
 

Анотация 
 

15116 Лидерска подготовка – тренинги 

 

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“ 

165 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 11 

Катедра 

Мениджмънт и логистика 

Учебни цели: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

     - Социалнопсихологическите характеристики на деструктивните влияния върху сплотеността на 

военното формирование в съвременната бойна среда и отговорностите на лидера при критични 

условия на изпълнение на функционалните му задължения. 

     - Начините за постигане на пълноценна адаптация към условията на групова среда. 

     - Същността на въздействието на опасността върху психичната дейност на военнослужещите и 

нивата на психологическа подкрепа при изпълнение на функционални задължения при условия на 

високо физическо и психическо натоварване и в стресогенна среда при изпълнение на бойна задача.  

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

     - Да ползват изградени нови способности на лидера, да формулират правилни и адекватни оценки 

на факторите на бойната среда и на състоянието на членовете на екипа. 

     - Да съумяват самостоятелно да анализират възникващи ситуационни елементи и практически да 

използват подходящи лидерски практики. 

     - Да прилагат различни техники по превенцията на посттравматичните стресови разстройства и да 

използват комплекс от форми на социална подкрепа. 

Система за оценяване: Курсът по дисциплината се оценява с текуща оценка. 

За получаване на текущата оценка по дисциплината под формата на тренинги на курсантите се 

поставят различни задачи, които носят бонусни точки. Текущата оценка (ТО) 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). 

Условието за допускане до ТО е 70% посещение на лекции и 100% посещение на тренингите. 

Крайната оценка (КО) по дисциплината може да се определя по формула от вида: 

              КО = ТО. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Социалнопсихологическите характеристики на деструктивните 

влияния върху сплотеността на военното формирование в 

съвременната бойна среда и отговорностите на лидера при 

критични условия на изпълнение на функционалните му 

задължения 

15 45 

2. Начини за постигане на адаптация към условията на групова 

среда по време на мисии и в бойни условия. Същност на 

въздействието на опасността върху психичната дейност на 

военнослужещите и нивата на психологическа подкрепа при 

изпълнение на бойна задача 

15 45 

3. Същност на въздействието на опасността върху психичната 

дейност на военнослужещите и нивата на психологическа 

подкрепа на функционалния лидер при изпълнение на бойна 

задача  

10 35 

 Общо: 40 125 

 

 


