
Факултет: Юридически
Катедра: Психология
Професионално направление: Психология
Специалност: Психология
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 1230
2. Наименование на учебната дисциплина: Психологически интервенции при

кризисна ситуация
3. Вид: избираем
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора, трета, четвърта
6. Семестър в който се изучава: трети, пети, шести, осми
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: проф. д-р Валери Стоилов Стоянов
9. Резултати от обучението: Целта на дисциплината е да се изучат същността на

преживяванията, поведението на хората и последиците за тях от въвличането им
в ситуации като природни бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове и
военни действия, както и да се формират умения у обучаемите да осъществяват
първична кризисна интервенция и психологична работа, за да се направи
поносима за преживяване ситуацията и намалят вероятните негативни
последици от преживяния стрес.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): За изучаването на

дисциплината е необходимо студентите да са преминали курс на обучение на
следните дисциплини: Физиологична психология, Психология на личността,
Социална психология, Диференциална психология

12.Съдържание на курса: Курсът включва теми, които се отнасят до
психологичната същност на ситуациите, видовете ситуации и преживяването им,
същността на психичния стрес и последиците от него, поведението на хората в
ситуации представляващи заплаха за живота и здравето на хората и/или заплаха
за живота и здравето на техни близки и значими за тях хора, възможностите за
управление на това поведение за минимизиране на негативни последици за тях,
възможностите за психологични интервенции на различните етапи от развитието
на ситуацията и след ситуацията.

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
А л е к с а н д р о в, И., Стоянов, В. (2011). Психични последици от пиратско
нападение и продължително пленничество при български моряци-част първа. В:
Приложна психология и социална практика. Том I. Варна, ВСУ”Ч. Храбър”, с.
380-385.
Г е р ч е в а - Несторова, Г.  (2009). Комуникативното безпокойство. София,
Албатрос.
Г е р ч е в а - Несторова, Г.  (2010). Личност и общуване. София, Албатрос.
Н е ш е в, П. Политическа психология. С., 2004.
С т о я н о в, В. (2007). Поведение на хората в ситуации, представляващи заплаха
за живота и здравето им. Приложни аспекти за корабоплаването. Варна, ВВМУ.



С т о я н о в, В. (2008). Човекът в организацията. Психологичен анализ. Варна,
Псидо.
С т о я н о в, В. (2009). Посттравматичното стресово разстройство. Същност,
превенция, терапия. В., Псидо.
С т о я н о в, В. (2011). Психичен стрес в организацията. Системен модел за
изследване. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър” .
А l e k s a n d r o v, I., Stoyanov, V. (2010). Psychological consequences from pirate’s
attack and long captivity among Bulgarian seamen – second part.// Journal of
Biomedical & Clinical Research, Vol. 3, Supplement 1, Number 1`2010, p. 90.

14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекция, семинарни
упражнения, дискусия, практика, курсов проект.

15.Методи за оценка и критерии: Крайната семестриална оценка се формира
като сума от оценката от текущ контрол и оценка от  защита на курсови
проект, при тежест 0.3 за оценка от текущ контрол и 0.7 от
разработването и защитата на курсовия проект. Курсовият проект се
оценява по оформяне на отчета от изследването (тежест 0,5) и устна
защита (тежест 0,5).

16.Език на преподаване: български


