
Факултет Архитектурен
Катедра "Изкуства"

Професионално направление "Музикално и танцово изкуство”
Специалност "Хореография"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

1. Код на курса: PSY 1026
2. Наименование на курса: “Психология (oбща, възрастова и педагогическа)”
3.Вид: задължителен
4. Цикъл: първи
5.Година от обучението: втора
6.Семестър: четвърти
7.Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Петър Кирилов Нешев
9.Цели на курса: Целта на лекционния курс е да запознае студентите със зараждането и
развитието на психологията като наука и възможностите за прилагането на нейните знания и
постижения в различни научни и професионални области. Задачите са свързани с
формирането у студентите на траен интерес към личностовото развитие, а също  и с
изграждането на умения за анализ на различни типове характер и акцентуации на характера.
В хода на обучението си студентите изучават и работят с някои от най-често използваните
психологически методики за изследване на личността, познавателните процеси и
интелигентността. По този начин те получават сериозна психологическа подготовка, която
ще им помогне в бъдещата им преподавателска практика, професионална реализация и
творчески изяви.
10. Начин на осъществяване – директен
11. Предварителни изисквания: Желателно е студентите да имат интерес към хуманитарните
науки, да се вълнуват от развитието и социализацията на човека и от проблемите, свързани с
обучението и възпитанието на личността.
12. Съдържание на курса (анотация): Възникване и развитие на психологията като наука.
Основни понятия и проблеми. Интроспективната психология на Вилхелм Вунд.
Индивидуалната психология на Алфред Адлер. Чувство за малоценност и чувствтво за
превъзходство. Бихейвиористична психология. Психологията като наука за поведението.
Психика и личност. Психологически теории за личността. Характер и темперамент. Научни
типологии на характера и темперамента. Акцентуации на характера. Психичното развитие на
човека. Теории за психичното развитие на човека.  Модели за зряла личност.
13. Библиография / основни заглавия /:

1. Нешев, П., Стоянов, В.: Експериментална психология. Варна, Университетско
издателство на ВСУ «Черноризец Храбър”, 2004.

2. Минчев, Б.:  Проблеми на общата психология. София, Веда Словена – Ж. Г.,
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3. Шулц, Д.: Психология на растежа. Модели на здравата личност. София, Наука и
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14. Методи на обучение: Лекции, групови семинари и работни срещи
15.Методи на оценяване: писмени и устни изпити. В края на обучението си студентите
попълват тест, който се състои от открити и закрити въпроси, които обхващат съдържанието
на лекционния курс.
16.Език на преподаване: български


