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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код PSY1008
2. Наименование на учебната дисциплина „История на психологията“
3. Вид – задължителна
4. Цикъл – първи
5. Година от обучението – втора
6. Семестър трети
7. Брой кредити 4,5
8. Имена на лекторите – доц. д-р Даниела Карагяурова, проф. д.пс.н. Павел

Александров
9. Резултати от обучението – познаване на основните насоки на развитие на

психологическата наука, умение за анализиране психологическите понятия,
теории и школи в контекста на тяхното възникване и развитие, което да осигури
базова професионална компетентност.

10. Начин на осъществяване: лице в лице
11. Предварителни и съпътстващи изисквания – няма.
12. Съдържание на курса – основни понятия, идеи, теории, школи и направления в

психологията; развитието на психологията като наука, диференцираните в
различни направления гледни точки в интерпретацията на съзнателната и
безсъзнателна психика, на предмета, методите и съпътстващата я интерпретация
с цел да се открият и синтезират рационалните моменти в отделните школи и
течения, да се вникне в научната ценност на всеки от тях

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

Александров, П. (2005). История на психологията. Част 1. В., Псидо
Александров, П. (2012). История на интроспективната психология. Варна, ВСУ
Мортон, Х. (2009). История психологии. Москва, АСТ
Шулц, Д., С. Шулц (2006). История на модерната психология. С., Н и И
Hergenhahn, B. R. & Henley, T. B. (2014). An Introduction to the History of Psychology, 7th

ed. , Wadsworth, Cengage Learning
Schultz D. P. , Schultz, S. E. (2011). A History of Modern Psychology, 10th ed. , Wadsworth,
Cengage Learning

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и дискусии
15. Методи за оценка и критерии – оценката се формира 10% от участие в занятията,

20% от представяне на курсова работа и 70 % от финален писмен изпит.
Критериите за оценката са: демонстриране на научна компетентност (вкл.
подход и език), задълбоченост и осмисленост на усвоеното знаниие.

16. Език на преподаване български, английски
08.02.2016 г. г.


