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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY 1034
2. Наименование на учебната дисциплина: Психология на развитието в детско-

юношеска възраст
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър, в който се изучава: шести
7. Брой кредити: 7,5
8. Име на лектора: доц. д-р Ваня Христова
9. Резултати от обучението: След завършването на курса студентите следва да

притежават знания и умения, свързани с феномените на развитието през
детството и юношеството. Участието в семинарни занятия развива у тях
базисните емпирично-изследователски умения за компетентност при решаването
на реални проблеми в детското развитие.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: За изучаването на курса са

необходими познания по дисциплините Когнитивна психология, Физиологична
психология, Експериментална психология, Психология на личността

12. Съдържание на курса: Лекционният курс е организиран в четири раздела:
 Проблемът за психичното развитие. Възникване и история на психологията на

развитието. Основания и предпоставки за обособяване на детско-юношеската
психология като дял в психологията на развитието. Основни категории и
понятия на психология на развитието през детско-юношеска възраст.

 Методология и изследователски методи в психология на развитието през детско-
юношеска възраст. Описание и анализи на класически изследвания на детското
развитие

 Основни концепции и научни направления в психология на развитието през
детско-юношеска възраст.

 Прототипична периодизация на жизнения цикъл у човека в европейския тип
култура

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти
Бояджиева, Н. и П. Митева. (2008). Гняв и агресивно поведение при децата. С.,
М-8-М
Гипенрейтер, Ю. (2007). Как да общуваме с детето. С., Колибри
Деларош, П. (2004). Юношество, Център за образователни програми и
социални инициативи, Ямбол.



Димитров, Иван (2001). Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието.
С., Просвета
Долто, Фр. (2009).   Основни етапи на детството, изд. Колибри, С.
Желязков, С. (2007). Особенности на развитието на речта и езика на детето в
предучилищна възраст, изд. Фабер, Велико Търново
Илиева, Г. (2002). Психология на детското развитие : ( книга за родители на
деца до 7 години ) изд. Берже, С.
Матанова, В. (2015). Привързаност - там и тогава, тук и сега,изд. Стено,
Варна
Минчев, Б. (2008). Психология на човешкото развитие : Курс лекции, унив. изд.
ВСУ Черноризец Храбър, Варна
Brain, Christineetal. (2005). Understanding Child Psychology / Christine Brain,
Penny Mukherji . - Cheltenham : NelsonThornes.
Cohen, D. (2013). Howthe  Child's  Mind  Develops / David Cohen . - 2. ed. . - London
: Routledge
Greig, An., J. Taylor, T. MacKay. (2013). Doing Research with Children : A
practicalguide / AnneGreig, Jayne Taylor, Tommy Mac Kay . - 3. ed. . - London :
SAGE Publ.
Howe, Mark L.(2011). The Nature of Early Memory : An Adaptive Theory of the
Genesisand Development of Memory / Mark L. Howe . - Oxford : Oxford University
Press
Mercer, Jean, (2011). Child Development : Mythsand Misunder standings / Jean
Mercer . - 2. ed. . - London : SAGE Publ., 2011 . - XIV

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване
В аудиторната заетост се използват лекция и дискусия. Извънаудиторната заетост
включва подготовка за следващите занятия (изготвяне на самостоятелни работи по
зададени проблеми и работа с литературни източници), както и подготовка за
финалния изпит (тест, индивидуален курсов проект или емпирично изследване в
екип).
15. Методи за оценка и критерии - крайната оценка се формира от:
- защита на курсов проект – психологически презентационен анализ в час.
- тест за оценка на придобитите знания и умения в курса на обучение, представен
чрез смесен тип въпроси.
16. Език на преподаване: български, английски език


