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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 
1. Наименование на курса: Феноменологична психология 
2. Код на курса: PSY 1148  
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: втора-четвърта 
6. Семестър: трети - осми 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: доц. д-р Ивайло Лазаров 
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели): 
Очаква се в резултат на изучаването на “Феноменологична психология” студентите да 
развият своите знания в областта на антиметафизическото философско-критично отношение 
към света и трансценденталната психология. Целта на обучението е да се изградят у 
студентите умения за феноменологично философско и психологическо мислене във 
вариантите му на трансцендентална и екзистенциална феноменология, които да способстват 
за тяхната професионална реализация и личностното им утвърждаване. Познанията по тази 
дисциплина ще им помогнат за изграждането на една цялостна представа за субекта, 
съзнанието и неговите феномени в границите на виртуалистката парадигма, алтернативна на 
емпиричната и некритична психология. 
10. Начин на преподаване: директно. 
11. Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): изучаване на 
философия, етика, естетика, психология, логика в средното и първи курс на висшето 
училище. Нагласа към четене на книги и учебници от областта на критическата философия и 
хуманитаристиката. 
12. Съдържание на курса (анотация): Лекционният материал е така представен, че да се 
постигне усвояване и овладяване на критическата, трансценденталната и екзистенциална 
линии в некласическата философия и психология. Дисциплината си поставя подчертано 
специализиращи цели в контекста на университетските компетенции за образователно-
квалификационната степен „бакалавър”. 
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература): Около 15 източника по 
феноменология на български и английски езици, най-новите от които:  
К а н а в р о в, В. 2006. Критически онтологеми на духовността. Велико Търново. Фабер; 
К а н а в р о в, В. 2011. Пътища на метафизиката: Кант и Хайдегер. София. Изток-Запад;  
Л а з а р о в, И. 2010. Парадоксалната феноменология на другостта. Варна. УИ „Черноризец 
Храбър”;  
Р и к ь о р, П. 2004. Самият себе си като някой друг. Плевен. Евразия; Хайдегер, М. 2005. 
Битие и време. София. АИ „Марин Дринов”. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекци, консултации , реферат  
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен изпит: Курсова работа – на тема, 
сходна до темите в конспекта за изпита или върху избрани тезиси от големи феноменолози. 
Оценяват се съдържателното съответствие на темата, познаване на източниците, собствения 
поглед – защитава се на изпита. 
16. Език на преподаване: български, английски 
17. Практика: не се предвижда 


