
Анотация 
 

15120 Военна психология и педагогика 

60 часа, специална военна подготовка 

ЕСТK кредити: 5 

Катедра 

Мениджмънт и логистика 

Учебни цели:  

   1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

    - Същността и структурата на човешката психика, съдържанието на основните психологически 

закони, принципи и методи. 

    - Предмета, задачите и методите на военната психология и военната педагогика. 

    - Структурата и съдържанието на познавателните и емоционално-волевите психически 

процеси. 

    - Основните психологически теории за личността, психологическата характеристика и 

типологията на воинската личност и особеностите на нейното развитие в условията на 

Военноморските сили и Гражданското корабоплаване. 

    - Психологията на малките групи, психологическата структура на корабния екипаж като група, 

социално-психическия климат и характера на човешките взаимоотношения в подразделенията, 

груповата интеграция и груповата солидарност; механизмите за изграждане на корпоративен дух. 

    - Психостимулиращите и психотравмиращите функции на морския офицер (командир на бойна 

част и командир на кораб). 

    - Социално-психическите изменения в психиката на личността и екипажа по време на 

продължителни плавания; характера на когнитивния дисонанс и психическата депривация на 

море; личностното пресищане и социалната изолация, психологическите особености на страха, 

тревожността, стреса на море, бойния стрес, паниката и борбата с тях в корабни условия. 

    - Влиянието на социално-психологическите фактори върху безопасността на корабоплаването, 

изискванията на ISM Code, ISPS Code и ISO. 

    - Същността и съдържанието на морално-психическата подготовка, психологическите 

операции и психическата защита в локалните военни конфликти. 

    - Основните способи за психорелаксация на море и съхранение на работоспособността на 

корабния екипаж (воинските подразделения) в екстремални условия. 

    - Основни психопрофилактични и изследователски програми в Българската армия и 

Военноморските сили. 

    - Съдържанието и основните закономерности на военнопедагогическия процес, принципите и 

методите на обучение и възпитание на воините и воинските подразделения (корабните 

екипажи). 

    - Основните педагогически изисквания за организацията и оптимизирането на учебно-

възпитателния процес; съдържанието, принципите и методите на воинското възпитание; 

основните методи на самовъзпитанието; формите и средствата за активизиране на дейността на 

обучаемите. 

    - Достиженията и традициите на българската военна психология и военна педагогика в 

обучението и възпитанието на воините; бойните победи на Българската армия и Военноморските 

сили. 

    2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

    - Да владеят основните методи за психологически и педагогически изследвания в интерес на 

ефективната управленска дейност на морските офицери. 

    - Да оценяват социално-психическите процеси и състояния на личността, воинските колективи 

и корабните екипажи; да прилагат ефективни методи за ръководство на подразделенията в 

мирновременни, военновременни и екстремални условия. 

    - Да използват релаксативни техники в индивидуалната и груповата работа в брегови условия и 

на море. 

    - Да прилагат методики за психологична работа на командния състав. 

    - Да организират корабния живот в съответствие с изискванията на психохигиената и 

психопрофилактиката, създавайки благоприятна социално-психическа атмосфера в ръководенето 

на корабни екипажи и брегови подразделения. 



    - Да използват знанията по военна психология и военна педагогика, придобитите навици и 

умения за ефективно провеждане на учебно-възпитателния процес в интерес на бойната 

готовност, единоначалието и дисциплината. 

    - Да създават положителна нагласа и мотивация у своите подчинени за активна и съзнателна 

военна и корабна служба в съответствие с изискванията на военните устави, корабния устав на 

ВМС и доктриналните документи на Българската армия и НАТО. 

Система за оценяване: Курсът по дисциплината завършва с текуща оценка и контролна работа.  

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. 
Психологията като фундаментална наука. Достиженията на 

съвременната психология 

6 0 

2. 
Психически процеси и тяхното проявление във 

военноморската дейност 

6 0 

3. 
Психологическа теория за дейността. Херменевтика на 

военната дейност 

4 0 

4. Психологически теории за личността. Психология на 

воинската личност 

4 0 

5. Психология на групите. Психологическа характеристика на 

корабния екипаж като група 

6 0 

6. Лидерството в психологията. Психология на военното 

лидерство 

2 0 

7. Психология на човешкото поведение в екстремални ситуации 4 0 

8. Психология, херменевтика и синергетика на съвременната 

война 

8 0 

9. Педагогиката като фундаментална наука. Военната 

педагогика в съвременната армия 

6 2 

10. Съвременни психолого-педагогически изисквания към 

работата на офицера със старшините и сержантите 

6 0 

11. Колоквиум: „Ролята на човешкия фактор в мирновременната 

и бойната дейност на Военноморските сили“ 

0 6 

 Общо: 52 8 

 

 

 

 


