
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Детска психология 

Код: MsPESP01 Семестър: I 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОРИ:  

проф. д-р Марина Колева Николова, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: nikol.mn@gmail.com 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината „Детска 

психология“ е задължителна за студентите от специалност  „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“ на ИПФ - Сливен от образователно-квалификационна степен 

“Магистър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Запознаване с основните възрастови 

закономерности на когнитивното, емоционалното и социалното развитие през посочения 

период и възможностите на различните теории за тяхното обяснение; анализ на основните 

проблеми в отношенията в семейството и с връстниците, както и ресурсите за тяхното 

преодоляване: произход, специфика и принципи на интервенция. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Предмет, задачи и методи на детската психология. 

Развитие в ранна и предучилищна възраст. Мисленето в ранна и предучилищна възраст. 

Информационен подход към развитието. Език и реч през ранна и предучилищна възраст. Е. 

Ериксън - концепция за психосоциалното развитие. Етологичен подход към развитието. 

Развитие на самосъзнанието в ранна и предучилищна възраст. Взаимоотношения с 

родителите в ранна и предучилищна възраст. Взаимоотношения с връстниците в ранна и 

предучилищна възраст. 

ПРЕДПОСТАВКИ: философия, психология. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно обучение. Лекциите се провеждат чрез използване 

на нагледни средства с помощта на мултимедийни презентации за представяне по подходящ 

начин изучаваната материя. Семинарните упражнения се реализират на основата на 

решаване на казуси, наблюдения на учебни филми и анализ на представеното по темата на 

упражнението. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 

обучението по „Детска психология“ се контролира текущо през семестъра и заключителен 

изпит с коефициенти на тежест, съответно 0,2 от текущия контрол и 0,8 от изпита. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Бърк, Л. (2012). Изследване на развитието през 

жизнения цикъл. С.: Дилок.  2. Гинът, Хаим. Уолас Годард, (2007) Детето и ние. С., Изд. Изток-
Запад. 3.Долто, Фр. (2009). Основни етапи на детството. С. Изд.Колибри. 4.Долто, Фр. (2006). 

Всичко е език. С. Изд. Колибри. 5. Елконин, Д. (1984). Психология на играта. С. 6. Лисина, М. 

(2009). Формирование личности ребенка в общении. М.-СПб: Питер. 7. Кон, Алфи. (2017) 

Митът за разглезеното дете. Изд. Колибри.С.8. Обухова, Л. (2012). Возрастная психология. 

Учебник для вузов. М.: Юрайт. 9. Пиаже, Ж. (1992). Психология интеллекта. Логика и 

психология. М. , 10. Стаматов, Р. (2004) Детска психология. Хермес. Пловдив.11. Стърнбърг, 

Р. (2014) Педагогическа психология. С.: Изток-Запад. 12. Субботский, Е. (2010). Генезис 

личности. Теория и эксперимент. М.: Смысл.  

mailto:nikol.mn@gmail.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Педагогическо общуване 

Код: MsPESP02 Семестър: I 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

 

ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: margaritateneva@abv.bg  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината  „Педагогическо 

общуване” е  задължителна в учебния план на специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика"” за образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР”. 

 ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се повиши равнището на комуникативната 

култура и личностната интелигентност на обучаваните  чрез усвояване на различни модели, 

методи и техники за  реализиране на ефективно педагогическо общуване между основните 

участници в образователния процес в детската градина и началното училище. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Общуването като социален феномен. Цели, 

съдържание и принципи на педагогическото общуване. Личностна интелигентност и 

комуникативна култура. Индивидуален стил на общуване. Интимно, социално, делово и 

публично общуване. Невербално общуване. Универсалност и междукултурни различия. 

Вербално общуване. Език и метаезик. Монологично и диалогично общуване. Педагогическо 

общуване в семейството. Проектиране и реализиране на позитивни взаимодействия с децата в 

детската градина и в началното училище. Управление на интеракциите. Приложение на 

Транзакционния  анализ в общуването. Проектиране и управление на интеракциите между 

възрастните участници в образователния процес. 

ПРЕДПОСТАВКИ: хуманитарни и икономически дисциплини 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно обучение е с теоретико-приложен характер. 

Лекциите се провеждат в класически вариант или чрез мултимедийни презентации. 

Семинарни упражнения – базират се на “учене чрез действие”, като знанията се усвояват и 

операционализират едновременно. Основно място заемат тренингите, ролевите игри, 

решаването на казуси и инциденти, евристичната беседа и дискусията. В зависимост от 

спецификата на конкретната тема, студентите работят колективно, индивидуално или в екип 

от няколко души, под ръководството на преподавателя. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценяването на студентските постижения 

се осъществява чрез частично стандартизиран изпитен тест. За верен отговор на даден въпрос 

се присъжда определен брой точки. Не се предвиждат наказателни точки за неверен отговор. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Бърн, Е. Игрите, които хората играят, С., 1996., 2. 

Гарднър, Х. Множествените интелигентности: теория и практика., С., 1993, 3. Глас, Л. Кажи 

го правилно., С.,1999, 4. Голман, Д. Емоционалната интелигентност, С., 2000, 5. Карнеги, Д. 

Как да печелим приятели и да влияем на другите. Хеликон, С., 2012, 6. Стоицова, Т. Живеем с 

другите, С., 1998, 7. Стаматов, Р. Психология на общуването. Пловдив, 2005, 8. Стоицова, Т. 

И усмивката може да бъде заповед, С., 1994, 9. Шапиро, Л. Как да възпитаме дете с висок 

емоционален коефициент, С., 1999, 10. Фаст, Дж. Езикът на тялото, С., 1993,  

mailto:margaritateneva@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Сравнително образование 

Код: MsPESP03 Семестър: I 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р Юрий Петров Клисаров, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: yuriiklissarov@abv.bg  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината Сравнително 

образование е задължителнa в учебния план на специалност “Предучилищна и начална 

училищна педагогика” за образователно-квалификационна степен Магистър. 

 ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението по дисциплината е усвояване 

на знания за системите на предучилищно и начално образование в България и други страни 

по света.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Научен статут. Методологически подходи – 

исторически, етнологически, философско-социологически, културологичен, икономически, 

антропологичен, статистически. Методи на изследване. Основни периоди в развитието на 

сравнителното образование. Развитие на сравнителното образование в България. Глобални 

тенденции и проявлението им в различни държави. Съдържание и методи на обучение в 

предучилищните заведения. Предучилищно възпитание в България. Характерни особености в 

развитието на съвременното начално образование. Организация и управление. 

Продължителност. Начално образование в България. Предучилищно и начално образование в 

Германия. Предучилищно и начално образование във Франция.  

ПРЕДПОСТАВКИ: педагогика, психология. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Основни лекционни  методи на обучение са лекция, беседа, 

дискусия,  илюстрация и презентация. Основни методи  на обучение при семинарните 

упражнения са беседа, дискусия и работа с литературни източници. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Форми на оценяване – изпит и курсова 

работа Форми на оценяване – изпит и курсова работа 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Бижков, Г., Н. Попов Сравнително образование, 

С., 1994. 2. Михова, М. Образователните системи на страните от Г-7+ Русия, Астарта, 

Пловдив, 2015., 3. Попов, Н. Началното образование: сравнение на структурните аспекти в 

90 страни, С., 1991.  

 

 

 

mailto:yuriiklissarov@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Съвременен български език 

Код: MsPESP 04    Семестър: I 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

 

ЛЕКТОРИ:  

ст.преп.д-р Наталья Димитрова Димитрова, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: natalyya@abv.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Съвременен български език е 

задължителна общообразователна дисциплина от  магистърската програма на специалността 

Предучилищна и начална училищна педагогика”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е студентите да 

формират: правописна и пунктуационна грамотност; добро владеене на правоговорните 

книжовни норми; граматически познания, които да осигуряват правилност на речта; 

познаване и умело използване на лексиката на езика, на синонимията и възможностите й; 

компетентно отношение към въпросите на лексикалната чистота и към некнижовните 

лексикални елементи; умение за уместната употреба на езиковите средства в зависимост от 

целите и предназначението на речевата проява.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Правоговор. Правопис. Фонетика и фонология. 

Система на гласните в съвременния български език. Система на съгласните в СБЕ. Сричка – 

видове и структура. Морфология. Части на речта - лексико-граматична характеристика.  

Съществително име. Прилагателно име – значение и видове. Числително име. Видове 

местоимения в СБЕ. Глагол. Наречие. Предлог. Съюз. Частица. Лексикология - предмет и 

задачи. Речников състав на езика. Системни отношения в лексиката.  Синтаксисът като наука. 

Изречение и словосъчетание. Просто изречение – видове класификации. Главни и 

второстепенни части на изречението. Сложно изречение. Сложно съчинено изречение – 

видове, съюзни връзки. Сложно съставно изречение – видове, съюзни връзки. Сложно 

смесено изречение. 

ПРЕДПОСТАВКИ: дисциплината е въвеждаща 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Основни лекционни  методи на обучение са лекция, беседа, 

дискусия,  илюстрация и презентация. Основни методи  на обучение при семинарните 

упражнения са беседа, дискусия и работа с литературни източници. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценката  се формира комплексно на 

базата на резултатите и качеството на изпълнение на задачите от работното портфолио по 

дисциплината, съдържащи се в студентското портфолио и оценката от изпита.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Карастанева, Ц., В. Маровска. Практическа 

граматика на съвременния български книжовен език (учебник по правопис и пунктуация). 

Пловдив, 2006., 2. Люцканова. Ц. Езикова култура. Съвременни книжовни правописни и 

пунктуационни норми. Б., 2007., 3. Пашов, П. Практическа българска  граматика. Народна 

просвета. С., 1989., 4. Петрова, Г. Езикова култура. Правопис и пунктуация. Б., 2011., 5. 

Петрова, Г. Тестове по български език. Б., 2008., 6. Правопис и пунктуация на българския 

език. Основни правила. БАН. 2011., 7. Правописен речник на съвременния български 

книжовен език. Изд на БАН . С., 2002. 

mailto:natalyya@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Съвременни аспекти  

в обучението по БЕЛ 

Код: MsPESP05 Семестър: II 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОРИ: 

 доц. д-р Снежана Стефанова Консулова, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: snejanakonsulova@yahoo.com 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: „Съвременни аспекти в обучението по 

БЕЛ”е дисциплина,  задължителна за студентите от специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика”на ИПФ - Сливен от образователно-квалификационна степен “Магистър”.  

 ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е да запознае 

студентите с основните проблеми, свързани с развитието на речта, и специфика на овладяването на 

българския език в детската градина и начална степен на СУ. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 1.Основни проблеми, свързани с развитието на речта, и 

специфика на овладяването на българския език в детската градина. Ограмотяването в системата на 

българското образование. Традиционни и нтерактивни методи в обучението по български език в 

детската градина. Подготовкa, ринципи и методи на подготовката за ограмотяване. Специфика на 

обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен. 

Съвременните уроци по начална грамотност.  Обучението по четене и литературното развитие на 

учениците в начална училищна възраст.  Изучаване на художествен текст в 1–4 клас в съответствие с 

жанровата му специфика. Обучението по български език в началния етап на основната образователна 

степен. Методически подход при изучаване на езиковите знания за фонетиката, морфологията, 

синтаксиса и лексикологията в началния етап на основната образователна степен. Използването на 

информационни и комуникационни технологии в обучението по БЕЛ.     

ПРЕДПОСТАВКИ: педагогика, психология. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Курсът е организиран и се отнася до общи въпроси на планирането, 

подготовката, организацията и провеждането на теоретичните и практическите занятия. Третира се  

методическото разработване на конкретни теми и раздели от прилагащи традиционни и интерактивни  

технологии, включени в учебния план на специалността  на студентите. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Портфолиото се разглежда  като форма на 

заключително оценяване в курса на обучение. Студентите се уведомяват за това на встъпителното 

занятие, като подробно се обсъждат новите форми на работа и контрол, дава се характеристика на 

портфолиото, обяснява се същността на процеса на оценяване на работите, влизащи в портфолиото, и 

процедурата по неговата защита. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български език 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.М. Георгиева, Р. Йовева, Ст. Здравкова.  Обучението по 

български език и литература в началното училище. Шумен, 2005, 2.Вълкова, Ст. Формиране на 

комуникативно-речеви умения в началното училище. С., 1996, 3.Георгиева, М. Обучението по 

български език в началното училище. Ш., 2002., 4.Георгиева, М. Обучението по български език в 

условия на билингвизъм. Ш., 2004., 5.Здравкова, Ст. Методика на обучението по български език в 

началното училище. С., 1996, 6.Тенева, Т. Урокът по литература 1-12 клас. Ш., 2005. 

mailto:snejanakonsulova@yahoo.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Проектно-базирано и 

изследователско учене 

Код: MsPESP06.1 Семестър: I 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 1 часа 

Брой кредити: 3 

 

 

ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: margaritateneva@abv.bg  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината “Проектно-

базирано и изследователско учене” е избираема в учебния план на специалност 

“Предучилищна и начална училищна педагогика"” за образователно-квалификационна степен 

“Магистър”. 

 ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Обучаемите да придобият знания и компетенции 

свързани със същността, спецификата и приложението на проектно-базираното обучение в 

образованието.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Същност, специфика, възникване и развитие на 

проектно-базираното обучение. Място на проектно-базираното обучение  в  съвременното 

обазование. Видове и класификация. Изследователско учене като разновидност на проектно-

базираното обучение. Структура и фази на учебния проект. Логика и критерии за 

ефективност на проекта. Изграждане и развитие на проектен екип. Основни етапи в 

разработването на учебен проект. Визитка на проект. Портфолиото в проектно-базираното 

обучение – същност и разновидности. Добри практики на проектно-базирано обучение в 

световен мащаб. Изследователско учене в реална и виртуална среда. Образователни 

сценарии. 

ПРЕДПОСТАВКИ: хуманитарни и икономически дисциплини; 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Обучението е с теоретико-приложен характер. Базира се на 

съвременни научни концепции, сравнителни анализи, автентични примери и добри 

европейски практики. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Комплексната оценка се базира на общия брой 

точки от текуща оценка и курсова работа. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. Апостолов, А., Основи на проекта, Проджекта, 

С., 2004., 2. Апостолов, А. Разработване на проекти за устойчиво развитие. Проджекта, С., 

2007., 3.Пенчев, Р., Въведение в управлението на проекти, С., 2007.;4. Управление на 

проекти, Мениджър, С., 2007., 5. 

file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.124/%D0%9F%D0%91%D0%9E_%D1%81%

D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.pdf, 6. 

http://www.osrportal.eu/,7http://shu.bg/sites/default/files/proekti/D43_BG_Final_18_04_2012.pdf 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Семейно общуване 

Код: MsPESP06.2 Семестър: II 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 1 часа 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОРИ: 

 проф. д-р Марина Колева Николова, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: nikol.mn@gmail.com 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително-избираема 

дисциплина от втори списък в учебната програма за специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“ в образователно-квалификационна степен “Магистър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да развият умения за анализ на 

ситуации при семейното общуване, както и да формират множество важни качества на 

личността по основни направления в работата по Семейно общуване: общуване партньор – 

партньор; родител – дете; дете – дете; общуване между членовете на семейството. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Източници и причини за проблемите в общуването 

на семейната двойка. Семейството и децата в него. Отношенията родители-деца. („Да вляза в 

обувките на своето дете“. Влияние на семейните отношения върху бъдещето на детето. 

Ревност и съперничество между децата в семейството. Семейни взаимоотношения и 

девиантни прояви в поведението на децата. Психология на развода. Помирението - ключово 

умение за щастливи отношения. Нарушени вътрешносемейни отношения. (Децата са нашето 

огледало.) Проблеми в семейството. Отношения в семейството при втори брак. 

ПРЕДПОСТАВКИ: дисциплини от психолого-педгогическия цикъл. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Основни лекционни  методи на обучение са лекция и беседа. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 

обучението по Семейно общуване се контролира текущо през семестъра за участие на 

студентите в семинарните упражнения и качеството на изпълнение на поставените задачи. 

Коефициенти на тежест, съответно 0,4 от текущия контрол и 0,6 от курсова работа. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Александров, Н., Д.Петрова, (2004) Нов лечебен 

подход към зависимостите – семейство и училище, сп. “Медицина и фармация” кн. 7 – 8.30., 

2. Георгиев, Д. (2007). Фиксираната агресия. В: Венин, Г. (ред.). Децата и ние. 

Варна:”ПасатПрес”., 3. Горгева, Е. (2002). Асоциалното детско поведение. Обществено 

възпитание, 6: 2-8., 4. Деларош, П. (2004) Юношеството. Център за образователни програми и 

социални инициативи, 5. Душков В,и съавт.( 2009) Девиантно поведение Гб.Изд 

''Универс.изд ''В Априлов'', 9. 6. Златанова, В. (2009) Семейството и девиантното поведение 

на непълнолетните. В:Социологически проблеми, 2: 133-141., 7. Пенев, Р. Педагогическо 

образование на родителите. София, Д. Убенова, 2002., 8. Стаматов, Р. Детска психология. 

Пловдив, 2000. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Педагогика на играта 

Код: MsPESP06.4 Семестър: I 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 1 часа 

Брой кредити: 3 

 

 

ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р Снежана Стефанова Консулова, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: snejanakonsulova@yahoo.com 

Технически университет – София 

ас. д-р Марина Димитрова 

Инженерно-педагогически факултет-Сливен, 

email: marina_dimitrova@mail.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Педагогика на играта е избираема 

дисциплина за студентите от специалност „ПНУП” на ИПФ - Сливен от образователно-

квалификационна степен “Магистър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е да се разкрие 

психологическата структура на играта и уточни етапите в развитието на игровата дейност съобразно 

възрастта на децата; да се разработи съдържанието на подготовката на бъдещите педагози, 

обезпечаващо формиране на възгледи, убеждения и компетентности, съответстващи на 

закономерностите на детското развитие и ролята на играта в него; да се създадат педагогически 

технологии за развитие разновидностите на играта и предложат прецизни методически указания за 

приложението им; да се разработят диагностични методики за изследване на детската игрова култура, 

както и прогнозиране на перспективите в развитието й.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Педагогика на играта- предмет, задачи, взаимодействие с 

други науки. Произход на игровата дейност- теоретични подходи към изследването на играта; 

Значение и класификация на детските игри. Форми на взаимодействие между играта и обучението. 

Ролята на играта в детското развитие. Фактори за развитие на игрова дейност. Методи и форми за 

ръководство на играта. Теоретични модели на технологиите на игровото взаимодействие. Планиране 

и ръководство на игровата дейност. Типове игрови технологии за детската градина. Игрови 

технологии: сюжетно-ролева игра, игра-драматизация. Игрови технологии: конструктивни игри, 

автодидактични игри. Стимулиране на творчески способности в игровата дейност. Приложни техники 

за творчество. Компютърните игри в ранна детска възраст 

ПРЕДПОСТАВКИ: изучавани теоретични дисциплини 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекция, беседа, дискусия,игрови технологии и тренинги. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставените цели на обучението по 

учебната дисциплина се контролира посредством текуща оценка и работа върху индивуално 

поставена курсова задача. По време на семестъра - участие в игрови технологии, педагогически 

тренинги и ролеви игри. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Велева, А., Педагогика на играта. – Медиатех – Плевен, 

Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, 2. Велева, А., Ръководство за семинарни 

упражнения по педагогика на играта. – Медиатех – Плевен, Издателски център при РУ „Ангел 

Кънчев”, Русе,2013., 3. Велева, А., Проблеми на теорията на играта – Плевен: Медиатех, Печат: 

Издателски център при РУ „Ангел Кънчев“.монография, Русе, 2014, 4. Гюрова, В., Педагогически 

технологии на игрово взаимодействие – София: Веда-словена ЖГ,2000, 5. Конакчиева, П., Игрови 

технологии за ориентиране на детето в света, Велико Търново, Слово, 2010, 6. Конакчиева, П., 

Проектната дейност на децата-мост между традиции и новаторство, Педагогически алманах, Велико 

Търново, УИ «Св.св.Кирил и Методий», 2013 

mailto:snejanakonsulova@yahoo.com
mailto:marina_dimitrova@mail.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Съвременни аспекти в 

обучението по математика 

Код: MsPESP07 Семестър: II 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р Ваньо Донев Иванов, 

Инженерно-педагогически факултет-Сливен, 

email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Съвременни аспекти в обучението 

по математика  (САОМ)  е задължителен учебен курс от  магистърската програма на 

специалността " Предучилищна и начална училищна педагогика".  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да се приобщят към съвременните  

психологически, педагогически и дидактически постижения в обучението по математика  

до степен, адекватна на действителните учебни условия и възможности за развитие на 

обучаваната  личност.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Общи въпроси на методиката на обучението по 

математика в детската градина и началния етап на ООС. Съвременни аспекти на обучението 

по математика в детската градина. Съвременни аспекти на обучението по математика в 

началния етап на основната образователна степен. 

ПРЕДПОСТАВКИ: математика от средния курс и методика на обучението от първите  

семестри на обучение в университета 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят с представяне на конкретни примери в 

интерактивен диалог и се илюстрират с мултимедийна презентация от преносим компютър. 

Студентите разполагат с учебници и други пособия, които могат да носят на лекцията.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел се 

осъществява с изпит.  Оценяването се извършва по 100-степенна (точкова) скала   

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Ванева, В. (2013). Интерактивни методи на 

обучение по математика в началното училище. Сборник с научни статии Интерактивни 

методи на обучение и възпитание. Университетски издателски център – РУ “А. Кънчев“. с. 7-

14 г., 2. Попова Е. (2014). Мултимедийните презентации и симулации в обучението по 

математика – важен мотивиращ фактор за активно участие на учениците в учебния процес. 

Електр. списание на ДИУУ, http://www.diuu.bg/ispisanie/broi16/16kt/16kt3.htm., 3. Николова, 

М., С. Консулова, М. Ингилизова, Дидактика, Сливен, 2013., 4. Табачкова, М., И. Борискина. 

(2014). Интерактивные методы обучения в математике, Integration of Education, № 3, с. 65-70., 

5. Берон П., Рибен буквар, 1824 г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Интерактивни подходи в 

обучението 

Код: MsPESP08 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

Часове  за седмица: 

Л    - 2 часа, 

СУ - 2  часа 

Брой кредити: 6 

 

 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р Снежана Стефанова Консулова, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: snejanakonsulova@yahoo.com 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Интерактивни подходи в 

обучението е дисциплина,  задължителна за студентите от специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика”на ИПФ - Сливен от образователно-квалификационна степен 

“Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да се приобщят към  

технологизирането на  психологическите, педагогическите и дидактическите постижения до 

степен адекватна на действителните учебни условия и възможности за развитие на 

учениковата личност. Усвояване и приложение на оптимални методи за подготовка на децата 

от предучилищна възраст и тези от начален етап на образование. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Интерактивни подходи в обучението акцентира 

върху постигането на реалната образователна и възпитателна практика и е съвкупност от 

технологии на обучение по различни учебни предмети, които разработват пътищата, 

начините и средствата за постигане на определени образователни цели. Чрез специфични 

научни методи тя подпомага реалната преподавателска дейност на учителите и ученето на 

учениците и дава възможност за формулиране на препоръки за усъвършенстването на 

процеса на обучение, във вид на методи, принципи, форми и средства. Така се изграждат 

принципни модели на интерактивно обучение по определените учебни предмети или група 

предмети, които подготвят студентите за предстоящата педагогическа практика в началното 

училище и детските градини. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Педагогика, психология, ИКТ. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, семинарни упражнения,  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Портофолио. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Вълкова, Ст. Формиране на комуникативно-речеви умения в началното училище. С., 

1996 

2. Георгиева-Лазарова, С. Лазаров Л. Аудио-визуални и информационни технологии в 

обучението. - Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010,  

3. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед.учеб. заведений. — М.: Издательский центр "Академия", 2003  

4. Павлов, Димитър.. Образователни информационни технологии. Модул първи,втори 

и трети София: Даниела Убенова, 2003 

5. Гюрова, Вяра.Интерактивност в учебния процес, 2006 

6. Иванов, Иван.Интерактивни методи на обучение, 2005 

mailto:snejanakonsulova@yahoo.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Здравно, екологично и 

гражданско образование 

Код: MsPESP09 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

Часове  за седмица: 

Л    - 2 часа, 

СУ - 2  часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: margaritateneva@abv.bg  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: „Здравно, екологично и гражданско 

образование” е дисциплина, задължителна за студентите от специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика” на ИПФ - Сливен от образователно-квалификационна степен “Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се усвоят знания умения и компетенции за 

проектиране и организиране  на здравното, екологичното и гражданското образование в детската 

градина и началното училище. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В края на обучението си студентът ще може да: 

 дефинира, интерпретира, обяснява и разграничава основните понятия, теории и схващания за 

здравното екологичното и гражданското образование; 

 дефинира, интерпретира, обясняват, разграничава и класифицира целите, принципите, 

съдържанието, методите и формите на здравно образование 

 дефинира, интерпретира, обясняват, разграничава и класифицира целите, принципите, 

съдържанието, методите и формите на екологично образование; 

 дефинира, интерпретира, обясняват, разграничава и класифицира целите, принципите, 

съдържанието, методите и формите на гражданското образование; 

 познава и прилага съвременни технологии на здравно, екологично и гражданско образование; 

 избира, аргументира, обосновава, проверява и създава собствени образователни модели и 

стратегии; 

ПРЕДПОСТАВКИ: Хуманитарни и икономически дисциплини. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Балкански,П,Захариев,З.,Въведение в гражданското образование.С.,1998. 

2. Гарднър, Х. Множествените интелигентности: теория и практика., С., 1993. 

3. Димитров, Л. И колектив. Теория на възпитанието. 2004 

4. Закон за закрила на детето. http://lex.bg/laws/ldoc/2134925825 

 5.Закон за училищното и предучилищно образование: 

file:///C:/Users/PC/Downloads/ZAKON_za_preducilisnoto_i_ucilisnoto_obrazovanie%20(5).pdf 

 6. Иванов, И. Гражданско образование и интеркултурно образование: 

file:///C:/Users/PC/Downloads/Grajdansko-obrazovanie-i-Interkulturno-obrazovanie.pdf 

7. Костова З. Концептуализация на екологичното образование. С., 2003. 

8. Матеев Г. 2001. Екологична етика. Велико Търново,  2001. 

9. Наредба за здравното, екологичното и гражданското образование. 

http://zareformata.mon.bg/documents/naredba_13_21.09.2016_grazhdansko_eko_obr.pdf 

 

mailto:margaritateneva@abv.bg
http://lex.bg/laws/ldoc/2134925825
http://zareformata.mon.bg/documents/naredba_13_21.09.2016_grazhdansko_eko_obr.pdf


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Диагностика на поведението и 

медиация 

Код: MsPESP10 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

Часове  за седмица: 

Л    - 2 часа, 

СУ - 2  часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР:   
проф. д-р Марина Колева Николова, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: nikol.mn@gmail.com 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: „Диагностика на поведението и 

медиация“ е дисциплина, задължителна за студентите от специалност „Предучилищна и начална 

училищна педагогика” на ИПФ - Сливен от образователно-квалификационна степен “Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След обучението си по дисциплината „Диагностика на 

поведението и медиация, студентите да: формират умения за различаване на назряващи конфликти в 

онтошенията между децата и ученицте от предучилищна и начална училищна възраст; изградят 

професионално поведение при неотрализиране и решаване на конфликти; използват адекватни 

похмати и методи при всяка конкретна конфликна ситуация, съобразяввайки се с възрастовите и 

индивидуални особености на участващите в конфликта страни; да разпознават проявите на агресия и 

да откриват причините, които я пораждат; изградят умения за работа с агресивни деца в детска и 

начална училищна възраст; овладеят методи и подхати за прилагане на медиативната практика като 

ефективна практика за решаване на конфликти на различни нива на комуникацция и взаимодействие. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В курса по  „Диагностика на поведението и медиация“  са 

включени въпроси от обща  теория на конфликта, запознаване със същността, структурата и 

функциите  на  педагогическите конфликти; проявление  и  управление на образователните 

конфликти; субекти на конфликтното взаимодействие; овладяване както на традиционните, така и на 

новите механизми за разрешаване на конфликтите в образователната среда у нас; овладяване на 

детската агресията и разновидностите на нейните проявления; запознаване с медиацията като успешна 

практика за решаване на конфликти; формиране на преговорни умения; посредничеството като 

алтернатива на административните мерки и конкретно - прилагане на училищното посредничество. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Педагогика, психология. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекци, семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Бесемер, Кристоф. 2004. Медиация. Посредничество в 

конфликтах. Духовное познание, Калуга. 2. Волков, Б., Н. Волкова. 2007. Конфликтология, 

Фонд“Мир“, Москва. 3. Галтунг, Йохан, 2005. Разрешаване на конфликти. И двете плюс още нещо: 

Увод към работата с конфликти, Сиела, С. 4. Димитров, Д. Й., 2004. Конфликтология,  

Университетско издание, София. 5. Дмитриев,А.В., 2000. Конфликтология: Учебное пособие, 

М.,Гардарики. 6. Дронзина, Т., 2001. Разрешаване на конфликти-тенденции и инструменти, Фондация 

„Европартньори“, София. 7. Манчева, Р. 2005. Конфликти и конфликтно поведение. Блг. 8. Розенберг, 

М. 2007. Общуване без агресия. Изд. Кръгозор. С. 9.Ръководство за решаване на конфликти, 2002. 

София. 10. http://mosmediator.narod.ru/index/0-2309 - Европейский кодекс поведения для медиаторов.  

mailto:nikol.mn@gmail.com
http://mosmediator.narod.ru/index/0-2309


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Изследователска педагогика 

Код: MsPESP11 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

Часове  за седмица: 

Л    - 2  

СУ - 1   

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: margaritateneva@abv.bg  

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: „Изследователска педагогика” е 

дисциплина, задължителна за студентите от специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика” на ИПФ - Сливен от образователно-квалификационна степен “Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Обучаемите да усвоят  фундаментални знания и 

компетенции, свързани с планирането, организацията и реализирането на емпирични и 

наративни педагогически изследвания. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В курса „Изследователска педагогика” са 

включени следните теми: Изследователска педагогика.; Методологически характеристики на 

педагогическото изследване.; Единство и различия между педагогическата наука и 

педагогическа практика. Педагогическа наука и педагогическа практика като единна система. 

Педагогически опит; Фундаментални изследвания в педагогиката.; Планиране, организация и 

провеждане на емпирични педагогически изследвания.; Наблюдение - видове наблюдение.; 

Експеримент.; Качествени /наративни/ педагогически изследвания.; Полеви, „теренни” 

изследвания. Панелни изследвания. Изследване на отделен случай.; Анкетиране.; 

Дидактически тестове; Социометрични и референтометрични изследвания.; Метод на 

експертната оценка; Основни изисквания и етапи при подготовката и разработването на 

научен труд. Структура на научен труд. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Хуманитарни дисциплини. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекци, семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит, тест 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

 1. Бижков Г., Краевски В., Методология и методи на педагогическите изследвания, 

С.,Университетско издателство, “ Св. Климент Охридски” 1999.  

2. Иванов, И. Методология и методи на педагогическите изследвания. - Ш., Унив. изд., 

1991, - 188 с. 

3. Иванов, И. Педагогическа диагностика. - Ш., Унив. издателство “Еп. Константин 

Преславски”, 2006.  

4. Иванов, И. Подготовка на дипломна работа. - Ш.,Аксиос, 1998. 

 

 

mailto:margaritateneva@abv.bg
http://www.ivanpivanov.com/uploads/sources/16_Pedagogicheska-diagnostika-2006.pdf
http://www.ivanpivanov.com/uploads/sources/19_DR.pdf


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Приобщаващо образование 

Код: Код MsPESP12.1 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

Часове  за седмица: 

Л    - 1 

СУ - 1  

Брой кредити: 2 

 

ЛЕКТОР:   
проф. д-р Марина Колева Николова, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: nikol.mn@gmail.com 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително-избираема дисциплина в 

учебната програма за специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – образователно-

квалификационна степен „Магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След изучаването на дисциплината, студентите: 

 Да имат необходимите знания, осигуряващи им възможност да прилагат основните теоретични 

положения, принципи, форми и методи за организация на учебния процес, от гледна точка на 

приобщаващото образование; 

 Да се съобразят с особеностите на приобщаващо обучение при реализирането педагогическата си 

работа;  

 Да организират и ръководят учебния процес, като отчитат индивидуалните възможности и 

потребности на всички учениците от различни етноси и със специални образователни потребности 

(СОП); 

 Да познават, различават и се съобразяват с особеностите на учениците, обект на  приобщаващото 

образование. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Програмата е изготвена в съответствие с действащите 

стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на 

държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички български граждани и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. Изучаването на дисциплината осъществява 

непосредствена връзка между изискванията на цитираните документи и държавния образователен 

стандарт за приобщаващо образование с толерантно конструиране на правила и претенции и тяхната 

реализация в българското училище.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания на студентите по целия цикъл от психолого-педагогически дисциплини. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекци, семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Денков, Д. Е. Станоева, и др. (2001) Ромските училища. С.  

2. Колектив, Децата в институциите. (2002)  Помощните училища в България. том 6, Български 

хелзинкски комитет, София. 

3. Назарова, Н.  (2004) Специальная педагогика. Москва.изд. Академия. 

4. Предизвикателствата на приобщаващото образование. (2014) Сборник с доклади на 

участниците в проекта „Приобщаващо образование“. Университетско издателство „Паисий 

Хилендарски“. Пловдив. 

5. Приобщаващото образование в България: Още колко ни остава? (2006) доклад  с препоръки на 

„Спасете децата – обединено кралство”. София. 

6. Ранна интервенция. (2012) Наръчник за специалисти. Издание на Българската асоциация на 

лица с интелектуални затруднения. 

mailto:nikol.mn@gmail.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Развитие на речевата култура 

Код: MsPESP12.2 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

Часове  за седмица: 

Л    - 1 

СУ - 1  

Брой кредити: 2 

 

ЛЕКТОР:   
проф. д-р Марина Колева Николова, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: nikol.mn@gmail.com 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително-избираема дисциплина в 

учебната програма за специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – образователно-

квалификационна степен „Магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След изучаването на дисциплината, студентите: 

 Да научат основните изисквания при устното изложение, изказване на мнение, становище, гледна 

точка;  

 Да формират умения за изграждане на собствено мнение, становище, гледна точка по определен 

въпрос;  

 Да развият реторическа култура и красноречие;  

 Да формулират теза по определен проблем;  

 Да формулират аргументи по зададена теза;  

 Да прилагат доказателства към аргумент/ ти;  

 Да владеят гласа си като основно средство при преподаване, събеседване и изказване;  

 Да владеят и прилагат невербални похвати като част от невербалното поведение по време на 

вербално изложени;  

 Да откриват аргументите на опонента си и да ги атакуват с доказателства и нова аргументация. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината включва следните теми: Категориално-

понятиен апарат. Говорни умения. Правоговор.; Формати на ораторската реч.; Структурни особености 

на речта.; Монологична и диалогична ораторска изява.; Изисквания към съдържанието на ораторската 

реч.; Логика на изложението.; Подготовка на ораторската реч. Тема, вид и цел на ораторската реч.; 

Подбор на материали – доказателства към аргументацията.; Гласоворечева култура на оратора.; 

Стилистически особености, краткост, точност, ясност, емоционалност.; Невербални похвати. 

Поведение по време на изказване.; Ораторско майсторство при водене на спор.; Изказване на 

педагогически съвет, на научна конференция. Ролята на водещия, на модератора. Ролите на 

участниците в конференция. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания на студентите по целия цикъл от психолого-педагогически дисциплини. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекци, семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. Александрова, А. Метаморфози на реториката, С., 2006.; 

2. Ботева, М. Речник по реторика. 150 аргумента за оратора, С., Изд. Парадигма, 2003.; 3. Бялков, Б., 

Иванов, Г. Какво научаваме от ученика, когато мълчи. Ст.Загора.,2002.; 4. Ведър, Й. Реторика и 

ораторско изкуство. С., 2000.; 5. Ведър, Й., З. Савкова. Реч и глас. Ръководство по постановка на глас 

и техника на говора. С., 2000. 6. Глас, Л. Знам какво си мислиш. С., 2003.; 7. Илиев, В. Общуването. 

С., 2003.; 8. Иванов, Ст.Основи на професионално-педагогическото общуване.Шумен., 2004. 9. 

Ковачев, К. Стил, стилистика и парламент, С., 2004. 10. Люис, Д. Тайният език. С., 2001. 

mailto:nikol.mn@gmail.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Академично писане 

Код: MsPESP12.3 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

Часове  за седмица: 

Л    - 1 

СУ - 1  

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР:   
ст.преп.д-р Наталья Димитрова Димитрова, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: natalyya@abv.bg 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително-избираема 

дисциплина в учебната програма за специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ – образователно-квалификационна степен „Магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите  да осмислят научния текст като 

система от елементи и непрекъснатата връзка между тях,;  да усвоят  основни норми и 

правила за правопис и пунктуация, да познават основните жанрове на студентското научно 

творчество и особеностите на академичното писане при подготовка, написване и редактиране 

на научни текстове,  да развият и усъвършенстват уменията си за писане и редактиране на  

различни разработки на академични текстове, да подготвят  да и представят пред аудитория. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Знанията и уменията по Академично писане  са 

полезни на студентите за развитието на академичната им комуникативна компетентност, 

непосредствено свързана с академичното писане, което е неотделима част от цялостния 

образователен процес и включва изграждането и развитието на умения за усвояване на 

знанията;  за разработването, съдържателното, структурно и графично оформяне на учебни и 

научни текстове и аргументираното  и ефективно представяне на свои научни разработки 

пред академична аудитория; за развитието на  езиковата компетентност на студентите като 

изгражда знания и умения да прилагат нормите и правилата на българския книжовен език, за 

компенсиране проблемите с пропуските в езиковата им компетентност. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията по български език от училище. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекци, семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Портфолио, изпит 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:   

1.  Бижков Г., Методика на дипломната работа, УИ”Novissima verba ”, Бс.,1993.   

2. Бижков Г., Методика на курсовата и дипломната работа, ВСШ,  С.,1980. 

3.Сепетлиев Д., Методика и технология на научно-изследователската работа, Ч. I, 

ВСШСО, С., 1976.  

4. Пашов, П, Практическа българска граматика, С. 1989 

5. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных 

произведений. ВШ, М., 1984Учебници по стилистика на научната реч, научни статии и 

литература . 

mailto:natalyya@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Нетрадиционни педагогически 

подходи в ранна детска 

възраст 

Код: MsPESP12.4 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

Часове  за седмица: 

Л    - 1 

СУ - 1  

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р Юрий Петров Клисаров, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: yuriiklissarov@abv.bg  

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително-избираема 

дисциплина в учебната програма за специалност „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ – образователно-квалификационна степен „Магистър“. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Усвояване на знания за нетрадиционни 

педагогически подходи, прилагани в началното и предучилищното образование от педагози-

реформатори и съвременното им значение.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината включва следните теми: Възникване и 

развитие на нетрадиционната педагогика.; Педагогическата система на Мария Монтесори.; 

Диференциация на обучението.; Педагогическа система на Джон Дюи. Учене чрез действие. 

Проблемно обучение. Проектно обучение.; Опити за преодоляване на недостатъците на 

класно-урочната система; Движение за модерно училище – Селестен Френе.; Валдорфско 

училище на Р. Щайнер; Йенски план на П.Петерсен. Обучение в постоянни групи. 

Училището като общност и място за живот. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по педагогика и психология. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит, курсова работа 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:   

 1. Бижков, Г. Реформаторска педагогика, С., 1994. 

 2. Радев, П. и др. Педагогика, Хермес, Пловдив, 2001. 

3. Цветанова-Чурукова Нетрадиционни педагогически подходи, С., 1994. 
 

mailto:yuriiklissarov@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Медийна педагогика 

Код: MsPESPFa1.1 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

Часове  за седмица: 

СУ - 1  

Брой кредити: 0 

 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, 

 Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: margaritateneva@abv.bg   

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Факултативна дисциплина за 

студентите от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”  за образователно-

квалификационна степен “Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Обучаемите да придобият знания и компетенции 

свързани със същността, спецификата и приложението на медийната педагогика в образованието. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината включва следните теми: Общество, 

образование и медии. Ролята на медиите в информационното общество. Видове медии. 

Образователни възможности  на медиите. Медийна педагогика. Медийно образование. 

Взаимодействие на съвременната образователна система с медиите- състояние, тенденции и 

перспективи. Етични стандарти в използването на информацията, медиите и технологиите в 

образованието. Психолого-педагогически аспекти на медийното образование. Ефективност и 

ефикасност на медийното образование. Медийна и информационна грамотност – същност, 

специфика, етапи на формиране. Проектиране на образователни взаимодействия с използване 

на ресурси  от различни медии. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Психологически и педагогически дисциплини, ИКТ в образованието. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текущо оценяване, портфолио 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:   

1. Бакърджиева, Т. Синергията „образование – медии“ в проекта SmartFuture на 

Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“:  

http://www.bgonair.bg/edu/2015-09-04/obrazovanie-i-medii-konferentsia-na-5-oktomvri-

2015 

2. Данов Д. Педагогика на медийната комуникация; Издателство  УИ "Св. Климент 

Охридски"/2016 г. 

3. Дигитална и медийна грамотност на учениците. 

a.  http://it-5ou.weebly.com/104410801075108010901072108310851072-1080-

1084107710761080108110851072-

1075108810721084108610901085108610891090.html 

4. Лалов, Б., М. Тенева. Интернет, комуникации и образование. С., 2004. 

5. Парижка декларация за медийната и информационно грамотност в дигиталната епоха. 

http://www.lib.bg/publish/IFLA/Paris_declaration.pdf 

 

mailto:margaritateneva@abv.bg
http://www.bgonair.bg/edu/2015-09-04/obrazovanie-i-medii-konferentsia-na-5-oktomvri-2015
http://www.bgonair.bg/edu/2015-09-04/obrazovanie-i-medii-konferentsia-na-5-oktomvri-2015
https://www.helikon.bg/publisher/%D0%A3%D0%98-%22%D0%A1%D0%B2.-%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%22_404/
https://www.helikon.bg/publisher/%D0%A3%D0%98-%22%D0%A1%D0%B2.-%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%22_404/
http://it-5ou.weebly.com/104410801075108010901072108310851072-1080-1084107710761080108110851072-1075108810721084108610901085108610891090.html
http://it-5ou.weebly.com/104410801075108010901072108310851072-1080-1084107710761080108110851072-1075108810721084108610901085108610891090.html
http://it-5ou.weebly.com/104410801075108010901072108310851072-1080-1084107710761080108110851072-1075108810721084108610901085108610891090.html
http://www.lib.bg/publish/IFLA/Paris_declaration.pdf


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Цветознание и моден дизайн 

Код: MsPESPFa1.2 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

Часове  за седмица: 

СУ - 1  

Брой кредити: 0 

 

 

ЛЕКТОР:   
гл. ас. д-р инж. Маргарет Сивова,  

Колеж - Сливен,  

email: margaret69@abv.bg  

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Факултативна дисциплина за 

студентите от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”  за образователно-

квалификационна степен “Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да получат знания относно дизайна 

на облеклото и овладеят майсторството на рисуването, за да създават художествено 

изразителни и графично грамотни ескизи на моделите облекла и в съответствие със своите 

потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Знанията и уменията по Цветознание и моден 

дизайн създават предпоставки за многостранна реализация на студените в сферата на 

модната индустрия. Курсът включва следните теми: Цветен кръг. Рисуване на 12 секторен 

цветен кръг на И. Итън; Хармонично съчетаване на цветовете – контрастни, родствено-

контрастни и родствени хармонии. Създаване на различни цветови хармонии; Ахроматични 

цветове. Създаване на ахроматични композиции; Психологическо въздействие на цвета върху 

човека. Пресъздаване на психологични състояния  посредством цветни композиции; Цветът в 

облеклото според цветовата теория „Годишни сезони”. Разработване на колекция облекла 

чрез техниката на колажа съгласно цветовата теория „Годишни сезони“; Рисуване на модели 

облекла чрез използване на пропорционални схеми; Зрителни илюзии в облеклото. Създаване 

на модели облекла, подходящи за различни фигури; Основни стилови направления в модата – 

класически, романтичен, спортен и фолклорен стил. Рисуване на модели облекла в 

различните стилове; Създаване на капсулен гардероб за конкретна сфера от живота на 

работещата жена. 

ПРЕДПОСТАВКИ: хуманитарни  дисциплини 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. ПОПСКА, П., Текстилен дизайн София, ТУ, 1996. 

2. ПОПСКА, П., Дизайн на облекло София, ТУ, 1999. 

3. БЕРДНИК, Т. О., Т. П. НЕКЛЮДОВА, Дизайн костюма Ростов-на-Дону, Феникс, 

2000. 

4. ТЕТХЭМ, К., ДЖ. СИМЕН, Дизайн в моде, моделирование одежды РИПОЛклассик, 

2006. 

5. БЕЛЯЕВА, С., Е. РОЗАНОВ, Спецрисунок и художественная графика Москва, 

ACADEMA, 2006. 

 

mailto:vgt@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Здраве и спорт 

Код: MsPESP Fa1.3 Семестър:2 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

 

Часове  за седмица: 

СУ- 1  час 

 

Брой кредити: 0 

 

 

ЛЕКТОР:   
ст.преп.Константин Иванов Басанов (Инженерно-педагогически факултет – Сливен),  

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Факултативна дисциплина за 

студентите от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”  за образователно-

квалификационна степен “Магистър”. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се подпомогне провеждането на учебния 

процес и поддържането на високо ниво на умствена и физическа дееспособност, да се повиши 

здравословното състояние на студентите; закаляване и укрепване на организма и развитие на 

физически качества; повишаване функционалните възможности и общата двигателна 

култура; овладяване на приложно-насочени знания, умения и навици; психическо и 

емоционално разтоварване и др. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Чрез изучаване на тази дисциплина, студентите ще 

се запознаят с основите на теорията и методиката на физическото възпитание и ще прилагат 

придобитите знания, умения и навици в режима на учебните занимания, отдиха и бъдещата 

си творческа дейност като специалисти. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Предварителна спортна подготовка от училище. 

 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Семинарни упражнения 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Бичев, К., Физиологични тестове, НСА. 

 2. Велинский, М., Физическая культура студента, Москва, 2001. 

 3. Русев, Р., Теория на физическото възпитание, Благоевград, 2000. 

 4. Коцев, Ч., Лека атлетика, Изд. ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2010 

5. Желязков, Цв., Дашева Д., Основи на спортната тренировка, С., 2011. 

6. Иванов, С., Томова, Д., Физическо възпитание. Социална интеграция. Спорт, Изд. 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2011 

7. Кавдански, Е., Подвижната игра във физическото възпитание и спорта, Изд. ЮЗУ 

„Неофит Рилски“, 2011 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Мобилна класна стая 

Код: MsPESPFa1.4    Семестър:2 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

 

Часове  за седмица: 

СУ- 1  час 

 

Брой кредити: 0 

 

 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р Снежана Стефанова Консулова,  

Инженерно-педагогически факултет – Сливен 

email: snejanakonsulova@yahoo.com 

Технически университет – София 

гл. ас. д-р Моника Ингилизова 

Инженерно-педагогически факултет – Сливен 

email: monika_ingilizova@abv.bg 

Технически университет – София 

 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Факултативна дисциплина за 

студентите от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”  за образователно-

квалификационна степен “Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да осигури на студентите познания за 

теоретичните основания и добрите практики, свързани с подготовката на педагогически 

кадри в посока експеренциално образование - активно учене, учене чрез правене, учене чрез 

опит, учене чрез преживяване. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В обучението по тази дисциплина се поставя фокус 

върху фундаментална теоретична подготовка съчетана с формирането на практически 

ориентирани знания и приложна педагогическа компетентност посредством различни модели 

на познавателни структури за организиране на преподаването и ученето, приложими в 

извънучилищна и извънкласна образователна среда.  Фокусът се поставя върху Умениeто на 

педагога да заинтригува учениците, да привлече вниманието им и събуди траен интерес към 

предмета, който преподава чрез нестандартни задачи и в нетипични училищни условия, е 

особено актуално от гледна точка на спецификата на съвременните деца и младежи.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучаваните вече теоретични дисциплини. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Даниъл Голман, Емоционалната Интелигентност, 2011 г., издателство „Изток–

Запад”; 

2. Николова, М., С. Консулова, М. Ингилизова, Педагогика, Сливен, 2014.; 

3. Сид Джейкъбсън, Как да учим децата да учат - за да успяват, 2016 г., издателство 

„Дилок”; 

4. Чавдарова-Костова С., В. Делибалтова, Б. Господинов, Педагогика, 2018 г. УИ "Св. 

Климент Охридски"; 

5. Тони Бюзан, Бари Бюзан, Твоят ум може всичко, 2010 г., издателство „СофтПрес”; 

6. Хауърд Гарднър, Нова теория за интелигентността. Множествените 

интелигентности на 21. век, 2004 г., издателство „Сиела”; 
 

mailto:snejanakonsulova@yahoo.com
mailto:monika_ingilizova@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Текуща педагогическа 

практика 

Код:  Семестър:2 

Вид на обучението: 

Лабораторни упражнения 

 

Часове  за седмица: 

ЛУ- 60 ч.  

 

Брой кредити:  

 

 

ЛЕКТОР:   
ст. преп. Николай Янков,  

Инженерно-педагогически факултет – Сливен 

email: yankov.n@mail.bg  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 
студентите от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”  за 
образователно-квалификационна степен “Магистър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се формират у студентите професионални и 

личностни качества за реализиране като учители; да провеждат на високо професионално 

равнище учебно-възпитателния процес в училище; да формират в себе си умения за успешна 

и теоретично обоснована учебно-възпитателна работа; цялостно да планират учебната 

дейност по една или повече учебни дисциплини; умение за оптимално съчетание на 

отделните компоненти, които характеризират структурата на различните форми на учебна 

работа в училище. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Текущата педагогическа практика е етап от 

Педагогическата практика на студентите. Тя се провежда в базови училища на ИПФ – 

Сливен. Работата по текущата педагогическа практика е свързана с участието на студентите в 

организирането на учебно-възпитателния процес под непосредственото ръководство на 

преподавател от ИПФ и базов учител от базовото училище. По време на Текущата 

педагогическа практика студентите реализират усвоените знания от изучените теоретични 

дисциплини от първи семестър и овладяват положителен педагогически опит от базовите 

учители. Важен момент от Текущата педагогическа практика е формиране у студентите на 

определени качества, характерни за личността на учителя. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучаваните вече теоретични дисциплини. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лабораторни  упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Николова, М. и др. Педагогическа практика. Издателство ТУ-София, С., 2012. 

 2. Николова,М. Сн. Консулова и др.Педагогика. Изд.Обнова,Сливен., 2013. 

 3. Николова, М. Сн. Консулова и др. Дидактика. Изд. Обнова, Сливен., 2013. 

 4. Николова, М., Сн. Консулова и др. Методика по техническите дисциплини. Изд. 

Обнова, Сливен., 2013. 

 5. Николова, М., Сн. Консулова и др. Методика на професионалното обучение 

(структурни модели). Изд. Обнова, Сливен., 2013. 

 6.Николова, М., Сн. Консулова и др. Речник по педагогика. Изд. Обнова, Сливен., 

2013. 
 

 

 

mailto:yankov.n@mail.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 
Стажантска практика 

Код:  Семестър:3 

Вид на обучението: 

Лабораторни упражнения 

 

Часове  за седмица: 

ЛУ- 60  

 

Брой кредити:  

 

 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р Снежана Стефанова Консулова,  

Инженерно-педагогически факултет – Сливен 
email: snejanakonsulova@yahoo.com 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за студентите от 

специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”  за образователно-квалификационна 

степен “Магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да подготви студентите за самостоятелна 

професионална дейност. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: По време на организираната практическа подготовка 

стажант-учителите самостоятелно участват в образователния процес, като: ефективно се 

включват в провежданата форма на педагогическа практика според предварително одобрен 

график, като описват и анализират наблюдаваните уроци, активно участват в обсъждането, 

установявайки съответствието на структурата с набелязаните цели и с очакваните резултати; 

наблюдават и анализират уроци и други организационни форми, провеждани от учителя-

наставник; планират, разработват и консултират варианти на урок, като спазват съответната 

училищна учебна програма. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучаваните вече теоретични дисциплини. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лабораторни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Николова, М. и др. Педагогическа практика, Издателство ТУ-София, С., 2012. 

2. Николова, М., Консулова С. и др. Педагогика. Изд. Обнова, Сливен, 2013. 

3. Николова, М., Консулова С. и др., Методика на професионалното обучение 

(структурни модели). Изд. Обнова, Сливен, 2013. 

4. Николова, М., Консулова С. и др. Речник по педагогика. Изд. Обнова,Сливен,2013. 

5. Ръководство за провеждане на педагогическа практика на студентите, Изд. 

Медиатех, 2015 
 

 

mailto:snejanakonsulova@yahoo.com

