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Факултет: Юридически факултет
Катедра: Психология
Професионално направление: Психология
Специалност: Психология, МП – Психология и психопатология на развитието
Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: PSY 3313
2. Наименование на курса: Кризите в психосоциалното развитие на личността
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на обучението: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 1,5
8. Име на лектора: доц. д-р Ваня Господинова Христова
9. Резултати от обучението по дисциплината: усвоени теоретични знания за
характеристиките, закономерностите и механизмите на протичане на кризите на
развитието; формирани  умения за критичен анализ на психическите факти, теории и
закономерности; изградени  умения за синтез на психологическите знания със знанията в
други научни области; умения за практическо приложение на научните знания.
10. Начин на осъществяване – директно
11. Предварителни изисквания: студентите да са преминали успешно
дисциплините: Увод в психологията, Когнитивна психология, Психология на
личността, Психология на развитието.
12. Съдържание на курса: Предвидимите кризи на развитието – съдържание,
структура и динамика на протичане. Феноменология и причини на възникването на
кризата на първата година.“Криза на отношенията” възрастен-дете през периода на
ранното детство. Психологически механизми на кризата на предучилищната
възраст. Криза на новата социална позиция в периода на началната училищна
възраст. Психологическата природа на кризата на новото ниво на Аз-концепцията
през периода на средната училищна възраст. Кризата на юношеството –
възможност за развитие на жизнената перспектива. Криза на ранната зряла възраст.
Прехода в средата на живота – възможност за ново начало. Кризата “среща със
старостта” – същност и механизми за справяне.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Аргайл, М., Хендерсън М. Анатомия на човешките отношения., Наука и изкуство,
С., 1988.
Бърк, Л., Изследване на развитието през жизнения цикъл,  Дилок, 2012
Герчева, Г. Личност и общуване. Изд. „Албатрос”, С., 2010.
Градев, Д. Събитията в жизнения път на личността. Изд. „Наука и изкуство”. С.,
1990.
Е р и к с ъ н, Е. Идентичност, младост и криза. С., Рива 2013
Силгиджиян, Х., Аз-концепция и психосоциална идентичност. Жизненият преход
към зрелостта, Универс. Издателство Св. Климент Охридски, 1998.
Христова, В. Даниел Левинсън: Комплексния подход към „сезоните“ в живота на
мъжа и жената. В: Годишник на ВСУ. Изд. Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“, т. XIX, 2013.
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Христова, В., Личността в развитие и криза – детство и юношество. ВСУ „Черноризец
Храбър“, Университетско издателство, Варна, 2015.
Христова, В. Личността в късна зряла възраст - психически характеристики и
предизвикателства. Албатрос, София, 2015.
Выготский, Л., С.,  Психология развития человека, Эксмо, 2005.
Гейл-Шихи, Возрастные кризисы. Ступени личностого роста., Ювента, 1999.
Крайг, Г., Психология развития, 7. изд., Санкт-Петербург : Питер, 2000.
Регуш, Л., Проблемы психического развития и их предупреждение (от рождения до
пожилого возраста), СПб.: Речь, 2006.
Сельченок, К., Психология возростных кризисов: Хрестоматия, Харвест, 2000.
Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М., 1989
Cavaiola, Al.& Colford J., Crisis Intervention Case Book, Brooks/Cole, 2011.
Kanel, K., A Guide to Crisis Intervention, Forth Edition, Brooks/Cole, 2012
Планирани учебни дейности и методи на преподаване: курс лекции и разработване на
казуси.

15. Методи и критерии на оценяване: крайната оценка е средно аритметична от
оценките по 15.1. и 15.2.:

15.1. Текущ контрол: - разработване и представяне на курсови работи – до 3 за
семестъра
15.2. Писмен семестриален изпит – тест, включващ въпроси от лекционния
материал и този от семинарните упражнения. Тестът е успешно взет, ако са решени
повече от 50% от задачите.

16. Език на преподаване: български, английски


