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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Оцеляване в екстремални ситуации 
2. Код на курса: SPO 1017 
3. Вид на курса: факултативен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: втора 
6. Семестър: трети 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. д-р Петър Христов Недев 
9. Резултати от обучението за дисциплината:  усвоени знания, умения, компетенции. Усвояване 
на знания за особеностите на преживяванията на хората и взаимоотношенията им в кризисна 
среда и придобиване на базови умения за оцеляване в екстремални ситуации.  
10. Начин на преподаване: директно.   
11. Предварителни изисквания: За усвояване на дисциплината, студентите следва да са 
преминали курса на дисциплините: Обща психология, Психология на личността, социална 
психология. 
12. Съдържание на курса: 
В процеса на обучението се изучават психологическите проблеми,  отнасящи се до: поведението 
на индивида в екстремални ситуации, мотивацията за оцеляване, комуникациите в групата, 
съпротивите и овладяване на страха и паниката, както и лидерството и вземане на решение за 
оцеляване. 
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература):  
М а р и н о в а, В., превод от английски език Психология на гнева, 2011 г. 
К р е й х е р, Е., Психология и поведенческата наука, Чаръз,  ноември 2011 г. 
А д л е р, А., Индивидуална психология: теория и пракита, 2011 г. 
П и а ж е, Ж., Психология на интелекта, 2011 г. 
Г е о р г и е в, П.., Аварийно спасителна дейност при различни условия, София, 2002 г. 
Д а р м ъ н, П., Ръководство по оцеляване, София, 1998 г. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции; самостоятелна работа, 
индивидуални консултации. 
15. Методи и критерии на оценяване:  обучението по дисциплината завършва с писмено 
изпитване за владеено на преподавания учебен материал 
16. Език на преподаване: български, английски 
17. Практика: не се предвижда. 
 


