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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код PSY1070
2. Наименование на учебната дисциплина Физиологична психология
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Красимир Иванов
9. Резултати от обучението: знания относно биологичните фактори и

физиологичните процеси, които лежат в основата и влияят на човешкото
поведение. Изясняват се анатомичната организация на нервната система и
физиологията на възбудимите структури

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: придобити в периода на средното

образование знания за анатомията и физиологията на човешкия организъм.
12. Съдържание на курса: работата на мозъка на клетъчно и мрежово ниво;

способите за кодиране и преработка на информацията в нервната система и
използването й за изграждане на поведенчески отговори; невроанатомичните,
неврофизиологичните и неврохимичните субстрати на психичните процеси;
частната невробиология на възприятието, волевите двигателни актове, речта,
емоциитe, обучението и паметта, някои специфични форми на поведение;
психосоматичната зависимост.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

Данилова, Н. Н. (2001) Психофизиология, Москва, Аспент Пресс,
Димитров, Б. (2014). Психофизиология, АИ "Проф. Марин Дринов"
Морисън, В, Бенет, П. (2013). Въведение в здравната психология, Издателство
Изток - Запад
Пирьова, Б. (2000). Биологична психология, София, Веда Словена – ЖГ.
Carlson, N. (2013).  Foundations of Behavioral Neuroscience: Pearson New International
Edition (9th Edition) Pearson
Carlson, N. (2013).  Physiology of Behavior: Pearson New International Edition (11th
Edition) Pearson
Kolb, Bryan & Whishaw, Ian Q (2016) An Introduction to Brain and Behavior, Worth
Publishers
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, дискусии
15. Методи за оценка и критерии: Писмен тест (0.7 от крайната оценка) и устен

изпит (0.3 от крайната оценка)
16. Език на преподаване: български, английски език


