
 

 

Анотация 

 

15103 Военна психология и педагогика 

 

Учебни планове 4-101-16, 4-102-16, 4-103-16 за обучение по 

специалност „Организация и управление на военни 

формирования на тактическо ниво“, специализации 

„Корабоводене за ВМС“, „Корабни машини и механизми за 

ВМС“, „Военноморски комуникационни и радиотехнически 

системи“, ОКС „Бакалавър“ 

45 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 4.5 

Катедра 

Мениджмънт и логистика 

Учебни цели: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

     - Базисните принципи на критичното мислене в областта на военнопсихологическото 

познание, както и основни форми на научното дирене, прилагани във военното дело и използвани 

от психолозите: наблюдения и приложни изследвания.  

(Обучаемите развиват критично мислене, което се ангажира с правдива оценка на 

доказателствата за ефективността на психическите въздействия и прилаганите в практиката 

педагогически принципи, с развитие на интелектуалните умения, които позволяват на 

командирите да не бъдат лековерни и да приемат псевдонаучни твърдения и идеи като научни 

истини.) 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

     - Да прилагат научни знания по основните въпроси във военната психология и педагогика. 

     - Да демонстрират изградена способност за критично мислене, методологично обосновано за 

ключови въпроси в областта на военнопсихологическото познание. 

     - Да се отнасят с уважение към личностните особености на военнослужещите. Да споделят от 

хуманни позиции техните фундаментални отговорности и права. 

Система за оценяване: Курсът по дисциплината завършва с изпит. 

Текущата оценка (ТО) по дисциплината се определя по формулата: 

ТО = 0,60.(1a) + 0,40.(2b),  

където в скобите се вписват оценките по отделните задачи според номера и вида на изпитване (а – 

устно оценяване; b – контролна работа). 

Условие за допускане до ТО е 60% посещение на лекции и 80% посещение на упражнения. 

Крайната оценка (КО) по дисциплината се определя след полагането на семестриален изпит по 

формула от вида: 

           КО = 0,6.ИО + 0,4.ТО. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Военната психология като научна дисциплина и 

военноприложна дейност. Емпирично разрешими 

психологически проблеми във военните формирования   

10 5 

2. Имиджовият проблем на военната психология във военното 

дело. Имплицитни теории за поведението на воина   

10 5 

3. Педагогически аспекти на военната дейност. Военно 

обучение и воинско възпитание 

10 5 

 Общо: 30 15 

 

 


