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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код PSY 1069
2. Наименование на учебната дисциплина Психопатология
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър / триместър, в който се изучава: пети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора (и): проф. д-р Риналдо Шишков, проф. д-р Г. Попов
9. Резултати от обучението: придобиване знания по психопатология с цел
разпознаването на болестно променените психични процеси и състояния, тяхното
формулиране като отделни симптоми и синдроми, както и интегрирането им в
личностовото преживяване и поведение на индивида.
10. Начин на осъществяване: лице в лице
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: (диференциална психология,
психология на личността, когнитивна психология)
12. Съдържание на курса: Курсът е предназначен за студенти по психология в
базисното бакалавърско ниво. Той е съставен от две области – в общата
психопатология и в специфичните симптомни и синдромни съчетания. В първата част
се представят в дескриптивен порядък, в холистичен контекст, възможните
разстройства на човешката психика и поведение. Във втората част се представят
съществените и специфични съчетания на разстройствата според съвременната
класификация, при подчертаване на био-психо-социалната същност на боледуването.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти
МКБ - 10. Психични и поведенчески разстройства. Международна класификация на
болестите, X ревизия, Българска психиатрична асоциация
Попов Г., (2015) Психопатология: Феноменология. Методология, Стено
Попов Г., (2010) Обща и клинична психопатология, Стено
Beidel, D. C., B. Frueh, C. and Hersen, M. (2014). Adult Psychopathology and Diagnosis, 7th
Edition, Wiley
Kincaid, H., Sullivan, J. (2014). Classifying Psychopathology: Mental Kinds and Natural
Kinds, the MIT Press
Shrout, P. Keyes, K., MPH, Ornstein, K. (2011) Causality and Psychopathology: Finding the
Determinants of Disorders and their Cures Oxford, APA
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, дискусии
15. Методи за оценка и критерии Писмен изпит
16. Език на преподаване: Български, английски


