователни. Те 

изпитват неувереност, когато оценяват себе си, приписвайки си различни, понякога 

противоположни черти („Общителен съм, затворен съм“; „Аз съм дете, възрастен съм“ 

и т.н.). С разширяването на социалния свят, с който тийнейджърът взаимодейства, той 

дава все по-противоречиви самоописания и непрекъснато се измъчва от въпроса "какво 

е моето истинско „Аз“.  

Общата самооценка в пубертета леко се понижава, отбелязва се ръст на 

негативното възприемане на себе си, самооценката на редица специални качества, 

които са значими за тийнейджъра, също става по-малко положителна. Това се дължи 

главно на три причини. Първо - в своята самооценка подрастващите започват да се 

съсредоточават върху реалните си постижения и тъй като постиженията им все още са 

малко, тяхната представа за себе си и самооценката им са доста уязвими. Второ -  

подрастващите започват да се съсредоточават върху идеалното „Аз“ и ако то е далеч от 

реалното, това води до чувство на недоволство от себе си, несигурност, отдръпване от 

реалния живот във фантазния свят. Трето - подрастващите понякога не могат да се 

спрат на конкретен модел за подражание. 

Степента на приемане на телесния образ на „Аза“, както и благоприятните или 

неблагоприятните взаимоотношения с връстниците оказват значително влияние върху 

самооценката на подрастващия. Някои изследователи смятат че, ръстът на негативното 

самовъзприемане се придружава от различни негативни преживявания, подрастващите 

по-често изпитват депресивни състояния, по-малко вярват, че хората около тях 

(учители, родители, връстници) ги одобрят. Постепенно, едва към края на периода, Аз-

концепцията става по-стабилна, независима и обобщена. [17, 70] 

Моралната саморегулация, способност за наблюдение на собственото 

поведението, постоянното му регулирате, тъй като обстоятелствата предоставят 

възможности за нарушаване на вътрешните норми, продължава да се подобрява. 

Тийнейджърите започват да осъзнават, че възгледите на хората за моралните действия 

могат да варират и че намеренията, а не конкретни последици, трябва да послужат като 

основа за формиране на преценки за поведението. Те постепенно започват да използват 

нормата на справедливост, наречена реципрочност, при която изразяват същата степен 

на загриженост за благополучието на други хора, както хората изразяват към тях. 

Смята се, че развитието на самоконтрола се контролира от две системи за 

обработка: емоционална и когнитивна. Именно когнитивната система (обмислена, 

рационална, рефлексивна) се развива предимно в средна училищна възраст. Въпреки че 
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подрастващите са много загрижени за умението си да контролират собственото си 

поведение и изключително ценят волевите качества, за тях е характерна слабост на 

волята и нагласа към „отказ от усилията“. Тийнейджърите са склонни да „укрепват“, 

„проверяват“ волята си в специални ситуации, които са напълно различни от 

ежедневието им. При обикновени обстоятелства, изправени пред трудности или пред 

необходимостта да пренебрегнат нещо по-привлекателно, те много бързо се отказват от 

намеренията си, да постигнат поставената цел. 

Формирането на волята изисква на първо място разбиране за това какво трябва 

да бъде волевото поведение, т.е. волята на тийнейджа е свързана със способността да си 

поставя цели, да ги поддържа и да може да действа, ръководена от тях. [17, 70] 

Основното новообразувание на подрастващия е появата на усещане за 

зрялост. То се изразява в желанието да се утвърди тази зрялост в реалното поведение 

или поне да изглежда възрастен. Формирането на система от интереси, откриването 

на вътрешния свят, личностната рефлексия, абстрактното-логическото мислене, 

словесно-логическата памет, удължаването на времевата перспектива, склонността 

към интроспекция и желанието за самоутвърждаване са новообразувания на 

тийнейджърския период. В резултат на това към края на периода настъпва формиране 

на Аз-концепцията като интегративна система от представи за себе си. Тя е 

свързана с оценката и отношението към себе си и е централно новообразувание на 

целия разглеждан период. [21, с. 219] 

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. Как протича кризата на пубертета, какви са нейните симптоми? 

2. Какви промени настъпват в организма на тинейджъра? 

3. С какво се характеризира усещането за собствена зрялост? 

4. Как се променят отношенията с родителите? 

5. Кои са водещите дейности на подрастващите,  какво е характерно за 

тях ? 

6. Как протича когнитивното развитие? 

7. Как се проявява егоцентризма в този възрастов период? 

8 Какво представлява чувството за зрялост, какви видове зрялост се 

наблюдават в пубертета? 

9. Какви промени настъпват в самосъзнанието, самооценката и 

саморегулацията? 
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ТЕМА 16. ГОРНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ) – ОТ 

15 ДО 18-20 ГОДИНИ 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

кризата на юношеската възраст, особеностите на социалната ситуация на развитие 

и задачите на развитието в юношеството, взаимоотношенията с възрастните и 

връстниците, професионалното самоопределяне, развитието на интелекта, 

рефлексията, мирогледа и самооценката, Аз-образа, способността за личностно и 

житейско самоопределение и стремежа към бъдещето. 

 

 

Криза на младостта. Кризата на ранната юношеска възраст се появява през 

преходния период между юношеството и младостта (приблизително на 15 години). По 

време на преходния период тийнейджърът се среща с променящ се свят, така че 

неговото развитие става все по-зависимо от конкретните обстоятелства и социо-

културни особености. 

Несигурното бъдеще предизвиква повишаване на тревожността, преживяване на 

страх, интензивно вълнение. За тази кризисна фаза на пробуждане на личността 

основните въпроси са: „Кой съм аз?“, „Какво искам?“, „Какво мога?“. Но на тези 

ключови въпроси все още не е даден отговор, така че основната характеристика на 

юношеството е временния характер: тийнейджърът все още не е решил и не е намерил 

призванието си. Обществото изисква професионално самоопределение от юношите: те 

трябва да изберат професия и по-нататъшен път на обучение. Повечето тийнейджъри са 

принудени да вземат доста сериозни решения: да останат в училище или да го 

напуснат, да отидат в друго училище, да изберат профил (математически или 

хуманитарен) и др. поради това те предпочитат или да продължат обучението си в 

същото училище и клас, или да прехвърлят избора на родителите си. Често този въпрос 

не зависи само от желанията на подрастващия или неговите родители и тук възникват 

нови притеснения. Много е важно младите хора (макар и с помощта на възрастните) 

сами да вземат решения относно професионалното и личностното си самоопределение. 

Бягството от кризата в този преходен период само забавя развитието на човека. [81, 91, 

50 и др..] 
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Психологически критерий за прехода от пубертета към юношеството е рязката 

промяна във вътрешната позиция, характеризираща се с промяна в отношението към 

бъдещето. Стремежът към бъдещето, изграждането на житейски планове и 

перспективи е афективния център на живота на юношите което определя промяната в 

социалната ситуация на развитие. 

Психосоциално развитие. Юношеската възраст се характеризира с по-голяма 

емоционална стабилност. Това се дължи, първо, на завършването на пубертета: 

„хормоналната буря“ отшумя, тийнейджърът се е адаптирал повече или по-малко към 

новото си тяло, научил се е да го контролира. Второ, дори нерешените конфликти от 

пубертета да са се задълбочили, проблемите на самоопределението излизат на преден 

план вече във връзка със социума, широките социални ценности, а не само с 

непосредствената среда. [22., 87] 

Социалната ситуация на развитие зависи от конкретните социални 

обстоятелства и културно-историческите условия. Юношеството се разглежда като 

прага на независимия живот и основната задача на юношите е да намерят своето място 

в света на възрастните. Основният вектор на психологическото движение е насочен към 

сближаване с променящия се свят на възрастните, с желанието да влязат в него „при 

равни условия“. На тази възраст има много социални събития: получаване на паспорт, 

достигане до пълнолетие, носене на наказателна отговорност, възможност за 

упражняване на активно избирателно право, възможност за сключване на брак и начало 

на работа. В същото време, заедно с елементите от статута на възрастни, момчетата и 

момичетата запазват известна степен на зависимост: тя е материална, а често 

поведенческа и емоционална зависимост от родителите. Нееднозначността на 

позицията на юношите в семейството и обществото, различното ниво на изисквания 

към нея (от една страна, да бъдат възрастни, независими, отговорни за своите действия, 

а от друга, изискванията за зависимост и подчинение) определят спецификите на 

социалната ситуация на развитие. [146] 

Социалната ситуация на развитие при младежите се определя от онези задачи, 

които трябва да бъдат решени и които съответстват на социалните нужди и социалните 

очаквания. 

Осем основни задачи на развитието в юношеството: 

 Приемане на собствения външен вид и ефективно използване на тялото: 

човек трябва да приеме физическия си вид и промените в тялото, да 

осъзнае неговите характеристики и да се научите да се грижите за тялото 
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си и ефективно да го управлява в дейности като спорт, отдих и 

развлечения, работа и ежедневни дейности. 

 Формиране на нови, по-зрели връзки с връстниците от двата пола. За да 

стане възрастен юношата трябва да се научи на изкуството на общуване и 

поведение в група, да е способен на приятелство, включително с 

връстниците от другия пол. 

 Приемане на мъжката или женската роля: младите хора трябва да изберат 

и приемат някои аспекти на своята психосексуална структура и да 

изоставят други. 

 Постигане на емоционална независимост от родители и други възрастни. 

Момчетата и момичетата трябва да формират връзки, основани на 

взаимно разбиране, обич и уважение, но без емоционална зависимост. 

 Подготовка за работа, която би могла да осигури икономическа 

независимост. Една от основните задачи на младежта е изборът на 

професия, подготовката за професионална дейност и постигане на 

икономическа независимост. 

 Подготовка за брак и семеен живот. Моделите на брака и семейния живот 

постоянно се променят, отразявайки промените в икономическите, 

социалните и религиозните изисквания на обществото. Повечето момчета 

и момичета желаят да имат щастливо семейство и деца, затова през този 

период е необходимо да се развият положителни нагласи и 

комуникативни умения, както и да се постигне емоционална зрялост и 

разбиране на семейния живот, за да се гарантира устойчивост на брака. 

 Формиране на социална отговорност и развитие на подходящо поведение. 

В юношеството се формира социална идеология, която отчита социалните 

ценности, юношата започва да участва в живота на възрастните в 

обществото и страната. Младите хора, ставайки радикални активисти 

или, обратно, заемайки пасивна позиция на човек без определени 

убеждения, се опитват по един или друг начин да намерят своето място в 

обществото, за да дадат смисъл на живота си. 

 Изграждане на система от ценности и етични принципи като насоки за 

собственото им поведение. Тази задача включва формирането на 

обществено-политическа и етична идеология, приемането и прилагането 
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в личния живот на осмислена система от ценности, морални норми и 

идеали. 

Решението на тези задачи не винаги завършва в юношеска възраст и често 

продължава или се преразглежда в зряла възраст. [118] 

Семейните отношения [179, 154, 164., 201 и др.] за повечето юноши остават 

изключително значима сфера от живота. В пубертета тийнейджърите очакват 

родителски интерес и подкрепа, разбиране и съпричастност, любов и емоционална 

обич, признание и одобрение, доверие и самостоятелност. В юношеския период става 

важна възможността за поверителна комуникация „при равни условия“ с родители или 

други уважавани възрастни от непосредственото обкръжение. Желанието на 

родителите да наложат своето мнение и присъствие, скептицизъм към възгледи и 

ценности на децата, склонност да „предричат“, вместо да разговарят, постоянното 

критикуване и недоволство, проявите на нетърпимост, прекомерна взискателност, 

тенденцията да се държат като техните връстници често предизвикват у момчета и 

момичета остър протест. 

Учените считат, че конфликтите между родителите и юношите са силно 

преувеличени. Всъщност преходът към зряла възраст е постепенен и като цяло 

отношенията между тях се развиват доста хармонично. Но ако възникне конфликт, то 

поводът обикновено е в една от следните пет области: 

 социален живот и навици - най-честите причини за конфликти са спорове 

относно избора на приятели, дрехи или прически, времето за лягане, 

честотата на посещаване на развлекателни събития, срещи, дълбоко 

вкоренени вярвания и др.; 

 отговорност и задължение - най-често родителите критикуват юношите, 

които не проявяват чувство за отговорност, по-конкретно, това се отнася 

до следните въпроси: домакински задължения, харчене на пари, опазване 

на лични вещи, дрехи, използване на телефон, компютър и др.; 

 обучение в училище - родителите се притесняват за успеваемостта на 

децата, посещаемостта в училище, отношението към обучението и 

учителите, и поведението в училище; 

 отношения в семейството - конфликтите между юношите и родителите 

обикновено се увеличават с инфантилното поведение на децата, 

демонстративното неуважение към родителите, кавгите с братя и сестри, 

трудните отношения с баби и дядовци; 
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 нравствени ценности и морал - конфликти възникват поради 

тютюнопушене, алкохол, наркотици жаргон, лъжа, сексуален живот, 

невъзможност да се избегнат неприятности. [118] 

Основният фактор, влияещ върху естеството и хода на конфликта, са 

съществуващите отношения, атмосферата в семейството. Конфликтите се срещат по-

често в авторитарни семейства, отколкото в семейства с демократичен стил на 

взаимоотношения, с авторитетен стил на възпитание. Високото ниво на конфликти 

между родители и юноши нарушава семейната сплотеност и оказва най-

неблагоприятно влияние върху развитието на децата. В същото време умерен конфликт 

родител-дете, който обикновено се наблюдава в дадения възрастов период, допринася 

за формирането на детската идентичност и самостоятелност, помагайки на членовете на 

семейството да изразят несъгласието си и да бъдат толерантни към несъгласието на 

другите. Момчетата и момичетата, от една страна, и родителите, от друга, трябва да 

съчетават интимността и независимостта, така че постепенно да отслабят родителския 

контрол, без да разрушават отношенията между родители и деца, да формират зряла 

самостоятелност, която дава на децата независимост, съизмерима с готовността им да 

бъдат независими, и в същото време поддържа топли, подкрепящи отношения. 

Автономността има два аспекта: поведенчески и емоционален. 

Поведенческата автономност включва придобиване на независимост и свобода, до 

степента в която могат да се вземат решения и да се действа независимо, без излишно 

ръководство отвън. Емоционалната автономност предполага освобождаване от 

емоционалната зависимост на децата от родителите. Стремежът към поведенческа 

автономия възниква по-рано (в пубертета), отколкото стремежът към емоционална 

автономност, която характеризира юношеството. Прекомерното насърчаване на 

емоционалната зависимост води до факта, че преходната възраст се забавя за дълго 

време, момчетата и момичетата се примиряват със зависимостта и дори започват да я 

предпочитат. В резултат на това те не само не са в състояние да се възприемат като 

възрастни и независими хора, но в действителност не са в състояние самостоятелно да 

вземат решения, например относно професионалния избор или избора на партньор в 

живота, и да ги реализират. Противоположно на прекомерната емоционална зависимост 

е емоционалното отхвърляне, при което момчетата и момичетата не получават никаква 

емоционална подкрепа от родителите си, което има негативни последици за почти 

всички аспекти на развитието. [21] 
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Към особеностите на юношеската възраст се отнасят интегрирането на 

семейните ценности и групите на връстниците. В юношеството, за да постигнат 

идентичност, децата трябва да интегрират различни видове ценности или да формират 

свои собствени. Като правило, в училище, моментните решения (за прически, дрехи 

или музикални предпочитания) юношата заимства от връстници, а за по по-значимите 

въпроси (къде да отиде да учи или работи) предпочита да се консултира с родителите 

си. [17] 

Взаимоотношенията с връстниците [85, 131] в юношеската възраст играят не 

по-малка роля в развитието на личността, отколкото при подрастващите. Тук могат де 

се открият две тенденции. От една страна, диапазона на общуването се разширява, т.е. 

броят на групите, към които юношата принадлежи, се увеличава. Тук способността да 

се комбинират изискванията, нормите, ценностите на различните групи или да се вземе 

решение за избора на най-значимата група става важна. За юношата е важно не само да 

принадлежи към една или друга група, важно е да се вземе предвид, че членството в 

някои компании е по-престижно, отколкото в други. Решаваща роля започва да играе 

статутът в групата и влиянието ѝ върху собствения статус и репутация. 

От друга страна, се проявява нарастваща индивидуализация на общуването. 

Връстниците са разделени на референтни, чието мнение е значително, и такива, които 

не притежават такова свойство за субекта. За юношата е важно качеството на 

отношенията с един или двама близки приятели. За него мнението на няколко 

приятели, с които той открива прилики в ценностите, е от съществено значение, 

мненията на останалите вече не влияят на поведението му. С възрастта децата стават 

по-претенциозни в приятелството, през юношеството броят на близките приятели 

намалява. Отношенията с близък приятел стават интимно-доверителни, по-дълбоки и 

стабилни. За първи път приятелят е разпознат като alter ego (друго „Аз“), именно оттук 

се появява силното желание „да си излееш душата“ и в същото време острата 

неудовлетвореност от съществуващите форми на общуване, страхът да не си смешен, 

„да загубиш себе си“ в общуването. 

Обикновено приятелите имат сходни социални нагласи и ценности, намират 

сходства в техните лични характеристики (общителност, агресивност и др.), нивото на 

популярност сред връстниците, академичното представяне и просоциалното поведение. 

Въпреки това, много изследователи отбелязват, че когато юношите си взаимодействат с 

по-широко обкръжение, понякога избират приятели, които се различават от тях по 
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социалните си нагласи и ценности, което им позволява да изследват нови погледи 

върху живота. 

Приятелството е многофункционално: от просто съвместно забавление до 

най-дълбока изповед и саморазкриване. Близките, удовлетворяващи приятелства 

допринасят за развитието на концепцията за себе си, идентичността и способността да 

се разбира и приема гледната точка на другите, осигуряват подкрепа в трудни или 

стресови ситуации. Тъй като приятелството става все по-дълбоко и интимно, юношите 

все повече се обръщат към близките си приятели за съвет по най-различни въпроси, а 

не към родителите си. Момчета и момичета се консултират с приятели за това с кого да 

отидат на среща, колко интимно може да бъде тя, как да се обличат, кои хобита да 

избират, в кои събирания да участват, какви книги, списания да четат, както и по 

въпроси на сексуалния живот, проблеми от личен характер, По въпроси като 

образование, финанси и кариерно планиране обаче те търсят родителски съвет. 

Наред с нарастващата интимност на приятелството между представители на 

един и същи пол, започва да се оформя приятелството между представители на 

противоположния пол. Компаниите на връстници в прехода от пубертета към 

юношество се превръщат в хетеросексуални групи, в които се придобиват 

комуникативни умения с противоположния пол. Когато юношите не изпитват 

дискомфорт в пряката комуникация помежду си, хетеросексуалните компании стават 

по-малко важни, докато интересът към романтичните срещи се увеличава. При 

момичетата близките приятелства с противоположния пол се установяват по-рано, 

отколкото при момчетата. [70] 

Любовта е един от проблемите на юношеството. Тя е не само индивидуално 

чувство, но и специфична форма на човешките взаимоотношения, предполагаща 

максимална интимност и близост. Първата любов е важно изпитание, което до голяма 

степен засяга развитието на личността. В юношеството романтичните срещи 

изпълняват няколко важни функции, същността на които може да се сведе до: 

 развлечения - възможност да се развличат, да се забавляват с връстник от 

противоположния пол; 

 социализация - възможност момчетата и момичетата да се опознаят и да 

развият подходящи начини на взаимодействие; 

 статус - възможност за повишаване на статуса в групата връстници, 

заради привлекателния партньор; 
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 -изборът на брачен партньор - възможност да се установят отношения с 

представители на другия пол, за да се избере съпругата или съпруга; 

 секс - възможност за придобиване на сексуален опит или получаване на 

сексуално удовлетворение; 

 приятелство - възможност за намиране на приятел от противоположния 

пол, с когото може да се общува и да се правят общи проекти; 

 интимност - възможност да се установят близки, значими отношения с 

човек от противоположния пол. 

Въпреки значението на общуването, в юношеството както чувството за самота, 

така и нуждата от усамотение са по-изразени. Момчетата и момичетата, от една страна, 

са „гладни“ за общуване, страхуват се да не останат без приятели, страхуват се от 

самотата, а от друга, търсят усамотение, което им дава възможност по-добре да 

осъзнаят и разберат себе си. Именно в самотата, в собствените си мечти, младите мъже 

и жени могат да проиграват роли, които не са им достъпни в реалния живот, да влязат 

във въображаем диалог с онези хора и партньори, с които този диалог е невъзможен 

или труден в ежедневието. [70] 

Учебно-професионалната дейност е водеща дейност в горна училищна възраст. 

Тя придобива нова ориентация и съдържание: сега е ориентирана към бъдещето и е 

свързана с планираната професионална подготовка. Тази ориентация определя 

избирателността на отношението към някои учебни предмети. Те започват да се 

разделят на необходими и ненужни, ученето в училище се комбинира с посещение на 

подготвителни курсове или с частни уроци, понякога включване в реалната трудова 

дейност. Рано е да се говори за самоопределение до момента на дипломирането, тъй 

като това са само намерения, планове за бъдещето, все още неосъществени в 

реалността. В юношеска възраст се формира само психологическа готовност за 

самоопределяне, т.е. формиране на психологически образувания и механизми, които 

дават възможност за личностно израстване сега и в бъдеще. Ценностно-нравственият 

аспект, развитието на рефлексията и самопознанието, необходимостта от 

професионална компетентност са централни моменти в професионалното 

самоопределяне.  

Психологически фактори, които формират основата на професионалното 

самоопределение: 

 осъзнаване на ценността на обществено полезния труд; 

 обща ориентация в социално-икономическата ситуация в страната; 
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 осъзнаване на необходимостта от общо и професионално обучение за 

пълно самоопределение и самореализация; 

 обща ориентация в света на професионалния труд; 

 изтъкване на далечна професионална цел (мечта); 

 съгласуване на мечтите с други важни житейски цели (семейни, лични, 

финансови, свободно време); 

 познаване на избраните цели; 

 познаване на вътрешните препятствия, които усложняват постигането на 

избрана цел и т.н. [21, с. 228-229] 

Професионалното самоопределяне обикновено се разделя на няколко етапа: 

1. Етапът на фантазията продължава до 11 години. По това време децата си 

представят какви искат да бъдат, независимо от реалните нужди, способности, 

обучение, възможност да получат работа по тази специалност и други реалистични 

съображения. Детето на този етап все още не знае как да свързва целите и средствата, 

мечтите му все още не са прераснали в житейски планове, то се отличава с малко 

диференцирана представа за професиите. 

2. Хипотетичният етап продължава от 11 до 17 години и е разделен на четири 

периода: 

 период на интерес (11-12 години), когато децата правят своя избор, 

ръководени главно от своите склонности и интереси („Обичам да гледам 

исторически филми или да чета исторически книги - ще стана историк“); 

 период на способностите (13-14 години), през който подрастващите 

научават повече за изискванията на тази професия, за различни начини на 

обучение и подготовка, те обаче базират избора си преди всичко на 

своите способности („Най-добър съм по математика в класа - ще стана 

математик“); 

 период за оценка (15-16 години), когато младите хора се опитват да 

„изпробват“ определени професии, да ги прилагат към собствените си 

интереси и ценности, да сравняват изискванията на тази специалност с 

техните ценностни ориентации и реални възможности; 

 преходен период (около 17 години), през който преходът от хипотетичен 

подход за избора на професия към реалистичен е под натиск от 

училището, връстниците, родителите и други обстоятелства. 
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3. Реалистичният етап (от 17 и повече години), в който подрастващите се 

опитват да вземат окончателно решение - да изберат професия. Този етап е разделен на 

три периода: 

 периодът на проучване (17–18 години), когато се полагат активни усилия 

за придобиване на по-задълбочени знания и разбиране; 

 периодът на кристализация (19-21 години), през който диапазона на 

избора е значително стеснен и се определя основната посока на бъдещата 

активност; 

 период на специализация (над 21 години), когато общият избор се 

определя от избора на конкретна тясна специализация.  

Последователността, естеството и хронологията на етапите могат да бъдат 

различни. Някои хора могат да направят своя избор в много млада възраст, други дълго 

време (понякога никога) не могат да свържат своите интереси и способности с 

изискванията на професията, с възможността да си намерят работа, продължавайки да 

сменят професиите, дори като възрастни. Освен това професионалното 

самоопределение не завършва с избора на първата професия. [118] 

Има много фактори, които влияят върху избора на професия на юношите: 

мнението на родители, връстници и учители, пол, културни очаквания, интелигентност, 

индивидуални способности и интереси, мотивация и личностен фактори (самочувствие, 

ниво на претенции и др.), ниво на информираност, материално възнаграждение и 

морално удовлетворение, социално-икономическия статус и престиж, национални и 

семейни традиции и др. 

От гледна точка на редица изследователи процесите на професионално (кой да 

бъде?) и личностно (какъв да бъде?) самоопределение вървят паралелно, неизбежно се 

пресичат. Съществува мнение, че истинското професионално самоопределение е 

възможно само във връзка с личностното самоопределение, което предхожда 

професионалното и е негова основа. Изборът на професия е личен, екзистенциален 

избор, за който повечето юноши все още не са готови. В същото време в обществото 

има нагласа, че юношите формиращи житейските си планове, поставящи си 

професионални и житейски цели, не само имат достатъчно ясна позиция за ценностите, 

но и са изучили собствените си способности. Тъй като много ученици не са готови за 

подобно сравнение, изборът на професия се осъществява от тях по психологически 

незрял начин. Това се случва или под влияние на случайни външни обстоятелства, или 

под влияние на приятели, или по предложение на родителите. [64] 
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Основни грешки на юношите при избора на професия: 

 отъждествяване на професия с училищен предмет; 

 ориентация към мнението на случайни хора; 

 избора на професия според външното впечатление от нея; 

 изборът на професия заради приятелите; 

 недостатъчно отчитане на своите способности; 

 прехвърляне на отношението към човека върху отношението към 

неговата професия; 

 подбор единствено въз основа на престижа; 

 избор въпреки, напук на нещо или някого; 

 игнориране на медицински противопоказания; 

 липса на резервни варианти.[47] 

В такива случаи на юношата му остава възможността да реши в бъдеще в 

процеса на професионално развитие, тъй като професионалното самоопределение е 

сложен и продължителен процес. Много хора успешно правят това, защото във всяка 

професия може да се намери начини за реализация на различни ценности и склонности. 

Ако това не се случи, човекът трябва или да намери сили в себе си, за да промени 

професията си, или през целия си живот да се оплаква от съдбата. Именно поради тези 

причини се счита за полезно, когато младият човек има възможност да тества силите и 

възможностите си в няколко области на дейността, вместо да се спира на първия избор. 

Когнитивно развитие. До края на юношеството вече са формирани общите 

умствени способности, .т.е. от гледна точка на Ж. Пиаже децата в повечето случаи 

достигат до стадия на развитие на мисленето, който той нарича етап на формалните 

операции. През цялото юношество продължава самоусъвършенстването на формално-

оперативния интелект, включително абстрактното, теоретичното, хипотетико-

дедуктивното мислене, което не е свързано със съществуващия опит или 

специфичните условия на околната среда. Усъвършенства се овладяването на сложни 

мисловни операции на анализ и синтез, теоретично обобщение и абстракция, 

аргументация и доказателство, нараства систематизацията, устойчивостта и 

критичността на мисленето и се установява независима творческа дейност. 

Следствие от развитието на хипотетико-дедуктивното мислене, според много 

автори, е развитието на метапознанието, което включва способността за мислене, 

формиране на стратегии и планиране. По този начин когнитивното развитие при 

юношите включва: 
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 по-ефективно използване на отделни механизми за обработка на 

информация, като нейното съхранение в памет и пренос; 

 разработване на по-сложни стратегии за различни типове решаване на 

задачи; 

 по-ефективни начини за получаване на информация и нейното 

съхранение във формата на символи; 

 развитие на изпълнителни функции от по-висок ред (метафункции), 

включително планиране и вземане на решения и повишена гъвкавост при 

избора на методи от по-широка база знания и сценарии. Според един от 

моделите вземането на решения има девет компонента: избор, осъзнатост, 

креативност, компромис, предпазливост, коректност, критичност, 

последователност и отговорност, които са по-развити при по-големите 

деца (15-17 години), отколкото при по-младите. [70] 

Усъвършенства се способността за рефлекция или самоанализ: собствените 

мисли, преживявания, действия стават обект на мислено разглеждане и анализ. 

Благодарение на когнитивното развитие и усъвършенстване на рефлексивните умения 

през юношеството, тийнейджърският егоцентризъм има тенденция да намалява: 

момчетата и момичетата започват да осъзнават, че не са в центъра на вниманието на 

целия свят. [120] 

Възрастовата особеност на интелектуалното развитие при младежите се състои и 

в бързото развитие на специални способности, често свързани с избраната 

професионална област (математически, педагогически и др.). В резултат на това 

когнитивните структури придобиват много сложен строеж и индивидуално 

своеобразие. 

В резултат на когнитивното развитие се осъществява формиране на мирогледа - 

едно от новообразуванията на юношеския период. Това е обобщена представа за света, 

за реалността, за другите хора и за себе си. Появата на новите и усъвършенстването на 

старите познавателни умения обуславя необходимостта младите хора да теоретизират, 

да изграждат някои общи модели и цялостни концепции, например изграждане на 

справедливо общество или проект за придвижване в мегаполис без задръствания. 

Способността за абстрахиране от конкретното „тук и сега“ позволява да се разглежда 

реалността само като един от вариантите за възможни модели на света. Способността 

да се изграждат идеални модели и да се сравняват с реалното състояние на нещата, е 

една от причините за критичното отношение на юношите към обществото, към по-
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старото поколение, към съществуващата система от социални ценности и др., поради 

което идеализмът и максимализмът са характерни черти на младежкия светоглед. [21, с. 

233] 

Личностно развитие. [51, 65,171, 200 и др.] Юношеството е време на усилваща 

се саморефлексия, необходимост от задълбочен самоанализ, повишаване на интереса 

към себе си, търсене и придобиване на идентичност, постигане на устойчива Аз-

концепция, време на интензивно размишление върху въпросите: „Кой съм аз?“, „Какво 

съм?“, „Какво искам?“, „Какви са моите възможности и перспективи?“, „Какъв 

житейски път да избера?“ „Какъв живот искам да живея?“ и т. г. [40, 81, 113, 149 и др.] 

Аз-образът е вътрешно организирано и структурирано цяло, в което отделните 

компоненти присъстват в определен йерархичен ред, отговарящ до голяма степен на 

етапите на развитие. Игор Кон определя структурата на Аз-образа, като „система от 

когнитивни, емоционални и поведенчески признаци“. В когнитивния план се включват 

осъзнатите от ученика знания; в емоционалния — осъзнаването и самооценяването на 

емоционалните отношения и реакции; поведенческият компонент се състои в 

осъзнаване и саморегулиране на типичните форми на поведение, съответстващи на 

отношението на ученика към дейността и социалното му обкръжение. 

Ако се има предвид генетичното структуриране на самосъзнанието, т.е. в каква 

последователност през различните възрастови периоди детето осъзнава една или друга 

страна от собственото си Аз, можем да приемем следната обобщена структура на Аз-

образа на юношата: 

 осъзнати собствени познавателни възможности и знания; 

 осъзнати собствени умения и практически възможности, които имат най-

различна характеристика: двигателни, изобразителни, изпълнителски и 

т.н.; 

 осъзнаване на. собствените личностни особености от гледна точка на 

вече усвоени еталони за оценка. Обикновено в тази структурна част се 

получават несъответствията между реалния образ и образа на Аз-а. Това 

може да се обясни със сложността и нееднозначността на резултатите от 

проявата на личностни качества за разлика от практическите умения и 

знания, които започват да се осъзнават още в по-ранните възрастови 

периоди. [37, с. 177.] 

Противоречието: „Аз не съм като другите“ и „Аз съм като всички останали“ 

(противоречието на „Аз“ на уникалното и „Аз“ на обикновеното) започва да действа 
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като източник, вътрешен динамичен фактор за развитието на личността. Това 

противоречие поражда нова цел: да се осъзнае уникалността, несъответствието с 

другите, да се открие собствената идентичност и благодарение на нея да се придобие 

значимост в очите на другите. Действителния път на развитие не е да се използват 

съществуващите опции и модели на поведение (например чрез подражание на 

избраните идоли), а да се осъзнае собствената изключителност, различието от другите и 

да започне движението към самоопределяне. [21] 

С натрупването на опит в реалното взаимодействие с другите, общуването и 

дейността се развива по-обобщена, устойчива, реалистична и независима Аз-

концепция. Тя става по-сложна и диференцирана, нараства значението на системата от 

лични ценности за изграждането на Аз-образа и за самооценката. Афективната окраска 

по отношение на собственото „Аз“ се губи. Много изследователи отбелязват, че след 15 

годишна възраст се повишава глобалната самооценка, частната самооценка става по-

устойчива. Когнитивният компонент излиза на преден план, поемайки функцията на 

регулатор на емоциите, адресирани към собственото „Аз“; нараства съзнателното 

отношение към себе си, балансираното развитие на когнитивния и емоционалния 

компонент на самооценката, съдържанието на самооценката се разширява. Тя става по-

обобщена, интегрирана и в същото време желанието за фина индивидуална 

характеристика се проявява, създавайки очертанията на собственото „Аз“, уникално и 

много различно от другите. Личните и морални ценности започват да заемат ключово 

място, реализмът, устойчивостта и обективността на самооценката растат. 

Структурирането на времето от миналото към бъдещето, трансформирането на миналия 

опит („Аз” в миналото), преодоляването на ограниченията на настоящето („Аз” в 

настоящето), придобиването на способност за предвиждате на собственото бъдеще 

(„Аз”  идеално) е най-важният фактор за развитието. [23] 

По отношение на половите характеристики на самооценката, редица проучвания 

установяват, че глобалната самооценка при момичетата е по-ниска, отколкото при 

момчетата, и тази разлика достига най-голямата си стойност на възраст 15-18 години. 

[68] 

Въпреки че самооценката и Аз-образа стават по-позитивни, цялостни, устойчиви 

и независими, те все още са далеч от оптималните. В този възрастов период важна роля 

в процеса на самооценка и изграждане на Аз-образа играят външните условия: 

социално признание, физическа привлекателност, постижения, успехи. Търсенето на 

собственото „Аз“, вътрешните стандарти и ценности определят желанието за 
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съотнасяне с другите хора („аз - значими други“, „аз - ние“, „аз - те“, „аз - близкия 

друг“). Социалното сравнение излиза на преден план като механизъм на самооценка. 

Юношата оценява своите качества, способности и възможности, както и ценността на 

своето „Аз“ в сравнение с други: „по-добър от всеки“ или „по-лош от всеки“. 

Обострянето на противоречието между собствените и чуждите представи за себе си се 

появява като конфликт: уникално „Аз“ - обикновено „Аз“. Преобладаването на такова 

противоречие и механизмът за самооценяване, както и все още неприети, 

неразработени устойчиви цели, ценности и стандарти, определят крехкостта на 

самооценката. [21] 

Разширяването на времевата перспектива към далечното бъдеще създава ясно 

изразено намерение у юношата за времево сравнение по континуума „Аз съм – Аз ще 

бъда“. Той оценява себе си не по реалните качества, способности, резултати от 

дейности, а по очакваното, бъдещото или желаното, което може да доведе до 

нарастване на неадекватността на самооценката, до прекомерна самоувереност или, 

обратно, до засилване на тревожността и песимизма. Единствено постигането на 

целостта и устойчивостта на Аз-концепцията, разбирането и приемането на „Аза“ във 

всичките му аспекти, развитието на собствените стандарти и цели позволяват на 

момчетата и момичетата да разчитат на своята идентичност, когато оценяват себе си, и 

следователно да бъдат по-малко зависими от външни фактори и оценки. 

Един от основните проблеми на юношеството е проблемът за смисъла на 

живота. Някои изследователи говорят за философската ориентация на човек през 

младостта, която се характеризира с романтизъм, желание да се реши собствената 

съдба в глобален мащаб, необходимост за намиране на себе си, собствената съдба в 

живота, определяне на смисъла на собственото съществуване. Отбелязва се, че 

момчетата и момичетата се характеризират, от една страна, с липса на специфичност, с 

изключително общ характер на търсенето на смисъла на своето съществуване, а от 

друга, с делови, доста прагматичен избор на професия. Търсенето на собственото 

предназначение, смисъла на собственото съществуване са свързани с процеса на 

формиране на идентичността. [113] 

Централното психологическо новообразувание е готовността (способността) 

за личностно и житейско самоопределение или установяване на първата 

интегрална форма на идентичност. Формирането на идентичност е дълъг и труден 

процес на определяне на себе си, на ценностите и житейските цели, формиране на 

представата за себе си, което дава възможност да се почувства собствената 
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непрекъснатост, идентичност, цялостност и уникалност. Търсенето и дефинирането на 

същността на собственото „Аз“ включва много житейски избори: сексуална ориентация 

и идеали за половите роли, образование и професия, стил на междуличностни 

отношения и референтни групи, етническа и религиозна принадлежност, морални 

принципи и ценностни ориентации. 

Е. Ериксън свързва юношеството с криза на идентичността. Тя представлява 

избора на житейски път, когато младият човек трябва да осмисли и обедини различни 

лични качества и способности, свързани със семейството, пола, социалните и 

професионалните роли, в непротиворечива цялостност, да преосмисли ценности, 

планове и приоритети, да ги съгласува със собственото си минало и бъдещи проекти, 

както и с оценките на други значими хора. В резултат на това юношите, които 

преминават през този процес на вътрешно търсене, постигат зряла идентичност. 

Негативния завършек на юношеството е описан от Е. Ериксън като „объркване на 

ролите“, когато младежите не могат да направят жизненоважен избор, да определят 

своето „Аз“, целите си и житейския си път. В резултат на това те са неподготвени за 

психологическите задачи в зряла възраст. 

Е. Ериксън въвежда концепцията за „психосоциален мораториум“, за да 

обозначи определен интервал от време между юношеството и зрялата възраст, който се 

санкционира от обществото, когато млади мъже и жени се включват в ролеви 

експерименти и изпробват себе си в различни социални и професионални роли. Той 

посочва, че в различните общества продължителността и интензивността на протичане 

на този период са различни. [Ериксон, 2000] 

Истинската (постигната) идентичност е показател за психичната зрялост на 

човека, способността му самостоятелно да решава проблемите, които му поставя 

живота, и сам да носи отговорност за взетите решения. [17, 70] 

Част от разрешаването на кризата на идентичността е изграждането на система 

от ценности и етични принципи, придобиването на лични морални норми като 

насоки за собственото поведение. Изграждането и преоценката на ценностите е основен 

процес в нравственото развитие през юношеството. Разрушаването на авторитетите, 

отказът от родителските ценности или тяхното преоценяване, податливостта на нови 

идеи и ценности позволяват на момчетата и момичетата да развият собствена 

ценностна система, от която се ръководят при вземането на жизненоважни решения.  

Според концепцията на Л. Колбърг, нравственото развитие на юношите вече 

може да бъде на постконвенционалното равнище, основано на морални принципи. Те се 
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ориентират към морала на обществения договор, правата на личността и демократично 

приетия закон (етап 5: законите на дадена държава трябва да се спазват в името на 

общото благосъстояние) или морала, основан на законите на свободата на съвестта 

(етап 6: трябва да се следват универсални етични принципи). Съдържанието на 

ценностите и нравствените принципи на юношите до голяма степен зависи от 

културния контекст и историческия период, в който те живеят. Освен това процесът на 

нравствено развитие на човек през младостта, както и в предишните периоди, е тясно 

свързан със социалния контекст, преди всичко с отношенията с родителите и 

връстниците. [70] 

Най-важната психологическа особеност на младежкия период е стремежът 

към бъдещето. От цялата информация, получена за обществото и за себе си, 

влизащият в независимия живот човек изгражда своя проект за бъдещето. 

Следователно развитието на готовността и способността за предварително 

самоопределяне включва изграждането на житейски планове за бъдещето, които 

включват не само цели, но и конкретни начини за постигането им, оценка на 

собствените субективни и обективни ресурси. На първо място, житейските планове на 

момчетата и момичетата са свързани с професионалното развитие. По-развитите 

познавателни способности помагат на младите хора да направят своя професионален 

избор и да очертаят начини за реализирането му. Те са в състояние да анализират 

реални и хипотетични възможности, както и да оценят своите таланти и способности, 

да ги съпоставят с изискванията на професията и равнището на подготовка за нея. 

Формирането на Его-идентичност и на житейски планове обуславят прехода към 

самоопределяне на поведението, изместване на движещите сили на личностното 

развитие отвън на вътре, основаващо се на интеграция и цялостно развитие на 

механизмите на свобода и отговорност. Изследователите са идентифицирали четири 

модела на самоопределяне: 

 Автономен - стабилна положителна самооценка, вътрешна подкрепа при 

вземане на решения въз основа на лични ценности и лични критерии за 

оценка. Приемане от родителите без ограничения на автономията. 

 Симбиотичен - юношите страдат от постоянния контрол и 

емоционалното отхвърляне от майките си, докато бащите ги смятат за 

недостатъчно зрели. При тях се формира нестабилно и отрицателно 

отношение, което зависи от външната оценка. Те се чувстват не свободни, 

но отговорни за реализирането на ценностите, дадени отвън, а не за 
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техните собствени. Причината е страхът да не загубят родителската 

любов, да изразят собствените си мнения и да протестират срещу 

неограниченото влияние на родителите. Те се отказват от своята 

автономия, за да поддържат външната подкрепа, купена с цената на 

собственото си „Аз“. 

 Импулсивен (среща се при момчетата) - дифузно, нестабилно, по-скоро 

положително самоотношение и външен локус на контрол, т.е. липса на 

отговорност и в същото време вътрешната подкрепа при вземането на 

решения. Родителско отношение: мълчаливо съгласие от страна на 

майката, натиск и липса на лично участие от страна на бащата. Свободата 

е заменена от бунт и конфронтация, но тъй като младите хора нямат ясни 

идеали, те са лесни за манипулиране. 

 Конформен (при момичета) - характеризиращ се с критерии за подбор, 

дадени отвън, и препратка към външни обстоятелства при оценяване на 

резултатите от дейността. Родителско отношение: скрито отхвърляне, 

възпитание по типа „като всички останали“. Самоотношението е 

нестабилно, зависи от външни оценки, които трябва да бъдат заслужени с 

поведение „както трябва“. [64] 

Основните новообразувания в този период са готовност за личностно и 

професионално самоопределяне (формирането на идентичност), устойчива и 

независима Аз-концепция, изграждане на система от ценности и етични принципи 

като ориентири за собственото поведение, формирането на мироглед и житейски 

планове и преход към самоопределяне на поведението. [21, с. 238] 

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. Как протича кризата на младостта? 

2. Какви са особеностите на социалната ситуация на развитие, какви са 

задачите на развитието в юношеството? 

3. Какви промени настъпват в семейните отношения и в отношенията с 

връстниците? 

4. Каква е ролята на приятелството и любовта в живота на юношата? 

5. Коя е водещата дейност в този период, с какво се характеризира тя ? 

6. Кои са етапите на професионалното самоопределяне, кои са грешките, 

допускани при избора на професия? 
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7. Какви промени настъпват в интелекта, мисленето, самооценката и 

мирогледа? 

8 Как се променя Аз-образа, каква е неговата структура? 

9. В какво се изразява кризата на идентичността в юношеството? 

10, Кои да моделите за самоопределяне? 
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ТЕМА 17. РАННА ЗРЯЛОСТ ОТ 18-20 ДО 35-40 ГОДИНИ 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

задачите на развитието в ранната зрялост, проблемите на психичното развитие, 

развитието на интимността, особеностите на семейния цикъл, моделите за 

майчинство и бащинство, развитието на интелекта и професионалната дейност, 

развитие на чувството за лична идентичност, кризата на тридесетата година. 

 

 

Задачи на развитието в ранна зряла възраст. Периодът на ранна зряла възраст 

(приблизително 20–35 / 40 години) се характеризира със завършване на прехода от 

младост към зряла възраст. В съвременното общество постигането на статут на 

възрастен няма точни общоприети критерии. Преходът към зряла възраст е постоянен, 

сложен процес, който е последван от важен период на индивидуалното развитие. Този 

преход е белязан от определен брой събития: завършване на училище, включване в 

пазара на труда, напускане на родителския дом, търсене на партньор и създаване на 

интимни взаимоотношения, редът и последователността на които, времето на тяхното 

протичане се променя в хода на обществено-историческото развитие на социалните 

формации като цяло. Постигането на статут на възрастен също варира в зависимост от 

епохата и културата, в съвременното общество той не е институционализиран. Освен 

това младежът овладява системата на „възрастни“ роли по различно време, в различна 

последователност, така че той може да се вижда в някои отношения като възрастен 

(например в труда), но не и в други (например в отношенията с други хора). 

Концепцията за зрялост предполага, от една страна, адаптация, освобождаване от 

младежкия максимализъм и приспособяване към живота, а от друга страна, творческа 

активност и самореализация. [21, с. 252] 

Периодът на ранна зряла възраст е наситен със значими събития, които влияят 

върху хода на живота. В тази възрастова фаза човек завършва следването си, 

приобщава се към трудовата дейност, жени се, има деца, определя общия си стил на 

живот и специфичните задачи за бъдещето, създава кръг от приятели с различна степен 

на интимност, коригира ценностните си ориентации в съответствие с новия статус на 

възрастен и новия житейски план. Във всички области се проявява желанието за 

развитие и постижения. На този възрастов етап човек трябва да развие в себе си 



209 

подходяща „част от творческите способности“, за да изгради своето бъдеще. Основната 

цел на младостта е реализация на възможностите за саморазвитие. [81] 

Опитът на възрастен в началото на периода не е достатъчен, така че понякога 

младият човек действа импулсивно, безсмислено, прави грешки, взема неправилни 

решения и прави грешни избори. [21,. с.252] 

Според модела за развитие на възрастните, разработен от американския 

геронтолог Р Дж. Хейвигърст, задачите на ранната зряла възраст са: 

 избор на съпруг / а; 

 подготовка за брачен живот; 

 създаване на семейство; 

 възпитаване на децата; 

 водене на домакинство; 

 старт на професионалната дейност; 

 приемане на гражданска отговорност; 

 намиране на подходяща социална група. [70] 

Човекът в ранна зряла възраст се сблъсква с необходимостта да избира и решава 

много проблеми. Според Е. Ериксън, основният проблем, изискващ своето решение, е 

противоречието между интимността и изолацията. Интимността изисква 

установяването на близки, удовлетворяващи отношения с другия човек, които са 

възможни само при постигане на идентичност, когато няма риск от загуба на себе си 

при свързване с другия. Ако човек на този етап не е в състояние да установи дълбоки 

лични връзки, да постигне взаимност, тогава, усещайки бариера между себе си и 

другите, той ще изпита изолация. [149] 

Основните проблеми на психичното развитие, с които човек може да се 

сблъска в ранна зряла възраст са: 

 близост срещу изолация (самотата като начин на живот); 

 проблеми, свързани с развитието на познавателната дейност; 

 проблеми, които стават актуални с развитието на семейния живот 

(проблеми на самотните родители); 

 проблеми, свързани с професионалната дейност. [119, с. 232] 

Според проучването на американския психолог Д. Левинсън, за да стане 

възрастен, младият мъж трябва да се справи с четири задачи, възникващи в процеса на 

развитието: 

 да свърже мечтите си с реалността; 
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 да намери наставник (ментор); 

 да си осигури кариера; 

 да установи интимни отношения. 

На първия етап от периода на ранна зрялост мечтите са слабо свързани с 

реалността, но тяхното присъствие е много важно за развитието, тъй като най-важния 

им аспект е способността да вдъхновяват човека в избраната от него дейност. В 

идеалния случай младия мъж започва да изгражда живота си в зряла възраст, като взема 

предвид реалността, той се отнася към всичко с разумен оптимизъм. Безпочвените 

фантазии и напълно непостижимите цели, както и пълната липса на мечти, не 

допринасят за развитието. Наставникът, който може да вдъхне доверие на младия мъж, 

може много да помогне за осъществяване на мечтата, като я одобри и предаде на 

младия умения и житейски опит. Основната функция на ментора е да осигури прехода 

от отношенията родител-дете към отношенията възрастен-възрастен. Решението на 

проблема с изграждането на кариера надхвърля простия избор на професия и е свързано 

с постигането на самоопределение през зрялата възраст. Установяването на близки 

отношения също е много важно за младия мъж: той попълва запаса си от знания за себе 

си и за отношенията с жените, открива силните и слабите си страни. Тесните 

отношения със „специална жена“ са изключително важни, тази, която му помагат при 

навлизането в света на възрастните, насърчава надеждите му, допринася за мечтите му, 

кара партньора си да се чувства като герой. 

Изследванията на Д. Левинсън върху група жени показват, че влизането им в 

зряла възраст се състои в решаването на същите четири задачи, които мъжете решават, 

но опитът на жените значително се различава от този на мъжете. Ако мечтите на 

мъжете за бъдещето като цяло са еднородни и свързани с работата, то мечтите на 

жените са разделени: те се стремят да съчетават кариерата и брака. Дори когато 

колегите и членовете на семейството вярват, че жените са успели, те самите чувстват, 

че жертват или кариерата, или семейството си. Въпреки че да имат ментор е важно 

както за кариерата, така и за начина на живот, жените рядко успяват да намерят някой, 

който да им помогне да реализират мечтите си. Те също по-късно, в сравнение с 

мъжете, подреждат кариерата си, като дълго време са в период на „професионално 

учене“. [70] 

Социален контекст на развитие. В пубертете и юношеството желанието за 

комуникация достига своя максимум. Младите хора са отворени за комуникация: 

познанствата и приятелствата се създават лесно, идва любовта, създават се семейства. 
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Е. Ериксън счита, че развитието на интимността е най-важното постижение в ранна 

зряла възраст. Само в този възрастов период младите хора могат да постигнат истинска 

гениалност, т.е. способност да установяват близки отношения, без да губят собствената 

си идентичност. Социалните контакти, приятелството са много важни за човека. 

Проучванията показват, че хората, които имат много приятели, се чувстват по-

щастливи. Приятелството е отделен източник на щастие, то е по-малко значимо от 

брака или семейния живот, но по-важно от работата или свободното време. От всички 

събития, които се случват в живота, именно любовта получава най-високата 

положителна оценка. В любовните отношения освен физическата интимност са от 

голямо значение саморазкриването, взаимното внимание и грижа. Тези, които не са в 

състояние да формират близки отношения през този период, могат да изпитат 

значителни затруднения в социалната адаптация и страдат от чувство на самота и 

подозрение, изпитват депресия, тревожност, скука, загуба на самочувствие. [8, 85, 98 и 

др.] 

Успехът на житейския път на възрастния в много отношения зависи не само от 

трудовата му дейност, но и от семейните отношения. При изследване на идентичността 

на възрастните е установено, че семейните роли и отговорности са съществени 

компоненти за идентифицирането на себе си. Респондентите говорят за своите роли 

като родители, съпрузи, братя и сестри, деца, които изпълняват в семействата, говорят 

за семейни задачи и отговорности, комуникация, взаимопомощ и самореализация. Само 

в много редки случаи мъжът или жената се дефинират преди всичко въз основа на 

собствената си кариера, а не на семействата си. [34, с. 135–138.] 

Семейният цикъл [29, 153, 161, и др.] е описан с помощта на различни модели. 

Обикновено се отбелязват следните основни събития в семейния цикъл: напускане на 

родителското семейство, сключване на брак, раждане на първото дете, първото 

дете постъпва в училище, раждане на последното дете, последното дете напуска 

семейството, смърт на единия от съпрузите. 

Първото събитие от този цикъл, напускането на родителското семейство, 

се случва не само от момента на сключването на брака, но и когато човека реши да 

живее сам. Идентифицират се четири типа независимост, придобити от младия 

възрастен в процеса на отделяне от родителското семейство: 

 емоционална независимост, с придобиването ѝ младите хора стават 

социално и психологически по-малко зависими от родителите си за 

подкрепа и любов; 
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 независимостта на отношението е свързана с формирането на нагласи, 

ценности и убеждения, които се различават от родителските; 

 функционалната независимост се състои в способността на младия 

възрастен да се издържа финансово и сам да решава ежедневните си 

проблеми; 

 конфликтната независимост включва отделяне от родителите, при което 

младите хора не се чувстват виновни и не считат, че са извършили 

предателство. [70] 

В много случаи за човека в ранна зряла възраст съществува остър проблем с 

преодоляването на наследството, придобито в родителското семейство, което е 

свързано или с остарял и неадекватен опит на родителите, или с травматичен ефект от 

миналото. Целта на преосмислянето на съществуващия опит, освобождаването от 

родителските директиви може да бъде желанието за доближаване до себе си, избора на 

собствен начин на живот. 

Второто важно събитие е сключването на брак. До появата на първото дете 

младото семейство решава редица проблеми, най-важния от тях е адаптирането на 

съпрузите към условията на семейния живот като цяло и към психологическите 

особености на партньора. Процесът на формиране на вътрешносемейни и извън 

семейни отношения, взаимна сексуална адаптация на съпрузите, решаване на проблема 

с жилището и придобиване на съвместна собственост, сближаване на гледни точки, 

ценностни ориентации, идеи, навици на съпрузите и другите членове на семейството на 

този етап е много интензивен и напрегнат. Косвено отражение на сложността на този 

процес е броят на разводите, които възникват през този период: почти половината 

бракове се разпадат именно през първите седем години. Пикът на интензивността на 

разводите е във възрастовата група 25–29 години. [115] 

Според някои изследователи стабилният брак се определя от съвпадението на 

интересите и духовните ценности на съпрузите и контраста на техните лични качества. 

Има наблюдения, които показват, че за успешен брак е необходимо партньорите да 

имат общи или допълващи се интереси и те да не се различават много по такива 

показатели като физическо здраве, външен вид, образование, семейни традиции. Тези 

аспекти стават особено важни с възрастта, тъй като емоционалността на първите 

години на брака намалява. [14] 

Раждането на първото дете, т.е. преходът към родителство, е един от 

основните периоди в семейния цикъл. Раждането на детето поставя възрастния пред 
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необходимостта да овладее нова социална позиция - позицията на родител. 

Майчинството и бащинството са едни от основните роли на жените и мъжете и много 

важен аспект от идентичността на възрастния. Раждането на дете, особено първото, 

влияе силно не само на ежедневието, но и на самосъзнанието на жените и мъжете, 

появява се или се оцветява по нов начин чувство за зрялост, оформя се нова 

идентичност, с която по един или друг начин ще бъдат свързани други компоненти на 

Аз-образа. Родителството изисква значителни промени и ограничения в личния живот, 

усвояването на новите роли и отговорности от страна на майката и бащата, възлага им 

отговорност и им дава нов социален статус. Овладяването на родителската позиция 

предполага усвояване и изпълнение на родителски функции, включващи: 

 грижа- удовлетворяване на потребностите на детето за осигуряване на 

неговото нормално физическо, психологическо и социално развитие; 

 зависимост - изграждане на собствения живот, като се вземат предвид 

интересите и потребностите на детето, неговия жизнен ритъм и 

емоционално състояние; 

 отговорност - вземане на решения, свързани с организацията на живота 

на детето, разбиране на влиянието на родителите върху поведението на 

детето; 

 ръководство - изпреварващо въздействие, което определя посоката на 

психическото развитие на детето; 

 подкрепа - осигуряване на условия, благоприятни за оптималното 

изпълнение на социалните норми и изисквания, помощ при овладяване на 

културните начини на действие, укрепване на вярата в собствените 

възможности на детето; 

 емоционално приемане на детето - утвърждаване на правото на 

уникална индивидуалност на детето, безусловна любов и симпатия към 

него. [58, с. 24–28.] 

С раждането на детето рязко нарастват физическите и емоционалните 

натоварвания на съпрузите, свързани с нарушаване на съня и обичайния начин на 

живот, финансови разходи, повишено напрежение и конфликти относно 

разпределението на задълженията и спазването на определен ред. Бащите и майките 

могат да проявяват различни реакции към появата на първото дете. Като правило 

жените променят начина си на живот, като дават предимство на родителските и 

семейните си роли, като същевременно се оплакват от умора и усещане за „изоставяне“. 
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Мъжете са по-загрижени за осигуряването на семейството и често се чувстват 

отхвърлени от съпругите си, в центъра на грижите и интересите на които е бебето. 

Много съпрузи след раждането на дете имат проблеми от комуникативен и сексуален 

характер, те често са в конфликт, а някои започват да получават още по-голямо 

удоволствие от брачния си живот. [70] 

Съществуват доказателства, че съпрузите с деца проявяват по-висока степен на 

тревожност в сравнение с тези без деца, имат повече проблеми в семейството и 

брачното щастие е значително намалено. Като цяло успехът на адаптирането към 

ролята на родител зависи от много фактори, сред които най-значими са брачните 

отношения, социалната подкрепа, самочувствието на родителите, възрастта на 

съпрузите, личния опит от общуването със собствените родители, особеностите на 

детето и др. [8] 

Овладяването на родителските функции включва формиране на модела на 

майчинството у жената и на бащинството у мъжа, който е когнитивно-

мотивационна система от взаимосвързани представи за това какво трябва да бъде 

майчинството или бащинството. Този модел представлява набор от очаквания на 

жената / мъжа от себе си като родител, от детето и от цялата ситуация на майчинство / 

бащинство и има мотивиращ ефект върху поведението на родителя, а също така влияе 

върху особеностите на развитието на децата. Има няколко модела на майчинство: 

 Педагогически модел. Майката трябва да е строга, безкомпромисна, 

справедлива, мила и грижовна, трябва много да се занимава с детето, да 

го възпитава във всички сфери. Детето трябва да бъде активно, весело, 

здраво, послушно, разумно. Лидерът в диадата майка-дете е майката. 

 Партньорски модел. Майката е внимателна, грижовна, весела, стреми се 

да бъде възможно най-близо до детето, да го разбира, тя не трябва да 

живее само в света на детето, тя трябва да се грижи еднакво за себе си и 

за детето. Детето трябва преди всичко да е здраво и щастливо. В диадата 

няма постоянен лидер. 

 Психологически модел. Майката трябва да бъде любяща, грижовна и 

отговорна, длъжна да действа в най-добрия интерес на детето, който 

добре си представя. Тя трябва добре да разбира детето си, да го слуша и 

да разбира какво му се случва, трябва да култивира индивидуалността на 

детето, да бъде мека и емоционална. Няма единен образ на детето: всички 
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деца са различни, всички са индивидуални. Лидер в диадата е майката, но 

понякога е допустима промяна на позицията. 

 Феминистичен модел. Майката трябва много да обича детето, да бъде 

мила, да го поглези, покровителства, винаги готова да помогне на детето 

си, да отправя искания към детето, да забранява и наказва не е нейна 

работа (това е отговорност на бащата или други членове на семейството, 

на възпитателите в детските заведения). Тя трябва да позволи на детето 

да се развива както то иска. Детето трябва да е здраво, активно, весело, 

може да е твърде взискателно, да си позволява твърде много, но това е 

нормално. Йерархичната структура в диадата може да варира в 

зависимост от ситуацията. 

 Жертвоготовен модел. Майката трябва да бъде много любяща, 

съобразителна, да следва желанията на детето, да му прости всичко, да 

разбере всичко и да позволи всичко, никога да не наказва, трябва да бъде 

изцяло на разположение на детето, да бъде търпелива, спокойна, уверена 

в себе си. Не трябва да има изисквания към поведението на детето; дете 

от раждането си е личност и не бива да се „чупи характера му“. Ролята на 

лидера е на детето, възрастният заема позицията на подчинен. [136, с. 95–

104.] 

Изследвания разкриват какво дава бащинството на мъжа: 

 мъжът е улегнал, престанал да бъде дете, придобива солидност; 

 намалена егоцентричността, започна да дава повече, отколкото получава; 

 появи се ново чувство за отговорност; 

 появява се загриженост за предаването на нещо на потомство; 

 психологически шок. 

Изследователите говорят за четири съществуващи типа бащинство - два „добри” 

и два „лоши”. Първият „добър” тип бащинство е „генеративно”, „креативно”, 

„грижовно”, „положително ангажирано” или „отговорно” бащинство. Вторият 

положителен тип бащинство е „добрият заработващ средства”, носещия храна. Третият 

- "лошият" тип – „неплащащият издръжка“, има деца, но избягва тяхното възпитание и 

издръжка. И четвъртият, също „лош“ тип, е „незаинтересованият тип“, мъжественост, 

без бащинство. Този тип мъже се срещат както сред самотните, така и сред женените. 

Те не искат да имат деца и ако станат бащи против волята си, избягват финансовите 

задължения. Сред бащите се разграничават и следните типове: „този, който храни“, 
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основната функция е осигуряване на семейството, „този, който дисциплинира“ - 

„инструмент на възмездието“, „наставник“, функцията е да осигури бъдещето, „да 

постави детето на крака“, признава се по-голямото разнообразие от индивидуални 

възможности за бащинство („опекун“, „приятел в игрите“ и т.н.). В съвременното 

общество равнището на бащински грижи и внимание към децата непрекъснато се 

повишава, въпреки че по отношение на участието в родителството (неговите 

показатели са заинтересованост, достъпност и отговорност) бащите са значително по-

слабо въвлечени от майките. Трябва да се отбележи, че децата на активно участващи 

бащи се отличават с повишена когнитивна компетентност, повишена емпатия, по-малко 

стереотипни възгледи и интернален локус на контрол. [68] 

Всяка нова стъпка в развитието на детето, от една страна, се превръща в 

своеобразен тест за това колко ефективно е било функционирането на семейството на 

предишните етапи, от друга страна, тя поставя нови задачи, изисква от родителите 

други качества, способности и умения, внася значителни корекции в начина им на 

живот. В сравнение със средната и късната зряла възраст младите хора са по-малко 

доволни от изпълнението на родителската си роля, въпреки че са по-доволни от брака. 

Най-високият процент от анкетираните, които се оценяват като „много щастливи в 

брака“, са в рамките на 21–24 години. От всички видове взаимоотношения съпругът е 

най-значимият източник на щастие и удовлетворение от живота; близки роднини и 

приятели заемат следващото място, докато колегите и съседите са на последните места. 

[8] 

Процесът на развитие на взаимоотношенията в семейството, изискванията и 

отговорностите, постиженията и неуспехите в брака и родителството допринасят за 

формирането на възрастния, действат като фактор на личностното развитие.  

Когнитивно развитие и професионална дейност. Проучванията на 

интелектуалните функции на възрастните във възрастовия диапазон от 18 до 35 

години показват изключителна подвижност на функционалните промени през целия 

период на ранната зряла възраст. Това е характерно за развитието на интелектуалните 

функции (мислене, памет, внимание), невродинамичните характеристики (сила и 

динамиката на нервните процеси), психомоторните и физиологичните показатели. 

Най-висока концентрация на конструктивни изменения е характерна за възрастовите 

периоди 18–22 години и 27–32 години, а негативни изменения - за други два периода: 

23–27 и 33–35 години. Стабилизирането е най-типично за период от 33–35 години. 

Установено е неравномерно развитие: нивото на някои функции и процеси в хода на 
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развитието се повишава, на други - намалява или се стабилизира. Най-големи 

стойности на положителните промени се отбелязват в общата интелигентност, 

динамиката на потискането, вербалната интелигентност, а най-малки - в невербалната 

интелигентност и динамиката на възбуждането. Най-големи стойности на 

отрицателните промени се отбелязват в областта на невербалната интелигентност, 

паметта, динамичността на възбудата, психомоториката, а най-малки - в мисленето. Що 

се отнася до моментите на стабилизация, най-големите стойности се отнасят до 

областта на вербалната интелигентност и вниманието. В развитието на паметта точките 

на най-висок възход се появяват на 19, 22 и 24 години, в развитието на мисленето - на 

20, 23 и 25 години. Що се отнася до вниманието, в ранна зряла възраст неговото ниво 

изостава от нивото на мисленето и паметта. Повишаване на нивото на внимание 

започва на 26 години, а най-високите му точки на развитие са на 29, 32 и 33 години. [21, 

102 и др.] 

Младостта е важен етап във формирането на умствените способности, когато 

теоретичното мислене, способността за абстракция и правенето на обобщения 

съществено се развиват. Настъпват качествени промени в познавателните възможности: 

появява се нестандартен подход към вече известни проблеми, способност за включване 

на конкретни проблеми в по-общи проблеми, за поставяне на ползотворни общи 

въпроси, дори въз основа на не много добре формулирани задачи. Развитието на 

интелигентността у младите е тясно свързано с развитието на творческите 

способности. Това не е просто усвояване на информация, а проявление на 

интелектуална инициативност и създаване на нещо ново, способност да се преодоляват 

ежедневните представи и да се надхвърля строгата логическа последователност и 

изводи, обръщайки се към необичайни връзки и аналогии. Средният максимум на 

творческата активност за много специалности спада към периода на ранната зрялост, а 

именно на възраст 35–39 години. Нещо повече, пикът на творческите способности се 

проявява до 30–34 години в такива науки като математика, физика, химия. [102] 

В периода от 20 до 40 години се наблюдава тенденция към увеличаване на 

резултатите от тестовете за интелигентност. Основните фактори за този растеж са 

образованието и житейският опит: по-образованите хора имат склонност към по-

продължителен ръст на оценките в тестовете за интелигентност през зрялата възраст и 

често използваните мисловни навици се запазват по-добре от тези, които рядко се 

използват. 
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К. Ригел смята, че след четвъртия, последен етап на когнитивното развитие - 

етапа на формалните операции, описан от Ж. Пиаже, стои пети - диалектичен етап, 

основното постижение на който е разбиране на противоречията, способността да се 

синтезират или интегрират противоположни идеи и гледни точки. Особено важен 

аспект на диалектическото мислене на възрастните е интегрирането на реалното и 

идеалното. Не всички изследователи обаче са съгласни, че има пети етап на когнитивно 

развитие. От гледна точка на К. Шайи, същността на когнитивното развитие през 

зрялата възраст не се състои в разширяване на кръга от умствени способности, които 

човек придоби в младостта си и не в промяната на тяхната структура, а в гъвкавото 

използване на интелекта. В ранна зряла възраст човек започва да използва своите 

интелектуални способности, за да направи кариера, да избере и изгради своя начин на 

живот. Това е период на постижения, в който човек въплъщава в реалния живот 

способността си да мисли, да решава проблеми и да взема решения. [70] 

Един от най-важните компоненти на живота на възрастните е трудовата 

дейност. Работата, професионалната кариера са от голямо значение за възрастните, те 

осигуряват не само икономическа независимост, но и определен статус, допринасят за 

социална комуникация, засилват усещането за лична идентичност и самочувствие на 

възрастния. Началото на трудовата дейност ускорява съзряването, помага за 

преодоляване на младежкия егоцентризъм и формирането на социална отговорност. 

[14, 21] 

Хората се стремят да изберат професия, която да отговаря на съществуващите 

им представи за собствените им способности. Утвърждавайки се в професията, 

съответстваща на тяхната Аз-концепция, те постигат самоактуализация, правят това, 

което смятат, че може да им донесе най-голямо удовлетворение и да увеличи 

максимално личното им израстване. 

Професионалният път има пет етапа: 

 етап на растеж (от раждането до 14 години); 

 етап на изследване (от 15 до 24 години); 

 етап на укрепване на кариерата (от 25 до 44 години); 

 етап на съхранение на достигнатото (от 45 до 64 години); 

 етап на спад (след 65 години). [70] 

Периодът на ранна зрялост е етап на завършване на професионално обучение, 

постъпване на работа, професионална адаптация и начало на професионална кариера. 

За успешното влизане в професията е необходимо човек да може да превърне своите 
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идеалистични мечти в реалистични цели. В младостта си и в периода на професионално 

обучение хората са пълни с ярки очаквания по отношение на бъдещата работа и 

професионални постижения. Въпреки това, в ранните етапи на работния живот те могат 

да бъдат разочаровани, защото мечтите им не съвпадат с реалността, очакванията не 

винаги са оправдани. В действителност, в сравнение със средната и късната зряла 

възраст, според няколко проучвания, младите възрастни са по-малко доволни от 

работата си. 

Обикновено през първите 7–10 години от кариерата си човек осъзнава 

правилността или погрешността на избрания от него професионален път. През този 

конкретен период от време най-често настъпва промяна в работата или специалността. 

След 33–35 години, когато човек свикне да работи и осъзнае реалните възможности на 

кариерата си, съществува тенденция да се поддържа избраната професия, дори ако 

интересът към работата е намален или загубен. В съвременния свят обаче 

предположението за установяване на плавно прогресивно развитие на професионална 

кариера не винаги е вярно. Младите хора сменят работата си много пъти преди да 

направят окончателен професионален избор. Понякога в пика на кариерата си 

възрастните сменят работата или професията си. Това се дължи или на външни 

(уволнение), или на вътрешни фактори (липса на удовлетвореност от избраната 

професия, търсене на по-добре платена работа и т.н.). [8] 

Един от основните проблеми на ранната зряла възраст е успешното съчетание 

на работата и семейните задължения. Повечето жени по-остро от мъжете чувстват 

конфликта между кариерата и семейството. При комбиниране на семейни и 

извънсемейни роли възниква цяла поредица от конфликти и тревоги. Жените се 

притесняват, че нанасят емоционални щети на децата, че са принудени да поверят 

възпитанието им на други хора, че собствения им професионален живот е ограничен от 

времето и енергията, която дават на децата, че бракът им страда от всичко това, че 

техните емоционални и физически ресурси са напрегнати до краен предел. 

В периода на ранна зряла възраст се различават следните кризи в 

професионалното развитие: 

 криза на професионалните очаквания (18–20 години), която се състои в 

несъответствие между професионалните очаквания и реалната ситуация; 

 криза на професионалния растеж (23–25 години), отразяваща 

недоволството от процеса и резултата от професионалната дейност; 
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 криза на професионалната кариера (30–35 години), изразяваща се в 

стабилизиране на професионалната ситуация, недоволство от себе си и 

професионалния статус. [21, с.260] 

Проблемите и кризите в професионалното развитие се основават на 

противоречия между: 

 преобладаващите идеи за професията и за себе си в нея и реалността 

(професионални функции, работно място и др.); 

 изискванията на професията към знанията, уменията, способностите на 

човека и наличието на такива; 

 полезните професионално значими придобивки и твърде високата цена за 

тях; 

 планове за професионално израстване и професионална кариера и 

възможностите на човека; 

 професионална пригодност и професионални намерения; 

 собствена оценка на ефективността на професионалната дейност и 

оценката на околните; 

 професионален опит и изисквания на пазара на труда и др.; 

 ниво на претенциите в професионалната дейност и постиженията на 

очакваното ниво. [119, с. 243–244] 

Личностно развитие. Преходът от младост към зряла възраст в повечето случаи 

е придружен от укрепване, кристализация на чувство за лична идентичност. Младите 

хора (от 18 до 29 години) по-често си задават въпроса: „Кой съм аз всъщност?“, 

отколкото хората на средна възраст и възрастните хора. Възрастните трябва да 

структурират и преструктурират своята личностна, професионална и семейна 

идентичности, тъй като вътрешния и външния им свят се променят. [144, 149 и др.] 

Открити са два типа описания от хората на техния преход от младост към зряла 

възраст. За някои зрелостта означаваше разширяване на тяхното "Аз", обогатяване на 

сферата на дейност, повишаване нивото на самоконтрол и отговорност, т.е. 

самореализация. Други, напротив, наблягат на принудителното приспособяване към 

обстоятелствата, загубата на предишната им разкрепостеност, спонтанност, свобода в 

изразяването на чувства и т.н., т.е. зрелостта за тях не е придобивка, а загуба. 

Самовъзприемането на собствената зряла възраст е различно за различните хора, 

което зависи от личностните характеристики и предшестващия жизнен път. 

Независимо от това, младостта е по своята същност оптимистична: човек вече е 
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започнал да осъзнава своите идеали и житейски цели и въпреки че по пътя си среща 

трудности, те все още не му се струват непреодолими. Чувствата на съмнение, 

несигурност, тревожност по правило са краткотрайни и преминават в бурния поток на 

живота, в процеса на нови житейски постижения, разработване на нови възможности, 

изпълнение на планове. 

Ранната зряла възраст е времето, когато се развива богат вътрешен живот в 

цялото му разнообразие, което се проявява в цели, ориентирани навън, увереност на 

младите хора (до 30 години) в изпълнението на житейските планове. Именно в ранна 

зрял възраст се отбелязва оптимално съчетание от параметрите на претенциите, където 

съответното ниво е най-високо, адекватно и стабилно. [27, 30, 81 и др.]. 

При реализирането на собствените мечти от младите възрастни се изисква 

активно позитивно изграждане на живота им на възрастни: самостоятелен избор на 

житейска стратегия, като се отчита заобикалящата действителност и техните 

възможности. В този възрастов период се формират модели на поведение, формира се 

собствен стил на живот. Разграничават се типовете на отношение на човека към 

живота: 

 Животът като подготовка за значим бъдещ живот, когато човек само се 

подготвя за истинското съществуване, а настоящият живот се обезценява, 

възприема се само като „предговор“, „тренировка“. 

 Животът като творчество, когато вътрешният живот, „животът на духа“ 

се оказва по-важен от външния, преобладава вътрешната мотивация на 

активността, докато човекът е изправен пред необходимостта да 

координира двата потока от събития, случващи се отвътре и отвън, 

съществува „заплаха“ от „изпадане от времето“. 

 Животът като постижение, при което човек („самоактуализиращата се 

личност“, „личност на действието“, „човек, който се е създал сам“) 

непрекъснато се стреми да постигне цели, животът се превръща в 

постоянно „преследване на хоризонта“. 

 Животът е като сън, в който има усещане за нереалност на „външния“ 

живот и в същото време усещане за реалността на желания „вътрешен“ 

живот, но за разлика от „творческия живот“, тук човек няма желание да 

създаде нещо ново, няма вътрешна дейност, животът е избягване в друга 

реалност (виртуална, религиозна, алкохол, наркотици и др.), където няма 

проблеми, болка и безпокойство. 
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 Животът като ритуал е подчинен на правилата, наредбите и външния 

сценарий, който освобождава човека от необходимостта да прави планове 

за себе си, да очертава перспективи, да избира, да се съмнява, да взема 

решения. Във всяка ситуация той знае какво да прави и ако не го прави, 

ще бъде подтикван от знаещи и авторитетни хора. 

 Животът като загуба на време, като постоянно, неизпълнено настояще, 

основният фокус на човешката дейност се прехвърля в сферата на 

свободното време и потреблението. За да се запълни времето със събития, 

да се усети собствения живот, човек трябва да играе, да се забавлявате, да 

подражава. 

 Животът срещу живота, когато светът изглежда враждебен и зъл, 

източник на болка и страдание, животът се превръща в постоянна война, 

в която не може да има победител. 

Какъвто и вариант на живот да избере човек, основното е, че сега той е субект на 

собствения си живот. Има няколко критерия за личност, която може да действа като 

субект: 

 способността на личността да организира собствения си живот, 

жизнените етапи и регулация на обективно съществуващите житейски 

обстоятелства; 

 способността на личността да разработи собствени начини за разрешаване 

на противоречия между нормативните изисквания и индивидуалните 

особености и претенции на личността; 

 оптималното използване на психични, личностни, професионални и други 

възможности, както и собствения опит за решаване на житейски задачи и 

проблеми; 

 постоянна насоченост към самоусъвършенстване, постигане на идеала; 

 усъвършенстване на личността, свързано със стремежа за преживяване на 

собствения живот, отговарящ на собствената индивидуалност, собствения 

смисъл. 

На този етап от живота често доминира мотивацията за постижения, 

желанието за успех, търсенето на индивидуални форми и начини за самореализация и 

социализация в огромния и постоянно променящ се свят. По време на всичко това човек 

се опитва да докаже своята уникалност, той е склонен да счита себе си за единствен тук 
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съм „Аз“ – там е света, който трябва да се завоюва, покровителства, да се променя, 

подобрява или от който трябва да се страхува. [21, с. 262] 

Навършвайки 30-годишна възраст, човек най-често придобива равновесие и 

започва да анализира своя избор, избрани модели на поведение, приемайки онези части 

от своето „Аз“, които са били оставени без внимание при избора на 20-годишна 

възраст. Изучаването на тези части на собственото „Аз“, които не са били взети под 

внимание, започва да заема вътрешния живот на човека. Ако целите, които си поставят 

младите хора, са нереалистични или фиктивни, т.е. определени от нереалистичното 

ниво на претенции или жизнения сценарий, който родителите им определят, то 

резултата може да е разочарование и загуба на смисъла в живота. 

Възрастовият период от 20 до 30 години се счита от обществото за най-доброто 

време, най-щастливата възраст, което води до засилено очакване на това време от 

подрастващите и до висока ретроспективна оценка на това сред по-възрастните. 

Усещането за щастие и удовлетворение от живота (неговия смисъл) не съвпадат: 

младите хора често казват, че са щастливи, но удовлетвореността от живота е по-малко 

типична за тях. 

Що се отнася до областта на изследване на Аз-концепцията, тук може да се 

намерят противоположни резултати. Според някои доклади високото самоуважение и 

най-благоприятният образ на „Аз“ са присъщи на младите хора и постепенно стават 

отрицателни с възрастта, според други младите възрастни имат по-малко позитивен 

„Аз“ образ и често си приписват отрицателни качества, като зависимост, 

неудовлетворение, мързел, плахост и т.н. 

В ранна зряла възраст преобладава сравнително висока локализация на профила 

на самооценката, въпреки че се забелязва остра критичност към собствените качества, 

подчертават се значителен брой недостатъци и недоволство от постиженията. 

Основният радикал на самооценката на младите възрастни е съзнанието или усещането 

за техните възможности, преживяването на отворена перспектива, съществуването в 

диадата „Аз съм – Аз ще бъда“. В периода на ранна зряла възраст човек живее в 

днешния ден, но не заради себе си, а заради предвидимото и създаденото в него утре, т. 

е. основният времеви параметър на самовъзприятието е „бъдеще в настоящето“.  

Основните психологически новообразувания в ранна зряла възраст са 

способността да се установят близки взаимоотношения без страх от загуба на 

собствената идентичност; диалектическо мислене и гъвкаво използване на 

интелигентността за решаване на реални житейски проблеми; кристализация на 
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чувството за лична идентичност, включително лична, семейна и професионална 

идентичност; формирането на модели на майчинство / бащинство; избор на 

житейски стратегии и изграждане на „стил на живот“. [21,. с.263-264] 

Кризата на тридесетата година или криза на смисъла на живота (28–32 

години). Въпреки факта, че човек е сравнително доволен от живота, той започва да 

изпитва недоволство от себе си, пита се какъв е и какво би искал да бъде, той разбира, 

че е надценил някои неща в живота си, а е подценил други, има усещане, че живота му 

се разпада. Прави се анализ на живота и се извършва преоценка на предишните 

ценности и избори (съпруг/а, кариера, житейски цели), което понякога води до смяна на 

професията, преглед на отношенията с хората и развод. Самотният човек започва да 

търси партньор; жената, която е щастлива, че седи вкъщи с децата си, се стреми да 

продължи кариерата си; бездетните родители искат да имат деца; в работата се случват 

големи промени, свързани основно с желанието да се промени нещо, желание за 

професионално израстване, по-голям успех. Появява се желание да се започне всичко 

отначало на 30-годишна възраст, а промените са придружени от съмнения, чувство 

на объркване и недоволство. Основният мотив на тази криза е бягство. Човек напуска 

работа, бяга от семейството си, сменя професията си, напуска града или страната. Той 

бяга от кризата, следователно, от себе си, но ситуацията не се подобрява. Задачата на 

тази криза е да се коригира жизнения план. Необходимо е да се направи нов избор или 

предишния да бъде анализиран и потвърден, да се превърнете мечтата в конкретни 

цели или да бъде изоставена и заменена с нова, да се променят или задълбочат 

вътрешните ориентири, да се приемат онези части на „Аза“, които не са били взети под 

внимание на 20 години, необходима е работа, за осъзнаване на собственото призвание и 

място в живота. [21, с.247] 

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. Какви са задачите и проблемите на развитието в ранна зряла възраст? 

2. Кои са основните събития в семейния цикъл? 

3. Какви са моделите на майчинство и бащинство? 

4. Как се развиват интелектуалните функции и способностите? 

5. Как протича професионалното развитие ? 

6. С какво се характеризира чувството за личностна идентичност? 

7. Какви са типовете на отношение на човека към живота? 

8 С какво се характеризира кризата на смисъла на живота? 
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ТЕМА 18. СРЕДНА ЗРЯЛОСТ ОТ 35-40 ДО 60 ГОДИНИ 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

различните гледни точки относно човешкото развитие в периода на средната зряла 

възраст, основните задачи в този период, промените, които настъпват в 

семейството, характеристиките на психичните функции в тази възраст, 

постигането на професионална зрялост и проблемите, свързани с работата, 

личностните промени и кризата на средната зряла възраст . 

 

 

Задачи на развитието в средна зряла възраст. Най-голямата продължителност 

на живота на възрастния човек спада към периода на средната зрялост, датиращ от 

приблизително 35 / 40 до 60 години, когато субектът се оценява като „нито млад, нито 

стар“. Има три гледни точки за човешкото развитие в периода на средна зряла 

възраст. Според първия средната зряла възраст е фаза на стабилност. В това време 

целият начин на живот на индивида и неговите лични характеристики са 

стабилизирани: установяват се относително постоянни социални и семейни отношения, 

професионален избор, отговорности и роли, ценностни ориентации, обща самооценка и 

нейните частни аспекти. Лонгитюдните и срезовите изследвания не разкриват 

значителни разлики в степента на удовлетворението от живота при индивидите от тази 

възрастова фаза. Съвременните автори, провеждали лонгитюдни изследвания, 

използвайки психобиографичния метод, не откриват т. н. криза на средната зрялост при 

повечето участници, което позволява средната възраст да са разглежда като интервал 

на стабилност. При хора, които са имали кризисни явления, те се оказват ограничени до 

социално-исторически бедствия и негативни социални събития. [7] 

Втората гледна точка е, че периодът на средна зрялост се разглежда като 

началото на края. В тази представа за човешкия живот обикновено се появява модел на 

полукръг: при достигане на кулминацията на приблизително 40 години започва 

движение надолу. Така всъщност целият период на средна зряла възраст се разглежда 

като фаза на стареене, свързано с намаляване на повечето психофизични, когнитивни и 

психосоциални функции.  

Третата гледна точка е в разбирането на този период не просто като етап на 

запазване на всичко, придобито на предишния етап, а като етап на по-нататъшно 
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развитие на субекта, където се постига пик на творческия подход към житейските 

проблеми и максимално въздействие върху другите. Мислейки за някакъв 40-годишен 

човек, ние възприемаме тази възрастова граница като много сериозна, но самият 

субект, достигайки 40 години, не винаги усеща това като значима граница. Освен това в 

съвременните условия посочената възраст често се превръща в начало на по-творчески 

интервал. Средната възраст може да бъде период на разцвет в семейния живот на 

индивида, неговата кариера или творческите постижения, той играе важна роля в 

придобиването от човека на усещане за самоефективност, самоактуализация и 

самореализация. 

Тези три гледни точки за средната зряла възраст не са толкова противоречиви, 

колкото взаимно се допълват. Някои важни аспекти от живота на човека се 

стабилизират, някои психофизични функции започват да угасват, а в някои сфери 

тепърва започва подем. Една от основните характеристики на средната зряла възраст е 

крайната субективност на човек при оценяване на своята възраст. Той може да оцени 

себе си като млад човек, за който всичко тепърва започва, или като опитен, преживял 

много неща, достатъчно зрял човек. [70] 

Основното противоречие в развитието на този възрастов период, който задава 

динамиката на личността, според концепцията на Е. Ериксън е „производителност - 

застой“, позитивното решение на което се осъществява чрез възпитание на новото 

поколение и грижата за него, чрез професионални успехи и творчески постижения. 

Негативното развитие на субекта на този етап се проявява в скованост, тъга, депресия. 

Основните житейски задачи на средната зряла възраст са: 

 Ценност на мъдростта - ценност на физическата сила. Водещия преди 

това стресиращ живот човек, поради намаляване на физическата му сила 

и влошаване на здравето му, трябва да промени темпа на живота си и да 

не „дава всичко от себе си“, да прехвърли по-голямата част от енергията 

си към умствена дейност. 

 Социализация - сексуалност. Акцентът на взаимоотношенията се движи 

от сексуалната интимност или конкуренция, когато човека от същия пол 

се възприема като „съперник“, а човек от противоположния пол се 

възприема като потенциален сексуален партньор и взаимодействието с 

него протича като „привличане - отблъскване“, към общуване и дружеско 

отношение. Решаването на този проблем в полза на социализацията води 
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до приемане на другите хора като личности, приятели, поради което 

отношенията с тях придобиват по-голяма дълбочина на разбиране. 

 Емоционална гъвкавост - емоционално обедняване. Неспособността за 

емоционално отдаване на нови хора и нови дейности, води до застой. 

Емоционалната гъвкавост е особено важна във връзка с отношението към 

растящите децата, техните приятели и семейства, както и когато 

собственото семейството се разпада, приятелите си тръгват и старите 

интереси престават да бъдат в център на живота. 

 Интелектуална пластичност - интелектуална ригидност. Сред хората 

на средна възраст съществува известна тенденцията към нарастваща 

ригидност в нагласите и действията, което ги прави затворени за нови 

идеи. Тази умствена „твърдост“ трябва да бъде преодоляна или тя 

прераства в нетолерантност, което води до невъзможност за решаване на 

проблемите творчески. Необходимо е да се развива отвореност към нов 

опит и нови взаимоотношения. [70] 

Във втория период на зрелостта се разграничават е следните проблеми на 

психическото развитие: 

 генеративност срещу застой; 

 професионална дейност (самореализация, кариерно израстване, 

конфликти на работното място, професионално прегаряне); 

 семейни отношения (със съпруга / съпругата, с децата, по-старото 

поколение, семействата на децата); 

 преживявания, свързани с влошаване на здравето. [119] 

Задачите на средната зряла възраст могат да се формулират и като: 

 постигане на зряла гражданска и социална отговорност; 

 постигане и поддържане на подходящ жизнен стандарт; 

 избор на подходящи дейности за свободното време; 

 помощ на децата да станат отговорни и щастливи възрастни; 

 засилване на личния аспект на брачните отношения; 

 приемане на физиологичните промени в този период и адаптиране към 

тях; 

 адаптиране към взаимодействието със застаряващите родители. [70] 

Социален контекст на развитието. При навлизане във втората половина на 

живота интензивността на социалното включване намалява, привързаността към много 



229 

други хора става по-малка или дори се загубва, семейството и работата отнемат много 

повече време от приятелството. Въпреки това приятелството продължава да играе 

голяма роля в тази фаза на живота. Това е особено важно за хора без семейство. 

Именно чрез приятелството те задоволяват много емоционални потребности (близост, 

приемане, подкрепа и т.н.). Жените изграждат по-близки приятелства. Те водят по-

интимни разговори и са по-склонни към саморазкриване. Мъжете обикновено избират 

приятелите си въз основа на приликите в житейския опит, нагласите, интересите и 

професиите. Някои автори смятат, че докато семейството и работата са ключови 

области от живота на жените на средна възраст, приятелите и обществото като цяло, са 

не по-малко важни за мъжете. Именно сред приятели и хора, които са близки в 

професионални (или други) дейности, човек решава проблема с определяне на 

границите на своето „Аз“ - идентификация в напълно нова, променена среда. До края 

на средната зрялост приятелството отново се укрепва, става по-дълбоко и 

многостранно. Очевидно хората на това възрастово стъпало вече са по-малко заети със 

семействата си и засилват позицията си на работното място, склонността им към 

самоанализ се увеличава, в резултат на което започват да оценяват индивидуалните, 

уникални аспекти на личността на приятелите си. [7, 150, 163, 167 и др.] 

В средна зряла възраст семейството все още заема важно място в живота на 

мъжете и жените, освен това на тази възраст по всяка вероятност ориентацията към 

него се засилва. Жените по-често от мъжете проявяват недоволство от семейното 

състояние, което се свързва с липса на топли отношения предимно със съпруга, по-

рядко с децата или дори с липса на семейство. Това се потвърждава от наблюдението, 

че жените винаги имат повече проблеми, свързани с брака и родителството, отколкото 

мъжете. Въпреки факта, че младите хора се развеждат по-често от хората на средна 

възраст, статистиката показва увеличаване на недоволството и броя на разводите между 

17-та и 25-та година от съвместния живот на съпрузите. Основните източници на 

нарушения в живота на семейството по това време са претоварване на съпрузите, 

пренапрежение на техните сили, необходимост от преструктуриране на духовните и 

емоционалните взаимоотношения. Конфликтът, характерен за първия етап от семейния 

живот, се заменя с опасността от емоционално „изстиване“, различни прояви на което 

(изневяра, сексуални дисхармонии, разводи поради „разочарование от характера на 

партньора“, „любов към друг човек“) се наблюдават най-често на този етап. [27] 

Средната възраст е междинен период, един вид мост между две поколения. 

Хората, достигнали средата на живота, осъзнават собствената си изолация не само от 
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младите, но и от тези, които се пенсионират и доживяват до старост. Те трябва да се 

научат да се справят с проблемите, причинени от застаряващите родители и растящите 

деца. Основните задачи, които хората на средна възраст решават, са да установят 

отношения с растящите деца, да ги оставят да живеят самостоятелно, да се адаптират 

към живота в „празното гнездо“, да изграждат нови взаимоотношения както с брачния 

партньор, така и с децата, които са израснали, да посрещат физическите и емоционални 

потребности на застаряващите родители, да преструктурират отношенията си с тях. [70] 

Децата, дават смисъл на живота, допринасят за формиране на усещането за 

самореализация и зрялост, но с тях са свързани значителни физически и емоционални 

разходи. Най-труден период преживяват възрастните, когато децата навлизат в 

пубертета, по това време като правило броят на конфликтите с тях се увеличава, 

удовлетвореността от брака спада. Най-ниската съпружеска удовлетвореност се 

наблюдава при семейства с деца-тийнейджъри: 12-16 годишни. С напредването на 

възрастта обаче отношенията между децата и техните родители се подобряват. 

Периодът в семейния цикъл, който започва след като най-малкото от децата напусне 

родителския дом, се нарича период на празното гнездо. Това време може да бъде 

трудно, ако през годините на съвместния си живот съпрузите се отчуждават една от 

друга, ако смисъла на живота е бил свързан само с децата, с изпълнение на 

възпитателната функция. Периодът на пускане на деца в собствения им живот е най-

труден за жените, те се чувстват нещастни и изоставени. Според някои данни обаче, 

след като порасналите деца напуснат дома, започва доста приятен период от живота, 

свързан с нарастване на свободата, разширяване на личните възможности за живот и 

появата на допълнителни ресурси. [7, 70] 

С напредване на възрастта хората на средна възраст и по-възрастното поколение 

сменят ролите си - властта преминава към хората на средна възраст, именно те се 

превръщат в поколението, „заставащо начело“, работещо, отглеждащо деца и играещо 

креативна роля в обществото. Ако и двете поколения не разбират, че подобна смяна на 

ролите е неизбежна част от жизнения цикъл, тогава тези нови взаимоотношения могат 

да предизвикат негодувание и възмущение от двете страни. Отговорността и тежестта 

на грижите както за младите, така и за възрастните обикновено се пада на жената на 

средна възраст, която трябва да успее едновременно да задоволи нуждите на своите 

застаряващи родители и пораснали деца. Тя също трябва да изпълнява съпружеските си 

задължения и да следи за здравето на съпруга си, да отчита интересите на собствената 
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си кариера и личните си нужди, което може да бъде източник на стрес, да доведе до 

физическо и емоционално претоварване. [70] 

Обикновено в края на средната зряла възраст хората имат допълнителни роли и 

функции: стават баби и дядовци. Често бабите и дядовците помагат на младите 

родители да се грижат за своите деца. За повечето от тях изпълнението на тези нови 

роли носи удовлетворение, нараства общото удовлетворение от живота. Основното 

натоварване тук обаче пада основно върху жената на средна възраст. Следователно, 

основната особеност на начина на живот на жените на средна възраст е постоянната 

заетост, усещането за максимална натовареност. [27] 

Когнитивно развитие и професионална дейност. През средната зряла възраст 

се наблюдават промени в сензорните функции. Зрението практически не се променя от 

юношеството до 50-годишна възраст, когато зрителната острота започва да намалява. 

Промените във функциите на зрението обаче не засягат когнитивната сфера. Слухът се 

влошава постепенно през цялата зряла възраст, така че на 50-годишна възраст много 

хора изпитват затруднения да чуват слаби звуци и затруднения при възприемане на 

високочестотни звуци. При мъжете степента на загуба на слуха е два пъти по-висока, 

отколкото при жените, и започва по-рано (от 30-годишна възраст), въпреки че 

възприемането на ниските честоти остава по-добро. Другите видове чувствителност 

(вкус, мирис, допир, болка) в средна зряла възраст или не се променят, или промените 

протичат по-плавно и не са толкова забележими. [70, 115 132 и др.] 

Проучванията на възрастовите промени на психичните функции при хора на 

възраст 41–46 години показват, че най-високо ниво на развитие има вниманието, а 

най-ниско ниво е характерно за функцията на паметта. Най-силните темпове на спад 

на паметта се установяват на възраст от 43–45 години. Като цяло най-забележимото 

повишаване на нивото на развитие на психичните функции е на 41 и 44 години, а най-

значителното снижаване се наблюдава след 44 години (на 45 и 46 години). Активното 

учене и самообразование през този период запазват когнитивните функции на високо 

равнище на развитие и създават по-добри потенциални възможности за по-продуктивна 

познавателна дейност.  

Съвременните лонгитюдни изследвания установяват, че общата 

интелигентност остава непроменена при хората поне до средна възраст и обикновено 

много по-дълго. По принцип коефициентът на интелигентност на човек през целия 

живот остава на приблизително същото ниво спрямо хората на неговата възраст. [132] 
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Развитието на някои когнитивни способности продължава през средната 

възраст. Развитието на текущия и кристализирания интелект носи различен характер 

през зрялата възраст. Текущият интелект са способностите, използвани за научаване 

на нещо ново: процеси на запаметяване, индуктивни разсъждения, бързо възприемане 

на пространствените взаимоотношения, анализ и решаване на различни проблеми и др. 

Той достига върха в развитието си през юношеството и след това намалява постепенно 

през цялата зряла възраст. Кристализираният интелект са способности, основани на 

натрупаните знания и опит: умение да се формулират преценки, да се анализират 

житейски проблеми и да се правят изводи. Кристализираният интелект не се поддава на 

разрушителните ефекти на времето и дори се повишава с възрастта. [203] 

При хората, които са доволни от живота, рядко са в конфликт с другите, имат 

сплотени семейства и широк кръг приятели, са в тясно взаимодействие с културната си 

среда, интелектуалните способности се съхраняват по-дълго или дори нарастват с 

годините. Жизненият опит, умения, образование, непрекъснатото развитие на 

компетентността, активния живот допринасят за по-нататъшното развитие на 

когнитивните способности. 

По време на зрялата възраст има промяна във функциите на интелекта, а не в 

неговата същност или структура. Когнитивното развитие на възрастните на средна 

възраст съответства на етапа на изпълнение на социалните отговорности. На този етап 

те се използват за решаване на проблемите на другите в семейството, на работното 

място, в обществото. За някои хора на средна възраст този етап придобива малко по-

различен характер и се нарича етап на администрирането. Това се отнася за онези, 

които работят на административни, управленски и правителствени длъжности и от 

чиито решения зависи съдбата на стотици или дори милиони хора. [70] 

Според описанията на професионалните цикли човекът на средна възраст е на 

етапа на укрепване на кариерата си и поддържане на своите постижения или етап 

на работа в полза на обществото, във възрастта на формиране на професионална 

зрялост. Човекът на средна възраст се опитва да заеме силна позиция в избраната от 

него дейност, да запази професията си и тази позиция на работното място която е 

постигнал. Често именно в този възрастов период хората достигат професионална 

зрялост и пика на професионалната си кариера, при което се наблюдава реципрочно 

влияние на личността и професията, която тя има. [197] 

Показателите за постигане на професионална зрялост могат да се проявят в 

следните форми: 



233 

 разбиране на системата от морални ценности, свързани с професията; 

 способност за натрупване и анализ на собствения професионален опит; 

 приемане на адекватен модел на образа на професионалиста и стремеж за 

съобразяване с него в собственото професионално развитие; 

 способност за максимално мобилизиране на собствените усилия, лични 

ресурси за постигане на поставените цели; 

 проява на чувство на удовлетвореност от работата; 

 желание за самоусъвършенстване; 

 липса на личностни деформации; 

 представа за личните функционални възможности на тялото и психиката 

и степента на тяхното съответствие с изискванията на професията и др. 

[18]  

Ако хората в ранна зряла възраст често са недоволни от работа или професията 

си, то в средна зряла възраст това е много рядко. През този възрастов период те 

подчертават положително отношение към работата си, разграничават собствените си 

умения и постижения, които са различни от останалите. Удовлетвореността от работата 

в средна възраст е забележимо по-висока, отколкото при по-младите. Професионалният 

живот на хората на средна възраст е източник на самоизразяване, самочувствие. За 

мъжът в този период не е достатъчно, за да бъде обещаващ служител, той иска да бъде 

признат и уважаван. Мъжете в средата на живота усещат възрастта си в зависимост от 

кариерата и промените в здравословния статус. Жените са склонни да определят 

собствената си възраст в зависимост от събитията в семейството или са еднакво 

фокусирани върху междуличностните комуникации (семейство, деца, приятелство, 

любов) и деловата сфера. 

Емпиричните изследвания показват, че кулминацията на научното творчество 

пада върху периода 35–40 и 40–45 години. Изключителните открития в много области 

на науката най-често се правят от хора, които са на малко по-малко или повече от 40 

години, след това вероятността от подобни открития започва да намалява с възрастта. 

Някои автори смятат, че първият пик на творческата активност е на 37 години (според 

други източници - 43 години), а вторият възход се наблюдава на възраст 52-58 години. 

Пик на продуктивността и броят на научните публикации се наблюдава на около 47 

години. Човек, който се развива последователно, след 50 години, достига втора 

творческа кулминация. Той може да обобщи и организира житейския си опит и все още 

има достатъчно жизненост, за да го приложи в работата си. Трябва да се има предвид, 
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че пикът на творческата активност за различните специалности е различен. [81, с. 142–

194.] 

В средата на живота често настъпва преосмисляне на професионалната кариера, 

свързано с професионалния избор, оценка на професионалното положение и напредъка 

в кариерата или промяна в ценностите, нагласите и целите, което може да доведе до 

промяна в посоката на кариерата. 

Установено е, че професионалната преориентация в зряла възраст и нейното 

въздействие върху процесите на професионализация се определят от следните 

характеристики: 

 вида на ситуацията на преориентация (принудителна или доброволна); 

 социално-демографски и професионални характеристики на контингента 

(военнослужещи, управленски персонал, инженери, лекари, учители на 

различна възраст и стаж); 

 естеството на предишната работа; 

 индивидуално-психологически характеристики на субектите на 

преориентация (интерналност - екстерналност, интровертност - 

екстровертност, тревожност и др.). [18, c. 174–197.] 

Психологически проблеми, свързани с професионалната дейност, могат да 

възникнат, ако има противоречия между: 

 преобладаващите професионални стереотипи и необходимостта от 

научаване на нови неща, овладяване на съвременни технологии; 

 необходимостта от самореализация и възможностите за това; 

 необходимостта от професионално израстване, кариерно развитие и 

ограничените възможности (обективни и субективни); 

 желание и потребност от добри взаимоотношения на работното място и 

включване в конфликти; 

 необходимостта от поддържане на здравето и благополучието и 

професионалното „прегаряне”. 

Периодът 40–42 години понякога се нарича криза на професионалната кариера. 

Той се дължи на стабилизиране на професионалния живот, което може да допринесе за 

професионална стагнация на личността, смирение и професионална апатия. Човекът 

изпитва силна неудовлетвореност и потребност от самореализация, той осъзнава 

необходимостта от разрешаване на противоречието между желаната кариера и нейните 
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реални перспективи. Това е време на самоанализ, свързано с професионален избор и 

напредване. [21, с. 274] 

Друг проблем на хората на средна възраст, свързан с работата, е 

професионалното прегаряне (бърнаут). Това е емоционално изтощение, което често 

се случва в средна зряла възраст при хора, ангажирани да помагат на другите (социални 

работници, мениджъри, лекари, учители, психолози и др.), въпреки че този термин се 

прилага за представители и на други професии. Човек може да „прегори“ на работа, ако 

работи в напрегнат ритъм, с голямо емоционално натоварване, дава всички сили, 

стреми се към почти непостижима цел, при което високите му очаквания не са 

оправдани и многото усилия не се възнаграждават. Причината за явлението бърнаут 

може да бъде спецификата на работата в социалната сфера, която се характеризира с 

голям брой натоварващи психиката контакти с различни хора и типични личностни 

проблеми в организационната структура: липса на самостоятелност и подкрепа, ролеви 

конфликти, неадекватна или недостатъчна обратна връзка от ръководството и др. В 

случай на професионално прегаряне се появяват следните симптоми: 

 емоционални: мрачност, сълзливост, депресивно и нестабилно 

настроение, гняв, безсилие, изчерпване на емоционалните ресурси; 

 когнитивни: усещане за безизходност и безнадеждност, скованост на 

мисленето, цинизъм, отстраненост в общуването с колеги и клиенти; 

 мотивационни: изчезване на старанието, ентусиазма, интереса, повишена 

апатия, разочарование, недоволство. Работата се превръща в тежест, 

длъжността може да бъде напусната. Всичко това е придружено от 

здравословни оплаквания, характерни за стреса: главоболие, гадене, 

световъртеж, безпокойство и безсъние. Това може да доведе не само до 

емоционално, но и до физическо изтощение, до развитие на 

психосоматични заболявания. [57, с 27–37.] 

Най-сериозна криза, свързана с професионалния живот, преживяват хората при 

загуба на работата, особено тези, които са уволнени или принудени да се 

пенсионират. Оставени без работа, хората изпитват истинска реакция на мъка, 

състояща се от четири етапа  : 

 шок в резултат на нарушения начин на живот; 

 оптимизъм, когато човек прави постоянни опити да намери друга работа; 

 песимизъм в резултат на осъзнаването, че има много хора, които търсят 

работа; 
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 фатализъм и депресия, когато човек губи надежда да си намери работа. 

[33] 

След няколко месеца безработица (често се посочват девет месеца като критичен 

период), търпението приключва и всяка надежда изчезва. След това може да настъпи 

повишаване на нивото на заболяванията, самоубийство, алкохолизъм, развод или 

търкания в семейството между съпрузите и в отношенията с децата, чувство за 

собствената безполезност и загуба на самочувствието. Хората на средна възраст 

преживяват загубата на работа по-трудно от младите възрастни, тъй като по-голямата 

част от идентичността на човек на средна възраст е свързана с работата. Освен това е 

по-вероятно да се сблъскат с възрастова дискриминация при наемане на работа и като 

правило предлаганата нова работа е свързана с по-нисък статус и по-ниско заплащане. 

Дългото отсъствие на работа засяга по най-лошия възможен начин мъжете на възраст 

от 40 до 50 години. 

Преживяването на кризата, свързана със загуба на работата, при различни хора 

протича по различни начин и зависи от пола, социалната и културна среда, личностните 

особености. Жените могат да се справят с такъв стрес по-добре от мъжете (с 

изключение на случаите, когато те са основните източници на доход на семейството), 

особено тези, които не са толкова заети с професионалната си дейност и не вярват, че 

ценността на личността се определя само от извършената работа, както и тези, които 

имат подкрепата на семейството или приятелите си. [70, 114] 

Личностно развитие. Най-характерните черти на личността на човек на средна 

възраст са реалистичност на стремежите, засилено внимание към хода на тяхната 

самореализация в професионален, семеен и личен план, борба за пространство на 

собственото развитие, повишено внимание към здравословното състояние, 

емоционална гъвкавост и интелигентност, желание за стабилност в ежедневието, 

креативност и др. Според проучвания, хората на средна възраст (40–49 години) вярват, 

че са в разцвета си, живота им е пълен и интересен, чувстват своята полезност и са 

пълни с надежда за бъдещето, потребността от самореализация не само не отшумява, 

но се засилва, имат усещане за потенциал за личностно развитие, стремят се към високо 

равнище на компетентност в областта на своята дейност, способни са да вземат важни 

решения и носят отговорност за тях, действайки като истински субекти на живота си. В 

средната зряла възраст начинът на живот се променя, той придобива 

„индивидуалистични“ черти, докато сред младите хора е по-вероятно „хедонистичен“ и 

„авантюристичен“. [7, 45, 172, 183 и др.] 
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Основно на този етап е преосмислянето на съществуващия опит и придобитите 

ценности, желанието да се доближиш до самия себе си, да съответстваш на 

собствената си вътрешна природа. Човек става по-избирателен при избора на цел за 

прилагане на своите сили и други индивидуални способности, както и по-отговорен за 

резултатите от своята самореализация. Според много автори именно в периода на 

средна зряла възраст човек достига акме - пика на творческата зрялост със 

самоактуализация в гражданска, лична, междуличностна, професионална, духовна, 

семейна и други сфери на живота. В психологическата литература са представени 

различни гледни точки за съдържанието на феномена на зрелостта. От една гледна 

точка истинската зрелостта настъпва, когато човек не само достигне върха в своето 

развитие, но и придобие способността да прехвърля плодовете на своето развитие на 

друг човек, когато е в състояние да осъзнае и изпита уникалността на своето битие в 

света. Това се постига на възраст 30-50 години и евентуално в най-последните етапи от 

живота му, когато човек все още е в състояние да намери смисъла на своето битие. 

Именно на този възрастов етап емоционалността достига връх в своето развитие, като 

вътрешен свят на фините мирогледни чувства, нравствени свойства, субектно-

съдържателни свойства на личността (смисъл, цели, самоотношение, самооценка).  

От друга гледна точка психологическата зрялост се изразява в желанието на 

човек да поддържа целостта си като субект и личност, т.е. да прави това, което е 

съобразено с неговия житейски смисъл и неговата интегративна уникалност. Критерий 

за личната зрялост е психологическия суверенитет, разбиран като способност да 

контролира, защитава и развива своето психологическо пространство. Той се основава 

на обобщения опит на успешно автономно поведение и се проявява в преживяване на 

автентичността на собственото битие, съотнесеност с пространствено-времевите и 

ценностните житейски обстоятелства и определя увереността на човека, че действа 

според собствените си желания и убеждения. За основно новообразувание на личността 

в дадения възрастов период могат да се считат способността на човек да отстоява себе 

си и да се самореализира при обективно съществуващи житейски обстоятелства. [137] 

В същото време зрелите хора не са толкова щастливи и оптимистични, колкото 

20-годишните. Средната възраст, според някои автори, е периодът на най-голямо 

безпокойство, депресия, страх от смъртта, стрес и кризи. Ако до 40 години пред човека 

се е простирало само бъдещето, където всичко все още е възможно, то в зряла възраст е 

изградена граница, бъдещето вече няма неограничени възможности, достигайки 

половината път, човек вече вижда къде свършва пътя. В резултат на това всички мисли 
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за бъдещето трябва да бъдат уравновесени с идеята за времето, което остава да се 

живее. На възраст 35–45 години, хората започват сериозно да мислят, че са смъртни, че 

времето им минава и ако не побързат живота им може да се превърне в изпълнение на 

тривиални задължения за поддържане на съществуването. Мотивиращата сила в този 

период са думите: „Всички свои дела трябва да свършим сега“. Именно в петото 

десетилетие силен удар за самооценката е откритието, че жизнените сили намаляват, 

появяват се първите признаци на стареене, различни болести започват наистина да 

притесняват човека, става по-трудно да се поддържа живота на същото ниво на 

активност. При жените в този период настъпва края на репродуктивната фаза 

(менопаузата обикновено настъпва на възраст между 48 и 51 години, понякога по-

рано), което може да причини емоционални и физически промени: нарушения на съня, 

главоболие, сърцебиене, колебания на кръвното налягане и др. Жената в дадения 

период може да изпита чувство на депресия или да се чувства по-малко женствена. В 

живота на мъжете няма драстични промени, но до края на средната възраст много от 

тях изпитват понижаване на сексуалната активност, тревожност по повод на 

сексуалните отношения и неудовлетвореност от тях, а някои започват да се оплакват от 

чувства на неувереност, нервност, умора, депресия, раздразнителност. Близките до тях 

жени отбелязват следните промени: грубост в общуването с роднините, изолация, 

повишен апетит, злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, повишена разсеяност и др. 

Страхът от болести и възможна смърт причинява стресови състояния. [70, 81, 115 и др.] 

Според някой изследвания възрастта близка до 50 години, може да е най-

добрата: това е време на добро здраве, самостоятелност и относителна безопасност. 

Жените на около 50 години говорят за собствения си живот като за „първокласен“. Те 

оценяват като високо качеството на живота си и установяват понижаване на 

зависимостта, повишена самоувереност и решителност. След 40-та година човек е на 

кръстопът в духовното си развитие: то или намалява заедно с биологичните функции, 

или се издига до напълно нови сфери, където се събуждат напълно различни творчески 

сили, което прави възможно втората кулминация на творческия потенциал на субекта. 

Такъв подем настъпва в средата и края на петото и продължава в някои случаи до 

седмото десетилетие. Хоризонтът се разширява, животът става все по-интересен, 

ежедневните проблеми оставят настрана. Сега човек започва да се интересува повече от 

общите проблеми на планирането и ръководството или, обратно, отделя повече време 

за духовното си развитие. [21, с. 276-277] 
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Аз-концепцията на субекта на средна възраст и удовлетвореността му от 

живота не остават идентични в сравнение с периода на ранната зряла възраст. 

Процентът на хората, недоволни от живота, се увеличава от 30-годишна възраст и 

достига максимум в напреднала възраст. Позицията на хората в средна зряла възраст би 

могло да се предаде по формулата: „Аз оценявам себе си относително ниско, но 

приемам себе си и съм доволен от постигнатото“. В определен смисъл първата част 

на формулата по-точно отразява самочувствието на жените, които са по-малко доволни 

от външния си вид, интелекта, личностните качества, семейното състояние, по-малко 

щастливи са; втората част по-добре предава самоусещането на мъжете, по-уверени, 

щастливи и доволни от работата и семейството си, по-удовлетворени. Аз-концепцията 

става по-реалистична, изчезват илюзиите на младостта и ранната зрялост при оценката 

на житейски перспективи и възможности. По-адекватното възприемане и преживяване 

на собственото истинско „Аз“ се постига чрез освобождаване от условна отговорност 

пред очакванията и оценките на другите, човек приема личната отговорност за своето 

развитие. [115] През четвъртото десетилетие от живота се залагат две типични 

стратегии за по-нататъшно развитие: човек или основава самооценката си на 

постигнатото до този момент (тогава има вероятност да влезе в криза), или 

индивидът изгражда самочувствието си върху възможността да живее за другите. В 

този случай започва нова, социална фаза, в която той е в състояние да предаде 

придобития опит. [81, с. 142–194.] 

Основните психологически новообразувания на средната зряла възраст са 

способността за постигане на продуктивност, за постигане на творческа, 

професионална, социална и лична зрялост. Постига се ново равнище на интелектуално 

развитие (възможност да се използват познавателните способности за решаване на 

проблемите на другите); утвърждаване на собствените житейски значения, 

себереализация. [21, с. 277] 

Кризата на средната зряла възраст често се описва като „криза на средата на 

живота“ или „криза на четиридесетата година“ или „криза на средната възраст“ (на 40–

45 години). [6, 88 и др..] Това е време на адаптация към разбирането, че човек вече не е 

млад и бъдещето не носи неограничени възможности, човекът първо осъзнава, че няма 

да живее вечно. Ако на 20 и 30 години може да бъде мечтател, то след 40 години идва 

времето за изпълнение на обещанията. Човек е изправен пред бездната, която разделя 

представата за себе си на 20 години и реалността на живота, която чувства на 40 

години. Настъпва освобождаване от илюзиите, осъзнаване, че времето изтича, за да 
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запълни пропастта между мечтите и реалността, човек се сблъсква с необходимостта да 

преразгледа своите планове и да ги съпостави с останалото време за живот.  

Зрелостта, разбирана като най-голямо съответствие между реалност и 

представата за нея, е период с най-малко илюзии - с настъпването ѝ много (макар не 

всички) илюзии със силна мотивираща сила се разсейват: човек осъзнава предела на 

възможностите си; своите и на околните реални качества; перспективите за мястото си 

в общността. [88, с. 124.] 

През този период човекът енергично търси истината за себе си, за да види света 

в правилната перспектива. Психически тази фаза се характеризира със съмнения, липса 

на насоки и тенденция за вземане на илюзорни решения и могат да се появят кратки 

моменти на чувство за щастие. В духовен смисъл тези години означават борба с 

празнотата: на човек му се струва че е загубил почвата под краката си и още не е 

намерили нова почва. Често хората в тази възраст са обзети от паника, страхове и 

депресия, те определят състоянието си като „живот в безтегловност“. Това е времето, 

когато те се сблъскват с проблеми, свързани със смисъла на живота, криза на 

ценностите или преход към нова доминанта на ценностите. 

Източник на кризата е ограничеността на жизнената перспектива, младите 

хора считат, че ще живеят средно до 70–80 години и поставят линията за 

самореализация между 30 и 40 години. Трите най-често срещани аспекта на кризата в 

зрялата възраст са: 

1. Криза на нереализираността: това, което човек е набелязал в младостта си, 

но не е могъл да осъществи или подценява своите успехи и постижения. 

2. Криза на празнотата: всичко, което човек е мечтал е постигнато, или онези 

цели, към които се е стремял, губят своята актуалност и значение, престават да са 

желани, той няма конкретни цели, които да го привлекат в бъдещето, доминиращо е 

преживяването, че той „Вече няма сили“. 

3. Криза на безперспективността: липсата на бъдеще в картината на живота, 

рисува се картина на безнадеждна стагнация, гарантирана скука, човек не вижда 

пътищата на развитие или самореализация. 

Успешното решение на кризата на средната зряла възраст обикновено включва 

разработване на нов образ на „Аза“, преосмисляне на житейските цели, 

преформулирането им в рамките на по-реалистична и сдържана гледна точка и 

въвеждане на корекции във всички области на обичайното съществуване. В този 
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момент протича процес, на „духовно съзряване“. Решаващият въпрос е дали е 

възможно да се освободим от преувеличения плен на „Аза“. [21, с. 248] 

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. Кои са задачите на развитието в средната зрялост? 

2. Каква е ролята на приятелския кръг и семейството? 

3. Как протича когнитивното развитие в средна зрялост? 

4. Кои са показателите за постигане на професионална зрялост? 

5. Какво е бърнаут, какви са неговите симптоми ? 

6. Какви промени настъпват в личностното развитие? 

7. Как се променя Аз-концепцията? 

8 С какво се характеризира кризата на средата на живота? 
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ТЕМА 19. НАПРЕДНАЛА И СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ (КЪСНА ЗРЯЛОСТ) 

СЛЕД 60 ГОДИНИ 

 

 

След усвояване на материала по тази тема Вие ще придобиете знания за 

кризата на зрелостта, характеристиките на старостта, задачите на развитието в 

този период, промените, които настъпват в организма, спецификата на 

отношенията с околните, промените в когнитивната сфера, характерологичните 

промени, адаптацията към старостта и приемането на смъртта. 

 

 

Криза на зрелостта (предпенсионна криза) – 55-60 години. Този критичен 

период се характеризира като време за обобщаване на резултатите, които не винаги 

удовлетворяват човека, тъй като не всички негови желания и цели са реализирани. 

Отношението към бъдещето се променя коренно: хората на тази възраст започват да 

осъзнават, че нямат време за всичко, което биха искали да правят. Това е етапът на 

остаряване, решаващ фактор тук е приближаващият край или поне реалността на 

пенсионирането. Този период се описва като време на вътрешен конфликт: 

необходимо е да се промени обичайния житейски стереотип, да се създаде нов начин на 

живот. За човека се оказва много трудно, понякога болезнено, да премине от състояние 

на максимална активност към постепенното ѝ ограничаване. Здравето започва да се 

влошава, силите намаляват, възниква обективна необходимост да се отстъпи място на 

новите поколения със субективно нежелание и вътрешна съпротива това да се направи, 

тъй като днес човек на 60-65 години субективно не се чувства стар. 

При някои хора се появява чувство за неизбежност от преодоляването на нов 

труден етап. Сега е моментът човек да се подготви за това, което още иска да направи, 

да прецени какво може да остави и да започне да работи върху това, което още иска да 

завърши. [21, с. 248] 

Пенсионирането променя кардинално начина на живот на човека, включва 

загубата на важна социална роля и значимото място в обществото, отделяне от неговата 

референтна група, стесняване на кръга му от контакти, влошаване на финансовото му 

състояние, промяната на структурата на психологическото време понякога причинява 

остро състояние на „шок от пенсионирането“. 
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Този период е труден за повечето застаряващи хора, предизвиква негативни 

емоционални преживявания. Индивидуалната тежест и интензивност на преживяването 

на пенсионната криза варира значително в зависимост от характера на работата, от 

нейната ценност за отделния човек, от степента на готовност на човека, неговите 

личностни черти и житейска позиция, преобладаващи в предходните години. Така 

раздялата с тежък физически труд или нелюбимо професионално занимание може да 

премине напълно безболезнено, дори радостно, като освобождаване и възможност да се 

прави нещо друго, по-приятно. 

Обща характеристика на напреднала и старческа възраст. [90, 108. 140 и 

др.] Късната зряла възраст или старостта е естествено приближаващия се последен 

период от развитието на индивида, свързан с възрастта. Геронтологията се занимава с 

изследване на остаряването и старостта. Съвременните представи за геронтологията се 

основават на следните положения: 

 неизбежност на стареенето: остаряването не може да бъде спряно, 

това е преди всичко функция на времето, то е разрушителен процес - 

постепенно, постоянно прогресивно, необратимо движение към упадъка 

на повечето жизнени функции; 

 неравномерност (хетерохронност) на стареенето: проявява се в 

неравномерното проявление на процеса на стареене в различни структури 

на един и същ орган, в различни периоди от началото на стареенето на 

отделни органи и тъкани на тялото, в неравномерната скорост на развитие 

на промените, свързани с възрастта, в многообразието им, свързано с 

потискането на някои и активирането други жизнени процеси в 

застаряващото тяло; 

 спецификата на стареенето: всеки остарява по свой начин, с 

присъщите му характеристики, от тук можем да изведе друг закон на 

геронтогенезата - законът на многообразието, който се състои в 

проявление на нарастваща индивидуализация на хората по време на 

стареене. 

Стареенето е универсален и неизбежен процес, завършващ със смърт, но в 

същото време е невъзможно да се предвиди формата на стареене, скоростта на развитие 

на промените, времето на края на живота. 

Много геронтолози смятат, че е необходимо да се прави разлика между 

нормална и патологична или болезнена старост. Патологичната старост е резултат 
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от патологични ефекти, които нарушават адаптивните и компенсаторни механизми и се 

характеризира с дисхармония на жизнените процеси. Естествената или нормална 

старост е постепенно хармонично отслабване на жизнените функции, като 

същевременно се поддържат адаптивните и компенсаторни способности на организма, 

осигурявайки физиологичния му баланс на ново равнище. 

Границите между периода на средата и началото на късната зрялост са 

неуловими. Обикновено, когато се говори за стари хора, ориентир е възрастта за 

пенсиониране, но последната далеч не е еднаква в различните страни, за различни 

професионални групи, за мъжете и жените. Повечето геронтолози са обединяват около 

числата 60–65 години, за обозначаването на началото на старостта. Според схемата за 

периодизация на възрастта, разработена на специално свикан международен 

симпозиум, посветен на този проблем, старостта се разделя на напреднала възраст (61–

74 години за мъже и 56–74 години за жени), старческа възраст (75–90 години) и 

дълголетие (над 90 години). [21, с. 281] 

Важен признак на психологическото остаряване е едновременното проявление 

на сили и слабости. Силните страни на старостта се проявяват преди всичко в 

онези характеристики на човек, които са в най-голям контакт с културата, знанията и 

опита. Те включват: 

 кристализиран, обогатен с опит интелект, характеризиращ се със 

способността за решаване на добре познати когнитивни проблеми; 

 систематични знания, които се натрупват през целия живот и които в 

напреднала възраст могат да се разграничат допълнително, проявявайки 

се в професионална компетентност; 

 способността за решаване на проблеми в развитието, както и 

преодоляване на конфликти и трудности, в които се разкрива жизнената 

компетентност, развита през дългите години живот. 

Слабите страни на старостта са свързани с онези области от човешкия живот, 

които се определят преди всичко от биологични фактори. Те включват: 

 физическа работоспособност и адаптивна способност на организма; 

 работа на сетивните органи; 

 сензомоторни функции; 

 гъвкавост на интелекта, която контролира процесите на обработка на 

информация, възприятие и памет и се отразява преди всичко в 

способността за решаване на нови когнитивни проблеми. [21. С.283] 
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Задачи на развитието в напреднала и старческа възраст. В концепцията на Е, 

Ериксън [149] старостта се свързва с разрешаването на последния психо-социален 

конфликт: целостта на егото срещу отчаяние. Основната задача на хората в тази 

възраст е да намерят смисъла на преживяния живот, да го приемат, да постигнат 

интеграция, в развитието на своето „Аз“. Тези от възрастните хора, които са доволни 

от живота си, вярват, че живота има смисъл, изпитват усещане за пълнота на живота и 

собствената си цялост. Тези, които не приемат живота си, виждат само грешките 

пропуснатите възможности, чувстват разочарование, отчаяние, безполезност. 

Идеалното разрешаване на конфликта включва, според Е. Ериксън, превес на чувството 

за ценност, леко обагрено с реалистично отчаяние, което води до мъдрост - „базисната 

добродетел“ на късната възраст. 

Р. Пек добавя още три дилеми, които възрастният човек трябва да разреши.  

 Диференциране на егото срещу погълнатост от ролите. Ако хората се 

определят само в рамките на работата или семейството си, то 

пенсионирането, смяната на работата или напускането на дома от децата, 

могат да предизвикат прилив на негативни емоции, с които човек не е в 

състояние да се справи. Един възрастен човек трябва да има и други 

ценности, хобита, интереси, които биха му позволили да изпита чувство 

на удовлетворение в тази ситуация. 

 Трансцендентност на тялото срещу погълнатост от тялото. 

Благополучното стареене предполага способност да се избягва 

прекомерния фокус върху непрекъснато нарастващите неразположения, 

болки и физически неразположения, с които то е съпроводено. Почти 

всички стари хора боледуват, но някои остават в състояние да се 

наслаждават на живота, на света около тях, да намерят удовлетворение в 

човешките взаимоотношения, в собствената си творческа дейност. 

 Трансцендентност на егото срещу погълнатост от егото. Хората не 

трябва да се отдават на мисли за смъртта (да се потопят в „нощта на 

егото“). Чрез децата, елементи на културата, приятелите и роднините, 

човек може да разпространява собствените си действия извън границите 

на жизненото време. Смъртта е неизбежна, но човек трябва да може да 

намери смисъла на живота си в бъдещите поколения, семейството, 

идеите, своите дела. 

Задачите на старостта са: 
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 адаптиране към намаляването на физическата сила и влошаването на 

здравето; 

 адаптиране към пенсионирането и по-ниските доходи; 

 адаптиране към смъртта на съпруга / съпругата; 

 установяване на силни връзки със своята възрастова група; 

 изпълнение на социални и граждански задължения; 

 осигуряване на задоволителни условия за живот. [70, 114] 

Едно от най-значимите събития в третата възраст е пенсионирането. То води до 

рязка промяна в стереотипа на живот, тъй като стилът и начинът на живот се променят, 

обичайния кръг от приятели се стеснява, има излишък от свободно време, намалява  

материалното богатство и се губят предишният статут и социалните роли. Възрастният 

човек трябва да може да се адаптира към новите условия на живот, когато му е по-

трудно да се адаптира към принудителните промени, особено на фона на намалената 

физическа сила и влошеното здраве. Адаптацията към пенсионирането е особено 

трудна за тези, чиято идентичност е тясно свързана с тяхната професионална роля. 

Често това събитие се счита за стресиращо, което води до намаляване на 

удовлетвореността от живота, загуба на идентичност, лошо здраве, повишени 

конфликти между съпрузите, самоубийства и смъртност. 

Проучванията в областта на геронтопсихологията разкриват, че т. н. пенсионен 

стрес не винаги се наблюдава в действителност. Най-често негативен опит, свързан с 

пенсионирането, изпитват хората с по-нисък социално-икономически статус, 

образование и доходи, лошо здраве или такива, които са преживели по-стресиращи 

събития през живота си. Пенсионирането не увеличава риска от смърт или лошо здраве. 

Някои от възрастните хора съобщават, че здравето им се е подобрило след 

пенсионирането, удовлетвореността от живота им е по-висока от очакваната, 

психическото и физическото им благополучие остават непроменени. 

Важна роля за адаптирането към пенсионерския начин на живот играе личното 

отношение към този период. Процесът на адаптиране често е по-лесен, ако човек е 

планирал пенсионирането си и бъдещия си живот. Подготовката за пенсиониране се 

състои от три части: 

 „забавяне на оборотите“ - с напредване на възрастта хората започват да се 

освобождават от редица работни задължения или да стесняват 

отговорностите си, за да избегнат рязък спад на дейността при 

пенсионирането; 
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 планиране - внимателно планират бъдещия си живот; 

 живот в очакване на пенсионирането - овладават притесненията си за 

завършване на работата и оформяне на пенсията и се опитват да си 

представят какъв ще бъде техният свободен живот. 

Пенсионирането трябва да се разглежда не само като еднократно събитие в 

живота на човек, но и като дълъг процес, който започва в предпенсионните години и 

завършва след определен, понякога доста дълъг период от време след действителното 

напускане на работата. [21, с. 285] 

Физически аспекти на стареенето и здравословни проблеми. 

Морфофункционалните промени в напреднала и старческа възраст засягат 

практически всички телесни органи и системи. Външният вид на човек се променя: 

косата побелява, а при мъжете дори опадва, бръчките се задълбочават, промяна в 

стойката, зъбите изпадат, кожата изсъхва (става по-малко еластична, по-суха, тънка, 

появяват се брадавици, възрастови петна, синини поради спукване на кръвоносните 

съдове). Промените в костно-мускулната система се изразяват в намаляване на 

мускулната маса, което води до понижаване на теглото, свиване на междупрешленните 

дискове, деминерализацията на костите, следователно, ръста на хората в напреднала 

възраст намалява с 3-5 см, възникват проблеми с позата, може да се развие остеопороза 

(костите стават чупливи, често се счупват, зарастват по-трудно и бавно), работата на 

мускулите се забавя и се влошава. [70, 108, 132 и др.] 

Редица промени засягат сетивните органи: намаляване на зрителната острота, 

намаляване на способността да се фокусира на окото върху обекти, промяна в 

прозрачността на лещата, намаляване на слуха най-често при мъжете, леко влошаване 

на обонянието, някои промени в чувствителността на вкуса (намаляване на 

чувствителността към горчиво и солено, влошаване на дефиницията на сложните 

вкусове), увеличаване на прага на тактилната чувствителност, повишаване на прага на 

болката, т.е. по-възрастните хора могат да издържат на по-силни дразнители, без да ги 

възприемат като болезнени. 

Промените засягат много вътрешни органи: нарушения в сърдечно-съдовата 

система, храносмилателния тракт, белодробния газообмен се влошава, функциите на 

бъбреците и ендокринните жлези отслабват, наблюдават се промени в имунната 

система, в резултат на което хората са по-малко защитени от въздействието на 

микроорганизми и заболявания в напреднала възраст. Промените, които засягат всички 

вътрешни органи, са свързани с намаляване на резервния им капацитет – наблюдава се 
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значително понижаване на резервите на организма и превишаването на обичайните 

натоварвания може да доведе до сериозни нарушения в работата му, дори до летален 

изход. Подобно понижаване на резервните възможности на организма в напреднала 

възраст понижава способността за справяне със стреса. [70, 108, 132 и др.] 

В третата възраст се наблюдават промени и в централната нервна система: 

мозъчната маса намалява с 10-15% при нормално стареене, мозъчната плътност 

нараства, наблюдава се намаляване на гънките и разширяване на браздите, общият брой 

на нервните клетки и броят на връзките с другите клетки намалява. Основната загуба на 

клетките настъпва в определени области на мозъка - в хипокампуса, в кората като цяло 

т.е. в области на мозъка, които са пряко свързани с интелектуалната дейност и паметта. 

Нервните клетки се свиват, ядрата приемат неправилна форма, нервните влакна се 

удебеляват и разделят, броят на миелиновите влакна в проводящите пътища намалява, 

скоростта на протичане на нервния импулс през синапсите намалява, процесите на 

възбуждане и задържане отслабват, инертността им се увеличава, снижава се 

способността за изграждане на условни рефлекси и др. [132] 

Въз основа само на горепосочените промени в организма на възрастния човек е 

очевидно, че здравословните проблеми стават едни от основните в старческа възраст. 

Всички промени в периода на стареенето са индивидуални. Има хора, които до 

дълбока старост поддържат добро здраве и не се откриват значителни промени в 

различните системи на тялото. Физическото стареене, болестите, според геронтолозите, 

се обясняват не само с биологичния процес на стареене, но зависят и от отношението 

на хората към факта на собственото им стареене, от начина им на живот. Тук е важен 

ефектът от натрупване на преживени заболявания и стресове, както и наличието на 

лоши навици: пренебрегване на физическата култура, неправилно хранене, злоупотреба 

с алкохол и тютюнопушене и др. [70] 

За процеса на стареене е естествено не само намаляването на физическите сили и 

способности, но и психическият упадък, който се изразява в ограничаване на кръга от 

интереси, пасивност, психическа вялост, понижаване на инициативността и вътрешната 

мотивация. Същевременно могат да се запазят всички особености на личността и 

характерологичните черти, творческите способности, критичната оценка на 

собствените сили и способности на човека и способността за адекватна социална 

адаптация. Психическият упадък е отражение на общия процес на инволюция, 

обусловен от възрастовите промени във висшата нервна дейност, но времето на 

неговото проявление, скоростта на развитие, тежестта и дълбочината са различни. 
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Отбелязаните признаци на психичен упадък са свързани с физическо заболяване и най-

често се появяват при хора над 85 години. Подобряването на физическото здраве, 

излекуването на соматичните заболявания бързо води до оживяване на психическия 

живот в старостта. [21, с. 286] 

Социален контекст на развитие. Една от особеностите на социалния живот в 

по-късна възраст е преструктурирането на отношенията. Възрастните хора трябва 

да се адаптират към промяната на социалния си статус, намаляването или 

прекратяването на стари, предимно делови отношения, към предаването на властта на 

другите, прекратяването на възпитателната дейност в семейството, към ролите на баби 

/дядовци и прабаби/прадядовци, към грижите за болния съпруг/съпруга, към загубата 

на съпруг / съпруга и близки приятели. 

Старите съпружески двойки обикновено изпитват по-голямо удовлетворение от 

брака, след като възрастните им деца започнат да живеят отделно. [70, 72.] 

Първоначално могат да възникнат определени трудности при приспособяването към 

„празното гнездо“, тъй като при липса на деца и работа възрастните хора трябва да се 

научат да живеят отново заедно. Въпреки това, „препълненото гнездо“ (когато 

порасналите деца със семействата си живеят с възрастните си родители) може да бъде 

по-голям източник на стрес от празното. Проблемите с влошаващото се здравословно 

състояние на съпрузите излизат на преден план, тук често са концентрирани всички 

усилия. Повечето двойки, които са отгледали деца и са запазили брака си, твърдят, че 

изпитват по-малко стрес и по-силно чувство за хармония и удовлетворение. Бракът 

става за тях източник на комфорт, подкрепа и емоционална близост, т. е. започва да 

заема по-важно място в техния емоционален живот. Женените възрастни хора по-често 

се чувстват щастливи, имат по-високо ниво на психическо благосъстояние, по-добро 

здраве и живеят по-дълго от тези, които са неженени, разведени или овдовели. 

Разведените или овдовелите мъже преживяват самотата си по-остро от жените. 

Когато децата започнат да работят и създават свои семейства, родителите спират 

възпитателната дейност. Опитите да я продължат и още повече критиката към 

порасналите деца за това как отглеждат децата си, най-често предизвикват съпротива у 

по-младото поколение. По-възрастните обаче продължават да чувстват, че са 

задължени да помагат на децата и наистина предоставят голямо разнообразие от 

помощ: от финансова подкрепа и грижа за внуците до съвети. Редица изследвания 

показват, че наличието на внуци подобрява удовлетвореността от живота в напреднала 
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възраст, правени са опити за определяне на ролите на бабата и дядото. Предложена е 

класификация, в която са разграничени пет вида роли: [15, 73] 

 „формални“ - бабите и дядовците имат твърдо фиксирана представа за 

своята роля в семейството и социалната роля на внуците; 

 „сурогатни родители“ - тези, които са поели отговорността и се грижат за 

своите внуци, до известна степен заменяйки родителите им; 

 „източник на семейна мъдрост“ - възрастни хора, които предоставят на 

потомците си информация за културното наследство и семейните корени; 

 „веселяци“ - възрастни хора, които активно ангажират внуците да 

прекарват забавно време си; 

 „далечни“ (отчуждени) - възрастни хора, рядко взаимодействащи с 

внуците си. 

Функциите на възпитател, наставник, опекун на по-младото поколение са 

социално значими и могат да компенсират загубата на предишния социален статус и 

социалните роли, които са били изпълнявани преди пенсионирането. Изпълнението на 

тези функции води до повишаване авторитета на възрастния човек в семейството, до 

осъзнаване на тяхната полезност и влияе положително върху процеса на социална 

адаптация към пенсионния период. Тук може да възникне един от проблемите на 

развитието на възрастния човек - изоставяне на индивидуалния жизнен път и 

потапянето в живота на децата и внуците, в резултат на което възрастните хора 

могат да формират система от очаквания за по-внимателно отношение от страна на 

младото поколение и съответно негодувание, ако трудът и жертвите са подценявани. 

[73, 119] 

Активното общуване доставя голямо удовлетворение на възрастните хора, но 

участието в общуването неизбежно намалява с възрастта и много стари хора се 

оплакват от самота. Самотата в напреднала възраст е или реално отсъствие на 

роднини, връстници, приятели, или усещане за емоционална изолация, неразбиране или 

безразличие от околните. Преживяването на самотата е индивидуално чувство и се 

проявява по два начина: като болезнено усещане за нарастваща отчужденост от 

другите, разделяне с тях или като склонност за изолиране от другите, за защита на 

собствения свят от проникване на чужди хора, т. е. като желание за усамотение 

(склонност „да имаш свой ъгъл“), осигуряване на независимост. Тези тенденции 

определят сложните, противоречиви чувства на възрастния човек. Повечето хора 

предпочитат да живеят близо, но да водят отделен начин на живот („близост на 
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разстояние“), като се аргументират, че искат да живеят „спокойно и независимо“. 

Възрастните хора се съгласяват да живеят с децата си само когато лошото физическо 

здраве или икономическите условия ги принуждават да го направят.  

Един от проблемите на взаимоотношенията в старостта може да бъде 

нарушената внимателност на старите хора по отношение на околните, проявяваща 

се обикновено в разговори с тях. Основа за това е ангажираността със собствените идеи 

и преживявания, т. е. определена самоконцентрация на старите хора, която води до 

многословие, до безинтересни разговори относно техните домашни притеснения, 

проблеми в семейството, собственото им здраве, до повтаряне на едни и същи истории 

или отдавна известни истини.  

Старите хора са изложени на по-голям риск от преживяване на тежки загуби, 

отколкото младите. Късният период от живота често се нарича „възраст на загубата“. 

Основните загуби могат да бъдат: 

 смърт на съпруга / съпругата; 

 смърт на любим човек; 

 загуба на нещо съществено важно (годежен пръстен, финансово 

благополучие); 

 загуба на някакви физически способности; 

 загуба на членство в значимата референтна група; 

 загуба на домашен любимец; 

 загуба на вяра в идеалите (мироглед, религия, морал, политически 

възгледи); 

 осъзнаването, че в бъдеще ще трябва да живеят много по-зле от сега. [21, 

с. 289] 

Най-сериозната загуба, разбира се, е смъртта на близки, с която възрастният 

човек постоянно трябва да се справя в по-късните си години. При повторение или 

наслагване на няколко загуби от тежестта на загубите се формира прекомерно 

натоварване. Самоубийството може да бъде реакция на загубите. Мъжете се 

самоубиват четири пъти по-често от жените. В същото време процентът на 

самоубийствата сред мъжете нараства равномерно с възрастта, достигайки максимум 

след 80 години. Вдовиците и особено вдовците са изложени на риск като потенциални 

самоубийци. Този риск е много висок през първата година от смъртта на съпруга 

(съпругата), след това рязко намалява, въпреки че остава над средното ниво още 

няколко години. Хронично самотните или преживялите в миналото емоционални кризи 
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стари хора са предразположени към самоубийство, особено тези, които се отличават с 

повишена тревожност и чувство за малоценност. [70] 

Изследванията показват, че сравнително здравите стари хора до дълбока старост 

ценят социалните си връзки и правят всичко възможно, за да останат на познатото и 

удобно за тях ниво на общуване. При прекратяване на социалните връзки поради 

болест или смърт на други хора, те са в състояние да компенсират и заменят тези 

загуби. Когато стария човек поддържа и засилва контактите с младите, съпричастен е с 

техните поражения и победи, свързва радостта си с бъдещето на своите деца, ученици 

или с работата си, той запазва перспективата за развитие като личност, а заедно с това 

младостта на духа и активния живот. [21, с. 290] 

Когнитивни промени в напреднала и старческа възраст. [89, 109, 176 и др.] 

Промяната в психичните функции (внимание, памет, мислене) в късна зряла възраст 

се изразява в намаляване на тяхната сила, обем и активност. Една от основните 

промени е понижаване на скоростта на физическите и умствените операции. Това се 

изразява в забавяне на мисловните процеси, в намаляване на скоростта за обработка на 

информацията, в повишаване на времето за реакция. 

В процеса на стареене много функции на зрителната система се нарушават: 

зрителната острота намалява, зрителният праг на чувствителност се увеличава, 

адаптацията към тъмнината се влошава, способността за възстановяване след излагане 

на ярка светлината намалява, цветовото възприятие се променя (червено, оранжево и 

жълто се разпознават по-добре, т.е. старите хора виждат света в жълт оттенък, което 

обикновено се наблюдава след 80-годишна възраст), зрителното поле намалява, по-

възрастните хора обработват зрителните изображения по-бавно и им трябва повече 

време, за да ги разпознаят правилно. Изследванията на сложни форми на зрителното 

възприятие показват, че при неограничено време за гледане адекватността на 

възприемането на зрителни стимули не се променя с възрастта. Въпреки това, в 

условията на краткосрочна експозиция, промени в осветлението и други смущения, се 

появяват такива разлики. Старият човек се нуждае от повече време за да оцени стимула 

и да обработи сензорната информация. Увеличаването на времето за реакция на 

зрителни сигнали с различна степен на сложност е най-често срещания и универсален 

признак на стареене. Наблюдава се понижаване на зрително-кинестетичната 

координация при старите хора, в резултат на което те имат нужда от постоянен 

визуален контрол дори при най-прости движения. В ежедневието възможността за 
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продължително разглеждане на обекта и изкуственото осветление компенсират спада 

на зрителната перцептивна функция. [132] 

Проблемите на слуховото възприятие са свързани с влошаване на 

различаването на височината и локализацията на звука и възприемането на сложни 

речеви сигнали. Най-често срещаната форма на слухово увреждане в напреднала 

възраст е пропорционално по-голямото понижение на възприемането на високи звуци 

спрямо ниски, което прави света на звуците „заглушен“. Тъй като речевите звуци са 

комбинация от високи и ниски честоти, в процеса на разбиране на речта могат да 

възникнат трудности. Освен това, колкото по-сложен е речевият сигнал, толкова повече 

нарушения в неговото възприятие има при възрастните хора.  

Като цяло възприятието в напреднала възраст става по-малко ясно и 

възрастният човек е принуден да прибягва до въображението си, за да дешифрира 

мъгливите образи на възприятието. Всичко това може да доведе до изкривено и 

неадекватно възприятие, до „измама на сетивата“.  

Способността за изпълнение на задачи за поддържане на вниманието 

(способността за концентрация върху предложената задача) е добре запазена в 

напреднала възраст: известно влошаване съществува, но е незначително. Понижаването 

на функцията на вниманието се изразява в стесняване на неговия обем, затруднено 

концентриране в случай на отвличащи стимули, разпределеност (когато е необходимо 

да се обърне внимание на няколко източника на информация и да се обработват 

едновременно) и превключваемост на вниманието, както и в появата на разсеяност.  

Проблемът с паметта и измененията в нея в късна възраст е свързан със 

значително намаляване на запаметяването на последователността на думите, което се 

наблюдава още в началния етап на стареенето във възрастовата група от 50 до 65 

години. Общата тенденция е влошаване на паметта в напреднала възраст, въпреки 

факта, че някои от нейните компоненти остават непроменени. Повечето изследователи 

не намират значителни разлики в сензорната и краткосрочната памет на млади и стари 

хора, но по-възрастните нямат достатъчно психически ресурси, имат по-слаби 

механизми за кодиране и / или декодиране, т.е. ако материалът не може да се съхранява 

в оперативната памет, той или изобщо не се запазва, или е се запазва неточно.  

По отношение на дългосрочната памет различията между младите и старите 

хора са значителни. Причина за тези различия е липсата на подходяща мотивация и 

практика при подобни задачи. По-възрастните хора по-лошо запомнят безсмислен 

материал, но са склонни успешно да запомнят това, което е важно за тях или може да 
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им е полезно в живота, те са склонни да бъдат по-избирателни за това какво да 

съхраняват в паметта си. 

Третичната памет, т.е. паметта за далечни събития (неавтобиографични 

събития, съпътстващи живота на човек), е почти напълно запазена при възрастните 

хора. Те по-добре си спомнят особеностите на историческите събития, ако са участвали 

пряко в тях. При изследване на паметта при хора на възраст 70–90 години е установено, 

че логическата памет е най-добре запазена, фигуративната памет отслабва повече от 

семантичната, но в същото време запомненото е по-добре съхранено, отколкото при 

механичното запомняне. [132] 

Равнището на интелектуалната активност на хората в късна възраст при 

нормално стареене не се променя значително, намалява само скоростта на умствената 

работа. Проучване на абстрактното мислене установява, че отговорите на старите хора 

стават все по-конкретни, по-малко обобщени и точни. В невербалният интелект 

настъпва значителен спад в късната зряла възраст. 

Така в старостта текущия интелект се влошава, докато кристализираният 

интелект не се поддава на разрушителните ефекти на времето или поне е по-устойчив. 

Принципът на развитие на висшите психични функции през периода на 

инволюцията се състои в това, че стесняването на обема на психичната дейност, което 

присъства по време на стареенето, създава когнитивен дефицит и като компенсаторен 

механизъм се избира стратегия, опосредствана като начин на саморегулация. 

Идентифицирани са три типа стареене въз основа на най-дефицитното звено във 

висшите психични функции в съответствие с теорията на А. Р. Лурия за трите мозъчни 

блока. Първият тип стареене - невродинамичното - се свързва с дефицит в блока за 

регулиране на тонуса и бодърстването. Вторият тип стареене - пространственото - се 

свързва с дефицит в блока за приемане, обработка и съхранение на информация, с 

недостиг на анализ и синтез. Третият тип стареене - регулаторният - се дължи на 

дефицит в блока за програмиране, регулиране и контрол на психичната дейност. 

Компенсаторният процес протича в посока на възрастово пренастройване в 

преразпределение на активността на отделните блокове на мозъка. Към основните 

форми на компенсиране на свързания с възрастта дефицит се отнасят активното 

използване на нагледни опори при изпълнение на трудни задачи, превеждане на 

действие във външен план с поетапно дозирано изпълнение на програмата, определяне 

на точността на запаметяването и припомнянето чрез удължаване на фазата на 

запаметяване, промяна на стратегията за изпълнение на задачите под формата на 
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превеждане на операции в действия с поставяне на междинна цел, често с насочено 

включване на речевата регулация. [21, 295] 

Явлението мъдрост [7, 49, 55, 70, 182 и др.] се счита за едно от основните 

новообразувания в късния период на човешкия живот. Въпреки различните 

интерпретации на този феномен, повечето изследователи подчертават, че мъдростта е 

фокусирана върху практическата страна на живота; по същество това е възможност за 

даване на информирани преценки по жизненоважни въпроси. Мъдростта е единството 

на ума и добродетелта, разглеждайки мъдростта като свойство на цялостната личност 

се открояват обобщени и специфични критерии за мъдрост. 

Обобщените критерии включват: 

 изключително фин и дълбок поглед върху развитието на човека и 

същността на неговите жизненоважни проблеми; 

 продуктивни, балансирани преценки, съвети и интерпретации на трудни 

житейски ситуации. 

Специфичните критерии включват: 

 богато знание за фактите относно условията на живот и техните 

разнообразни вариации; 

 мащабно инструментално познание за стратегиите и уменията, които 

позволяват да се правят зрели преценки и да се дават надеждни съвети; 

 контекстуалност – знание за това, че животът се осъществява в различни 

социални, културни, социоисторически контексти и на различни равнища 

на индивидуално развитие; 

 релативизъм – знание за това, че различните хора и различните социални 

групи имат значително различни ценности, цели и приоритети; 

 неопределеност - познаване на относителната неопределеност и 

непредсказуемост на живота, пораждаща различни начини за неговото 

управление. 

Проучване на творческата продуктивност показва, че за повечето хора 

творчеството изчезва до 60-годишна възраст. Редица автори считат, че има два типа 

творческа продуктивност през целия живот: първият се проявява в периода 25-40 

години (в зависимост от сферата на дейност), вторият се проявява в края на четвъртото 

десетилетие от живота, с последващ спад след 65 години. Анализът на творческата 

продуктивност на високо надарените хора обаче разкрива други закономерности. 

Първо, липсата на упадък в творческата активност и второ, техните общи черти - 
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оригиналност, стремеж към разнообразни жанрове и стил, търсене на творчество, 

висока духовна активност. 

Що се отнася до ролята на творческите способности в ежедневието, то 

творческите занимания (например живопис, писане и др.) са от голямо значение за 

възрастните хора и се разглеждат като показател за високото благополучие и 

самоуважение на човека. 

Изследователите предполагат, че старостта сама по себе си не е гаранция за 

появата на сили, които компенсират когнитивния спад в старостта. Един от факторите 

за запазване на когнитивните функции, както и на удовлетвореността от живота, е 

активността на стария човек, работа, която носи полза за другите хора. [132] 

Личност и стареене. [2, 3, 4, 5, 43, 56, 140, 152 и др.] Съществува устойчива 

представа, потвърдена от множество емпирични изследвания, за характерологичните 

промени и възрастовата динамика на личностните характеристики на човека в третата 

възраст. Според тези данни в старостта нарастват несигурността, тревожността, 

безпокойството, песимизмът, депресията, тъгата, появяват се или се засилват черти 

като подозрителност, негодувание, липса на жизненост, консерватизъм, 

раздразнителност, непоносимост, бездушие. Гледната точка за изострянето или 

загрубяването на предишни черти на личността в напреднала възраст е широко 

разпространена, например, пестеливостта се превръща в скъперничество, 

предпазливостта в страхливост и пр. Мъжете проявяват пасивност и други черти на 

характера, по-характерни за жените, докато по-възрастните жени стават по-агресивни, 

практични и доминиращи. Екстраверсията, психотизмът и невротизмът се променят, 

когато хората остареят. Психотизмът намалява с възрастта, което е по-изразено при 

мъжете, отколкото при жените. И мъжете, и жените стават по-интровертни с възрастта. 

Мъжете, по-близо до 30 години, са по-екстровертни от жените, но тяхната екстроверсия 

намалява много по-бързо, така че на 60 години мъжете са по-интровертни от жените. И 

за двата пола има намаление на невротизма, но на всяка възраст показателите на 

жените остават по-висок от тези на мъжете. Х. Айзенк твърди, че тези факти говорят за 

по-малка склонност на възрастните хора към резки промени в настроението и дълбоко 

спокойствие. 

Постепенната загуба на значимите дълбоки социални връзки се проявява в две 

от най-важните характеристики на възрастните хора: намаляване на поведенческия 

контрол и изчерпване на чувствителността. Отслабването на контрола на 

поведението определя растежа на егоцентричност в напреднала възраст, убедеността на 
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възрастните хора в безспорната справедливост на позицията им, в резултат на тяхната 

амбициозност, негодувание, нетърпимост към възражения, старческа бъбривост и др. 

Характерните промени в личността на старите хора се причиняват и от подценяване на 

значението на социалната регулация на собственото поведение спрямо другите и в 

резултат на това постепенната загуба на тези навици. 

В други проучвания обаче не са открити кардинални и постоянни промени, 

свързани с възрастта. Разкрива се значително постоянство в типа на личността по време 

на прехода от средна към късна зряла възраст. 

Проучване на структурата на потребностите на възрастните хора разкрива, че 

комплексът от потребности, характерен за възрастния човек, не представлява нищо 

специфично в сравнение с потребностите на хората от други възрастови периоди, само 

тяхната йерархия се променя. Доминиращи са потребността от избягване на 

страданието, от помощ, спасение и постоянство, а най-малко значима е потребността от 

любов, еротика, секс; от отблъскване (враждебно, презрително отношение към хората), 

самоунижение и креативност. В същото време потребността от защита и грижа за други 

(предимно роднини) е значителна при жените, те имат доста стабилен, строг, 

принципен с елементи на консерватизъм, поглед върху живота. Мъжете имат 

потребност от лична и материална самостоятелност, независимост; те са по-склонни да 

проектират своя вътрешен свят от емоции и вярвания върху другите хора; тенденцията 

им към авторитаризъм и егоцентризъм е по-изразена. [121, с. 512–524.] 

Разграничават се особени личностни реакции на възрастния човек, т. нар. 

възрастови непсихотични реакции, които са варианти на нормата на психическия спад 

в напреднала възраст. Тези реакции са резултат от активно отхвърляне на собственото 

стареене, дълбоко несъгласие с всичко, което е нежелателно, което носи старост. 

Различават се следните четири типа реакции: 

 Възрастово-ситуационна депресия. Старите хора се оплакват от понижено 

настроение, самота, съобщават за болезнено усещане за празнота и 

безполезност. Всичко, което се случва, им се струва незначително и 

безинтересно. Основният мотив на изказванията и преживяванията е 

фактът на собственото им остаряване и негативните промени, които то 

носи със себе си. 

 Хипохондричната фиксация върху собствените неразположения се 

изразява в повишено внимание и съсредоточаване върху типичните 

старчески заболявания и върху външните признаци на късната възраст 
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(умора, слабост, неясна болка в различни части на тялото, набръчкване на 

кожата, загуба на зъби и др.). Старите хора са убедени в болезнения 

характер на подобни явления, те се опитват по всякакъв начин да 

подчертаят тежестта на тяхното състояние. Разубеждаването предизвиква 

раздразнение и недоволство. Надеждата за възможно възстановяване се 

възлага на медицинските средства или алтернативни методи на лечение, 

от което се формира надценено отношение към отделните лекарства и 

методи на лечение. Основното съдържание на психичния живот на тези 

хора е специално внимание към собственото им здраве и външен вид, 

борба със старостта. 

 Налудничави идеи за тормоз. Съдържанието на тези идеи е ограничено до 

представата за нелоялно отношение от страна на другите, за морално 

потисничество, несправедливо нарушаване на правата, което 

предизвикват чувство на негодувание и несправедливост. Обикновено 

възрастните хора не се борят активно с „недоброжелателите”, не изпитват 

страх или тревожност към тях, но се опитват да „отворят очите” на 

другите за недостойното им поведение, ниските им морални качества. 

 Измислици за собствената значимост - в този случай психичното 

състояние се характеризира с наличието на силна убеденост за някакво 

конкретно събитие, за което се твърди, че се е случвало в миналото, което 

е важно за възрастния човек, и особената роля, която той е играл в него, 

или участието на известни личности в това събитие. Такива спомени 

винаги са придружени от положителни емоции. Стария човек оживява, 

става приказлив, настроението му се повишава значително. Подобни 

спомени го възвеличават в собствените му очи, отличават го от 

останалите връстници. [21, с. 299] 

Личностната адаптация към старостта включва и психологическата 

потребност от спомени и мисли за миналото. Миналото за старите хора е по-значимо 

от бъдещето, те сякаш са потопени в него. Това се дължи на факта, че по-голямата част 

от времето за живот и реализация за хора в напреднала възраст, е в миналото: младият 

човек все още „ще бъде“, човекът на средна възраст „е“, старецът вече е „бил“. 

Възрастните хора трябва да направят равносметка и да приемат своето минало, като 

основната задача на този период е преработката, разбирането и интегрирането на 

техния предишен живот. [101, с. 220] 
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В старостта, в допълнение към основния проблем - развиване на отношение към 

отминалия живот, се решава още една също толкова важна задача - самоопределяне на 

човека в късна възраст по отношение на настоящия му живот, търсене на смисъла на 

живота в напреднала възраст, неговото собствено място и значение в света и 

обществото. За някои възрастни хора е характерно стесняване, избледняване на 

смисъла на живота. Основното за тях е да оцелеят, да поддържат здравето си, т. е. 

смисълът на живота губи своя мащаб, човек се фокусира върху себе си, своя 

индивидуален живот: "Аз за себе си." Нещо повече, тези възрастни хора виждат 

основната причина за изчезването на смисъла на живота в промяната на социално-

икономическите условия на живот в страната и не го свързват с възрастта. За други 

основните значения на живота са не само запазени, но и въплътени в живота и 

дейността. По този начин основните значения на тези хора са свързани с широко 

разпространените социални и универсални проблеми, които са в диадата „Аз - 

обществото“. 

Някои автори изтъкват, че психическото стареене е разнообразно, обхватът на 

проявите му е много широк. Оттук и желанието да се идентифицират, опишат и 

анализират различни типове стареене на личността. Д. Бромли предлага следната 

класификация на типовете адаптация на индивид към старостта, които са 

отразени и в други изследвания. [132] 

 Конструктивно отношение (конструктивен тип), при което 

възрастните хора са уравновесени, имат добро настроение, доволни са от 

емоционалните контакти с другите. Те са умерено критични към себе си и 

толерантни към другите. Те не драматизират края на професионалния си 

живот, оптимистично настроени са към живота и възможността за 

смъртта се интерпретира като естествено събитие, което не предизвиква 

тъга и страх. В миналото те не са преживявали твърде много травми и 

сътресения, имат разнообразни интереси, постоянни планове за бъдещето 

и уверено разчитат на помощта на другите. Самочувствието на такива 

възрастни хора е доста високо. Те са адаптирани към стареенето, 

спокойни, обичат живота и установяват топли отношения с другите. 

 Отношение на зависимост (зависим тип) те не разчитат на себе си, а 

на помощта на другите, подчинени са на някого, зависими от съпруга си 

или от детето си, нямат твърде големи житейски претенции и 

благодарение на това с готовност напуска професионалната среда, 
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отговорността и стреса, свързани с работата. Семейната среда им 

осигурява чувство за сигурност, помага за поддържане на вътрешната 

хармония и емоционален баланс. 

 Отбранително отношение (защитен тип). Хората от този тип се 

характеризират с прекомерна емоционална сдържаност, известна 

праволинейност в своите действия и навици, желание за 

„самодостатъчност“ и неохотно приемане на помощ от другите. Те почти 

не споделят своите проблеми и съмнения. Защитните механизми срещу 

чувството на страх от смъртта и лишенията са „чрез сила“. Те с голямо 

нежелание и само под натиск от другите напускат професионалната си 

дейност. 

 Отношение на враждебност към другите (агресивно-защитен тип). 

Тези хора са агресивни, подозрителни, опитват се да прехвърлят вината и 

отговорността за собствените си неуспехи на другите. Обикновено имат 

неадекватна представа за себе си и за света. Недоверието и 

подозрителността ги карат да се затварят в себе си, избягвайки контакта с 

други хора. Техният жизнен път като правило е придружен от множество 

стресове и неуспехи. Те отчаяно мислят за прогресивната загуба на сила, 

враждебни са към младите, понякога пренасят това отношение към целия 

„нов чужд свят“. Тези хора се характеризират със силен страх от смъртта. 

 Отношение на враждебност към себе си (самообвиняващ се тип). 

Хората от този тип са пасивни, не се бунтуват срещу старостта си, 

мълчаливо приемат всичко, което съдбата им изпраща, избягват 

спомените, защото в живота им е имало много неуспехи и трудности. 

Невъзможността да се задоволи потребността от любов е причина за 

депресия, претенции към себе си и тъга, чувство за самота и 

безполезност. Собственото стареене се разглежда доста реалистично. 

Завършването на живота, смъртта се тълкува от тези хора като 

избавление от страданието. 

Изследванията показват, че самооценката на хората в късна възраст има 

тенденция да се понижава в сравнение с по-ранните възрастови етапи. Спадът на 

самооценката е по-силно изразен в групата на жените. Въпреки това, тази обща 

тенденция, както се оказа, не се отнася за самооценката на характера, отношенията с 

хората и оценката на участието им в труда. 
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В напреднала и старческа възраст се разкриват ясно изразени индивидуални 

вариации на Аз-концепцията: идентифицират се три групи субекти в зависимост от 

посоката на тяхната самооценка (ретроспективна или актуална) и равнището на 

самооценъчния профил. Групата хора с ретроспективна ориентация на самооценката, 

които имат позиции на средно и средно високо самооценка, са добре адаптирани към 

старостта, но адаптирането им е пасивно, в основата му е отстояването на значението 

на миналия живот и на собственото място в него. Средното ниво на актуална 

самооценка е фиксирано при хората с успешна адаптация към старостта. Тази група 

хора е с активен начин на живот, безусловно осъзнаващи негативните новообразувания 

на процеса на стареене, но с ефективно работещи системи за активна адаптация. Ниска 

актуална самооценка се отчита при индивидите неадаптирани към стареенето, които 

виждат в диадата „аз бях - аз съм“ непоправимо нарастване на отрицателните моменти 

и следователно бъдещето и настоящето придобиват негативна окраска. [21, с. 303] 

Всеки човек в старческа възраст прави избора на варианта за подготовка за 

смъртта, въпреки че до голяма степен този избор зависи от общото ниво на културата 

на непосредственото му обкръжение. Според Г. Крейг, страха от смъртта е един от 

симптомите на непрекъснатия процес на приемане на смъртта. 

Приемането на смъртта, особено при смъртоносно заболяване, преминава 

през 5 стадия: 

1-ви стадий: Отрицание. Първата реакция е шокова. Тя съвпада с узнаването за 

предстоящия фатален изход. След първоначална обърканост, следва реакция на 

отхвърляне на диагнозата по защитния механизъм на отричането /dеnile/, както и 

отхвърляне на възможността за настъпване на смъртта. Замества се с убеждението, че 

има някаква грешка. Някои болни започват да търсят други лекари, които да подкрепят 

позицията им на отричане. Тази защита може да им е в помощ известно време, стига да 

не се прекъсне назначеното лечение. Важна е връзката и подкрепата на близките. 

2-ри стадий: Гняв и протест. Ако предишната реакция би могла да бъде 

вербализирана като “Това не е възможно!“, сега за болния възниква въпроса „Защо 

точно аз?“. Събужда се чувството на фрустрация, раздразнение, протест към всичко и 

всички – медицински персонал, съдбата, Бог. Това е също защитна реакция на 

изместване на емоцията върху обекти извън себе си и проблема. 

3-ти стадий: „Пазарене“. Това е стадият не се описва от всички автори и 

очевидно не присъства толкова често, в сравнение с останалите. Пациентът започва да 

търси връзки и приятели, които да ходатайстват за по-добро лечение, убеден е, че ако 
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медицината у нас не е в състояние да се справи, то в чужбина това ще е възможно. 

Готов е дори да се “пазари” с Бога като дава различни обещания и обети. Други 

започват да търсят нетрадиционни методи на лечение, мисленето им става магическо и 

мистично. 

4-ти стадий: Депресия. Постепенно с влошаване на състоянието, настъпва 

период на изчерпване и потъване в депресия. Тя може да се изрази с типичната триада – 

потиснатост на настроението, двигателна потиснатост и негативни мисли. Сънят е 

нарушен, мисълта за суицид може да ангажира съзнанието и има опасност от 

превключване към суицидно действие. Бдителността на грижещите се в този период 

трябва да е повишена. 

5-ти стадий: Приемане. То настъпва, когато човекът е приел неизбежността на 

наближаващата смърт. Наблюдава се дори известно успокоение. След като за него няма 

вече бъдеще, човек изпитва необходимост да си направи равносметка на миналото – 

връща се към спомените, разговаря за тях с близките си, с които е изживял добри и 

лоши моменти. Вече по-спокойно може да разговаря за смъртта. Религиозните намират 

опора във вярата за задгробен живот. Тези, които до края запазват своя личностен 

интегритет, намират сили да мислят за доуреждане на социални и материални 

проблеми, могат да декларират свои желания, които да се изпълнят след смъртта им. 

[110, с. 85-88] 

За основни психологически новообразувания в напреднала и старческа възраст 

могат да се считат интеграцията на Егото, приемането на миналия живот, 

самоопределението във връзка с настоящия живот, намирането на смисъла за себе си, 

изграждането на нова житейска стратегия, феномена на мъдростта. [21, с. 310] 

 

Въпроси за самоподготовка: 

1. С какво се характеризира кризата на зрелостта? 

2. Кои са силните и слабите страни на старостта? 

3. Кои са основните дилеми и задачи на старостта? 

4. Какво включват физическите аспекти на стареенето? 

5. Какви промени настъпват в взаимоотношенията на стария човек с 

околните? 

6. Какви промени настъпват в когнитивната сфера на стария човек? 

7. С какво се характеризират промените в личността? 

8. Какви са характеристиките на възрастовите непсихотични реакции? 
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9. Какви са типовете адаптация на индивид към старостта? 

10. През какви стадии преминава приемането на смъртта? 
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