
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Увод в педагогиката 

Код: ВsP01 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

лекции  

Часове за седмица: 

Л – 1 час  

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, email: margaritateneva@abv.bg 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината ―Увод в 
педагогиката‖ е задължителна и има фундаментален и интегративен характер в обучението. 

Курсът е с подчертан теоретичен характер и изпълнява функциите на въведение в  
специалността „Педагогика‖. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят понятийния апарат на 

педагогиката и се запознаят с основните проблеми на педагогическата теория и практика.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Педагогиката като наука – предмет, задачи, основни 

категории. Етапи в развитието на педагогическата теория и практика. Методи на изследване.  
Система на педагогическата наука. Области на развитие на съвременната педагогика. 
Тенденции и перспективи. Образованието - компонент на структурата на обществото - 

отношения, зависимости, взаимодействия. Сравнение, анализи, изводи и заключения. Основни 
парадигми в педагогиката. Информационно общество и образование - състояние, тенденции и 
перспективи. Образованието като система. Формално, неформално и информално 

образование. Българската образователна система. Актуално състояние и  перспективи. Личност 
и образование. Образование, центрирано върху личността на обучаемия. Непрекъснато 

образование. 

ПРЕДПОСТАВКИ: философия, психология, етика. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно обучение – теоретико-приложен характер, базира 

се на съвременни педагогически концепции, сравнителни анализи, автентични примери и 
добри европейски практики. Форми на сътрудничество между студенти и преподаватели – 

реални и виртуални. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 
обучението по учебната дисциплина се контролира посредством курсова работа. Целта на 

курсовата работа е студентите да усвоят преподавания материал чрез конкретни задачи. 
Курсовата работа се заверява след защита пред преподавателя. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Андреев, М. Образование и общество. С., 1998.  
2. Бижков, Г. Реформаторската педагогика., С., 1994.  

3. Делор, Ж. Образованието –скритото съкровище.  Доклад на Международната комисия за 
образование през ХХI век пред ЮНЕСКО. С.,1997.  

4. Димитров, Л. и др.Професор д-р ДимитърПавлов. Идеитео стават живи, С, 2006.  
5. Иванов, И. Теории за образованието, Ш., 2004.  
6. Иванов, И. Постмодерният дискурс в педагогиката. // Образованието и предизвикателствата 

на 21 век. – Ш., 2003, 103-117.  
7. Павлов, Д. Образователни хипотези в новото столетие. - Педагогика, 2001  

8. Попов,Л. Увод в педагогиката (лекции). - С.,1993.  
9. Радев, П. и др, Педагогика, Пл., 2006  
10. Тофлър, А.,Х.Тофлър. Новата цивилизация, С., 1995.  

11. Цоков, Г. Политики по отношение на училищното образование, Пл. 2011.  
12. Цветков, Д. Обща педагогика.Философия на образованието., С.,1999.  

mailto:margaritateneva@abv.bg
http://www.ivanpivanov.com/uploads/sources/103_Postmoderniat-diskurs-v-pedagogikata.pdf


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната дисциплина: 

Теория на възпитанието 

Код: ВsP02 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

лекции, семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 2 часа  

Брой кредити: 5 

 

 
ЛЕКТОР: доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, email: margaritateneva@abv.bg 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 
Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината ―Теория на възпитанието‖ е 
задължителна в учебния план на специалност „Педагогика‖ за образователно-квалификационна степен 
―Бакалавър‖. Тя е с фундаментален характер и се базира на съвременни концепции за възпитанието, 
сравнителни анализи, автентични примери и водещи практики. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Обучаемите да придобият знания и компетенции за целите, 
съдържанието, методите и подходите  на възпитателния процес, новите технологии на възпитание и 
тяхното апробиране в практиката.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Научен статут на теорията на възпитанието. Възпитанието като 
социален и педагогически феномен. Поява и обществено-историческа обусловеност на възпитанието. 
Фактори на възпитанието. Цели и съдържание на възпитанието. Възпитание, базирано на детските 
потребности. Възпитателен процес. Управление на възпитателния процес. Принципи на възпитание. 
Методи на възпитание. Форми на възпитание. Психолого-педагогически характеристики. 
Класификация. Интелектуално възпитание и развитие. Нравствено възпитание и ценностно развитие. 
Естетическо възпитание и развитие. Трудово възпитание. Физическо и здравно възпитание. Правно и 
гражданско възпитание. Екологично възпитание. Самовъзпитание. 

ПРЕДПОСТАВКИ: философия, психология, етика. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно обучение – теоретико-приложен характер, базира се на 
съвременни педагогически концепции, сравнителни анализи, автентични примери и добри европейски 
практики. Семинарни упражнения – базират се на ―учене чрез действие‖, като знанията се усвояват и 
операционализират едновременно. Лекциите трябва да предшестват семинарните упражнения по теми.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на обучението по 
учебната дисциплина се контролира посредством писмен изпит- частично-стандартизиран изпитен 
тест, състоящ се от 20 въпроса. Работата на студента по време на семестъра се контролира посредством 
оценка на продуктите от самостоятелната им работа и участието им в дискусии по време на лекциите и 
семинарните упражнения. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Любен Димитров и колектив. Теория на възпитанието. С., 

2004.  

2. Закон за закрила на детето. http://lex.bg/laws/ldoc/2134925825  
3. Леви, В. Изкуството да общуваме., С., 1994.С.  

4. Национална стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания. 
http://sacp.government.bg/programi-dokladi/strategii-programi-planove/deca-uvrejdania/;  

5. Тенева М. Технология за организиране на извънкласната дейност в училище, - Известия на 

Съюза на учените – Сливен, том 14, ISSN 1311 2864, Сливен, 2008, с. 69-73;  
6. Тенева М. Психология на общуването, - Ръководство за индивидуално и групово обучение, 

Издателство на ТУ-София, С., 2010.  

7. Тенева М. Разговори по интернет, – Педагогика, №2, С., 2005, с. 45 - 50 Тенева М. Разговори по 
интернет, – Педагогика, №2, С., 2005, с. 45 – 50;  

8. Тенева М., М. Вълкова. Ценности и ценностно формиране, Известия, том 29, с. 82-85, Научна 
конференция-Сливен 2015.  

9. Тенева М., М. Вълкова. Информационно общество и ценности. Известия, том 30, с.1586-188, 

Каварна, 2015. 10. Тенева М., С. Маринова. Педагогическа превенция на виртуалната агресия, 
Известия, том 27 , с.72-76, Каварна, 2014. 

  

mailto:margaritateneva@abv.bg
http://lex.bg/laws/ldoc/2134925825
http://sacp.government.bg/programi-dokladi/strategii-programi-planove/deca-uvrejdania/


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
Обща психология 

Код: BsP03 Семестър: 1 

Вид на обучението: лекции и  

семинарни упражнения  

Часове за седмица: 

Л  - 2 часа СУ – 2 час  

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР: проф. д-р Марина Колева Николова, email: nikol.mn@gmail.com 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност „Педагогика― на Техническия университет – София, ИПФ – 
Сливен, образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите от специалност „Педагогика― ОКС 

„Бакалавър‖ да могат да използват знанията си по обща психология като основа за 
усвояването на знания по педагогическа психология. Общата психология ще им даде 
разбирането на психичните процеси и явления от физиологична гледна точка, което ще е 

предпоставка за осмисленост и трайност на знанията. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат въпроси за предмет на 
психологията, обект и предмет, методологически проблеми на психологията,  методи на 
психологическото изследване, филогенеза на психиката, индивидуалност, понятиен апарат, 

развитие на психиката, психични процеси, дейностен подхад, мотив, цел и подбуда, 
потребности, нагласи, функции на съзнателните състояния, воля. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: знанията по психология от средното училище  
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекция, лекция-беседа, тренинги, решаване на казуси. 
 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: изпит 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Ильин, Е. П.(2000) Психология воли. С.-П., Питер. 

2. Маджаров, Т. (2009) Психология. Университетско издателство „Св. Св.Кирил и Методий―., 
В. Търново. 
3.Мадолев, В. (2006) Защитни механизми и когнитивни процеси. Бл. Издателство ЮЗУ 

„Неофит Рилски‖.  
4. Мадолев, В. (2007) Личностни черти и лична ценност. Бл. Издателство ЮЗУ „Неофит 

Рилски‖.  
5. Мадолев, В. (2012) Обща психология. Бл. Издателство ЮЗУ „Неофит Рилски‖.  
6. Минчев, Б. (2009) Обща психология. С., Издателство „Сиела―. 

7. Николов, П. (2007) Психология. Бл. Издателство ЮЗУ „Неофит Рилски‖.   
8. Трифонов, Тр. (2012) Обща психология. Издателство „Парадигма― С. 

  

mailto:nikol.mn@gmail.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
История на педагогиката 

Код: BsP04 Семестър: 1  

Вид на обучението: 

Лекции 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

 Л – 2 часа 
СУ – 1 часа 

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОРИ: доц.д-р Маргарита Илиева Тенева,  email: margaritateneva@abv.bg 

гл.ас. д-р Юрий Петров Клисаров, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината История на 

педагогиката е задължителна в учебния план на специалност «Педагогика» за образователно-
квалификационна степен Бакалавър. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението по дисциплината е формиране 
на компетенции за разкриване и анализиране на възникването и развитието на възпитанието, 

образованието и обучението през различните исторически епохи, обясняване и сравняване на 
педагогическите идеи и теории.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Образованието и възпитанието в 
Античността, в Средновековието, Ренесанса, Просвещението и Новото време. Идейните 

възгледи на педагогически мислители от Ренесанса и Просвещението.  Педагогически системи 
на класиците на педагогиката. Реформаторска педагогика. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания на студентите по педагогика.  

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Основни методи на обучение са лекция, беседа, дискусия,  
илюстрация, презентация и работа с литературни източници. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студента по време на семестъра 
се контролира посредством писмен изпит, състоящ се от отговор на два отворени въпроса и 

оценка на участието му в дискусии по време на лекциите и семинарните упражнения. 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български език 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Атанасов, Ж. и др. История на педагогиката и 

българското образование. Велико Търново, 1993.  
2. Бижков, Г. Реформаторска педагогика. История и съвременност. С., 1994.  

3. Радев, Пл. и др. Обща и българска история на училищните и някои предучилищни теории на 
възпитанието и образованието. ПУ, 2003. 
  

mailto:margaritateneva@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
Философия на образованието 

Код: BsP05 Семестър: 1  

Вид на обучението: 

Лекции 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

 Л – 2 часа 
СУ – 1 часа 

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОРИ: доц.д-р Маргарита Илиева Тенева,  email: margaritateneva@abv.bg 

гл.ас. д-р Юрий Петров Клисаров, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината Философия на 

образованието е задължителна в учебния план на специалност ―Педагогика‖ за образователно-
квалификационна степен Бакалавър.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението по дисциплината Философия 
на образованието е да запознае студентите със същността на философските направления и 

тяхното отражение в образователните модели и концепции. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Парадигми в образованието. 
Образование и развитие. Социализация. Теории за структурата на личността. Теории за 
интелекта и моралното формиране. Философски направления: бихевиоризъм, психоанализа, 

прагматизъм, хуманизъм, конструктивизъм. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания на студентите по педагогика и история на педагогиката.  

 

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

илюстрация, презентация и работа с литературни източници. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студента по време на семестъра 
се контролира посредством писмен изпит, състоящ се от отговор на два отворени въпроса и 
оценка на участието му в дискусии по време на лекциите и семинарните упражнения.  

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български език 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Иванов, И. Теории за образованието. Шумен, 2004. 
2. Леърман, В. Четирите култури на образованието. С., 1993.  

3. Радев, П. Философия на образованието. Пловдив, 1995.  
4. Цветков, Д., Обща педагогика. Философия на образованието. С., 1999. 

  

mailto:margaritateneva@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
Възрастова психология 

Код: BsP06 Семестър: 1 

Вид на обучението:  

Лекции  
Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л  - 2 часа  
ЛУ - 1 

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОР: проф. д-р Марина Колева Николова, email: nikol.mn@gmail.com 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 
Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност „Педагогика― на Техническия университет – София, ИПФ – 

Сливен, образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖.  
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да могат да използват знанията по 
Възрастова психология в конкретна работа с ученици в реална училищна среда. Да 
разпознават основните особености на психичните явления, присъщи на ученика в различните 

училищни възрасти и етапи  на обучение. Да прилагат конкретни похвати за работа с 
подрастващите, в зависимост от типологичните им особеност. Да овладеят техники на 

преподаване и работа, съобразявайки се с техните индивидуални и възрастови особености.  
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТ: В дисциплината се разглеждат въпроси за условията и 

факторите за развитие, развитието като процес на самоизграждане на личността, периоди и 
особености на детското развитие, особености в развитието на психичните процеси през 

периодите на детско развитие. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: знанията по обща психология  

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекция, лекция-беседа, тренинги, решаване на казуси. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: курсова работа 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Георгиев, Л. Психология на развитието и 
възрастова психология. С. 2005.  
2. Стаматов С. Детска психология, Пловдив. 2000.  

3. Стойков, И. Педагогическа и възрастова психология. Издателство Фабер. В.Търново. 2001.  
4. Маджаров, Г. Развитие на психиката в детско-юношеска възраст. Изд. Фабер. С. 2011.  

5. Маджаров, Г. Промяна на психиката с възрастта. Издателство и печатница "Кушовалиев". С. 
2016. 
  

mailto:nikol.mn@gmail.com
http://www.booksinprint.bg/Publisher/Details/74f2adc8-dee3-4413-a8e9-621d314003dc


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на  учебната дисциплината: 
Съвременен български език  

Код: BsP07 Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Лекции 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
 1 час 

 2 час 
 

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОР:  ст.преп.д-р Наталья Димитрова Димитрова, email: natalyya@abv.bg 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна общообразователна 
дисциплина от  бакалавърската програма на специалността “Педагогика”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да развитият езиковата, 
комуникативната и академична си компетенции, да  повишат езиковата си подготовка и 

умението правилно, точно и целесъобразно да използват изразните средства на езика.   
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Правоговор. Правопис. Новобългарската 
азбука.Буквеното предаване на звуковата страна на езика. Несъответствие между елементите 

на фонетичната и графичната система. Отношение между правоговор и правопис. Основни 
принципи на българския правопис. Правописни правила. Генерализирана винителна форма 

при съществителните имена от женски род. Ятов преглас. Вмятане и изпускане на гласни. 
Йотация. Правопис и правоговор на съгласни  Правопис на сложни думи. Слято, полуслято и 
разделно писане. Правопис на сложни съществителни имена. Правопис на сложни 

прилагателни имена. Правопис на числителни. Правопис на наречия, съюзи, предлози. 
Правопис на отрицателна частица не. Употреба на главни и на малки букви .Нормативност 

при някои граматични форми Членуване на имената според тяхната морфологична 
принадлежност и синтактична функция. Бройна форма Особености във формата за 
множествено число при съществителните имена. Употреба на някои 

местоимения.Въпросителни, относителни, неопределителни, отрицателни и обобщителни 
местоимения. Притежателни местоимения. Показателни функции на лични местоимения. 

Употреба на квазиместоимения.  Отклонения от нормативната употреба на глаголни форми 
.Некнижовна употреба на глаголни форми. Употреба на некнижовни глаголни форми. Форми 
за учтивост. Езиково изразяване на учтивост. Граматическо изразяване на учтивост. 

Лексикални средства за учтивост. Грешки в строежа на изречението. Въпроси на 
съгласуването между частите на изречението. Словоредни слабости. Препинателни знаци. 

Същност и особености на думата като езиков знак. Семантично вариране на думата. Системни 
отношения в лексиката. Характеристика на българския речников състав. Терминология.  
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията по Български език от средното училище . 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: традиционни методи: лекция, беседа, упражнения;  
интерактивни методи: групова работа, дискусии, езикови игри, мини изследвания, тест.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНАВАНЕ: Текуща оценка 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Карастанева, Ц., В. Маровска. Практическа 

граматика на съвременния български книжовен език . 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. 
Интернет ресурси: znam.bg/com/action/showArticle?encID=693&article=619863583  

mailto:natalyya@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
Чужд език 1  

Английски език 1  

Код: BsP08 Семестър: 1  

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
 СУ – 2 часа 

Брой кредити: 2 
 

 

ЛЕКТОР: ст.преп. д-р Калина Иванова Белчева, 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
  Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Дисциплината Английски език 1 е 
задължителнoизбираема общообразователна дисциплина в учебния план на специалност 

„Педагогика‖ за образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖. 
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят знания и да формират 
умения за слушане, четене, говорене, писане до ниво А1 от Таблицата за самооценяване към 
Общата европейска езикова рамка.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Просто изречение. Определителен и 

неопределителен член. Множествено число. Глаголът ―съм―. Сегашно време. Интонация. 
Въпросителни изречения. Въпроси с ―нали‖. Заповедни изречения. Структури: Има, няма.  
Неопределителни местоимения. Глаголът - имам. Писмо до приятел. Притежателен падеж. 

Бройни числителни. Минало време на глаголите – съм, имам. Наречия. Просто бъдеще и 
видове бъдеще. Неопределителни местоимения. Структури. Сегашно продължително, сегашно 

просто. Положителна, отрицателна, въпросителна форма. Начини за изразяване на бъдеще 
време. Минало просто. Неправилни глаголи. Положителна, отрицателна, въпросителна форма. 
Видове местоимения. Притежателни местоимения. Модални глаголи .  

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Английски език от средното училище. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Дейностно-ориентиран комуникативен подход за решаване на 
интегративни задачи за формиране, развитие и прилагане на различни езикови умения. 

Интерактивни методи. Индивидуална и групова  форма на работа.  

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студентите се контролира чрез 
текуща оценка, която се оформя в края на втори семестър. Тя се формира от два теста, 
активното участие на студентите в решаването на езикови задачи по време на семинарн ите 

занятия и самостоятелна работа, представена пред групата. 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български и английски 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Danchev, A., N. Stoilova et al., English for 

Bulgarians, Book One, Naoka i Izkustvo, S., 1983;  
2. Liz Soars, John Soars, 2009, New Headway Elementary, Third Edition: Student's Book, Oxford;  

3. John Soars, Liz Soars, Sylvia Wheeldon, 2009, New Headway Elementary: Workbook, Оxford. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината 

Чужд език 1 

Немски език 1 

Код: BsР0 08 

Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
СУ - 2 часа 

Брой кредити: 2 
 

 

ЛЕКТОР: ст.преп.Николай Янков Янков, email: yankov.n@mail.bg,  
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалността ―Педагогика‖ на Техническия университет – София, 
образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Немски език е задължителнoизбираема 

общообразователна дисциплина от  бакалавърската програма на специалност ―Педагогика‖. 
Знанията и уменията по Немски език са предпоставка за пълноценно използване 
информацията на езика в подготовката на бъдещите педагози за повишаване на 

професионалната им компетентност и информираност. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  

Професия и работа. Диалози, свързани с професиите. Обменяне на информация за минали 
събития и дейности. Борса на практиките. Обяви за работа. Необикновени професии. Кратки 

текстове за четене с разбиране. Словообразуване. Минало просто време на спомагателните 
глаголи. Модални и темпорални предлози. Упражнения. В непознатия град. Даване на 

указания.Как протичат събития и дейности. Даване на съвети. Разговори за позволените и 
забранените неща. Четене и превеждане на информационни брошури. На рецепцията на 
хотела. Как да помолим за помощ. Модални глаголи. Местоимението ―man‖. Повелително 

наклонение.Здраве. Части на човешкото тяло. Разговори за това как се чувстваме. Описание на 
външния вид. Даване и разбиране на указания и съвети. Запитване. Уговаряне на среща. 

Притежателни местоимения. Модални глаголи. Упражнения.  
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Немски език от средното училище и 

предходния семестър. 
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, диалози, 
диференциация, ротация и др. 
 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte 

international 1,Max Hueber Verlag, 2014 
2. D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte international 2,Max Hueber Verlag, 2014 

3. S.Kalender, P.Klimaszyk, Schritte international 3,Max Hueber Verlag, 2014 
4. S.Hilpert, M.Kerner, Schritte international 4,Max Hueber Verlag, 2014 
5. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 1, Max Hueber Verlag, 2013 

6. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 2, Max Hueber Verlag, 2013 
 

mailto:yankov.n@mail.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
Чужд език 1  

Руски език 1  

Код: BsP08 Семестър: 1 

Вид на обучението: 
семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
СУ – 2 часа  

Брой кредити: 2 
 

 

ЛЕКТОР: ст. пр. д-р Наталья Димитрова Димитрова, еmail: natalyya@abv.bg 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 
  Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна общообразователна 
дисциплина от  бакалавърската програма на специалността ―Педагогика‖. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да  формират и развият лингвистична, 

социолингвистична, дискурсивна, социокултурна, стратегическа компетенции да усвоят и да 
използват руския език като средство за устно и писмено общуване на добро комуникативно ниво 

в сферата на ежедневното, учебно-професионалното и академичното общуване в пределите на 
установения от програмата на обучение кръг ситуации. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Звуки и буквы. Гласные. Согласные. 

Сонорные, парные согласные (глухие и звонкие). Слог, ударение, ритмика. Редукция (а, о). 
Интонация повествовательного предложения (ИК – 1). Понятие рода. Согласный Й. Гласные (е, 

ѐ, ю, я). Ритмика, ударение. Редукция (е, я). Интонация вопросительного предложения с 
вопросительным словом (ИК – 2). Прямой одушевленный объект. Вопрос КТО? Число 
существительных. Личные местоимения. Притяжательные местоимения (прилагательные). 

Согласные (л, л’, ж, ш, ч). Ритмика, ударение. Интонация вопросительного предложения без 
вопросительного слова (ИК – 3). Отрицательный ответ. Понятие о глаголе. I группа (знать, 

делать, читать…). Числительные. Вопрос СКОЛЬКО? Счет (1 – 10) Согласные (х, ц, щ’). 
Ритмика, ударение. Интонация в сопоставительном вопросе с союзом А (ИК – 4). ИК – 3 на 
границе синтагмы. Прилагательные. Вопрос: какой?, какая?, какое?, какие? Глагол, II группа. 

Наречие. Вопросы: как?, где?, когда? Числительные. Счет (10 – 20).  
ПРЕДПОСТАВКИ:  Елементарно ниво на знание. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: семинарни занятия,  упражнения с   тренировъчно-обучаващ 
 характер, виртуална екскурзия, беседа, диалог, ролева игра, мини проект, тест.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текуща оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: руски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., 

Толстых А. Дорога в Россию-2. У-к русского языка. Базовый уровень. СПб, Златоуст, 2010. 
2. Царева, Н.Ю., М.Б. Будильцева, И.А. Пугачев Русский язык как иностранный: базовый 
уровень . — М.: Астрель: Олимп, 2010. 

 3. Царева, Н.Ю. ,М.Б. Будильцева, И.А. Пугачев, Н.М. Румянцева Русский язык как 
иностранный. Рабочая тетрадь: базовый уровень  — М.: Астрель: Олимп, 2010 

4. Rosetta Stone Russian. Course Content (Тексты уроков). Levels 1-3, Rosetta Stone Ltd., 2007. 
5. Rosetta Stone Russian . Язык: русский. Учебный уровень: A1-A2.  Аудиоприложение. Rosetta 
Stone Ltd., 2007. 

6. Андрюшина Н. П. Лексический минимум по русскому языку как иностранному.  
Элементарный уровень. Общее владение /Н. П. Андрюшина [и др.]. - М.; СПб., 2006. 

7. Глазунова О. И. Давайте говорить по-русски /О. И. Глазунова. - М., 2001. 
8. Губанова Т.В., Нивина Е.А. Русский язык в играх. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007.  
9.Лебедева М.Н. Словарь-справочник синтаксической сочетаемости глаголов. М.,2000 

10. Интерактивни технологии във висшето училище. - С., Дидактаконсулт, 2014.  
Интернет ресурси Виртуален тур Открытие Кремля:  http://tours.kremlin.ru 

Москва. Большой виртуальный тур: https://www.airpano.ru/files/Moscow-Big-Virtual-Tour/1-2 

../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/sty@tu-sofia.bg
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 
Физическа култура 

Код: BsP09 Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
СУ – 3 часа 

Брой кредити: 0 
 

 
ЛЕКТОР: ст.преп.Константин Иванов Басанов,  

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност Педагогика на Техническия университет – София, 
образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: С учебния материал в програмата се предвижда 

решаването на основната цел на физическото възпитание на студентите - да се подпомогне 
провеждането на учебния процес и поддържането на високо ниво на умствена и физическа 
дееспособност. Да се повиши здравословното състояние на студентите. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Встъпителна лекция (№ 1). Организация, норми и 

изисквания.  Контролни изпитания. Подготовка - разгряване - ОРБУ (общо развиващи и 
бегови упражнения), спортно-педагогически тестове. Кросово   бягане и гимнастически 
упражнения.  Ускорения нисък и висок старт. Аеробни и ОР упражнения за гъвкавост, ловкост 

и обща издръжливост. ОРУ. Щафетни игри. Лицеви опори, коремни преси, подскоци, тенис на 
маса и тихи игри. Специално-подготвителни упражнения. Спортни игри - технико-тактически 

прийоми. Разучаване на комбинации в нападение и защита - баскетбол, волейбол, учебна игра. 
Фитнес и силова подготовка - развитие на скоростно-силовите качества. Упражнения с уреди 
и тренажорни устройства. Туризъм - излет, поход. Техника на придвижване, ориентири.

  
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Формираните умения и навици за спортуване. 
 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Приспособена от ТУ-София в зависимост от условията на 

факултета, материално-техническа база и спортните игрища в гр.Сливен. 
 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Спортно-педагогически тестове, медико-
функционални проби, като средство за многостранна оценка на физическо развитие, 
съобразени с нормативните изисквания в ДФВС при ТУ – София. Дисциплината завършва в 

ІV семестър. 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Рачев, К. и колектив, ТМФВ, С., МФ, 1987. 
2. Желязков, Цв. И колектив, ТМСТ, С., МФ, 1986. 

3. Бичев, К., Физиологични тестове, НСА. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
История на българското образование  

Код: BsP10 Семестър: 2  

Вид на обучението: 

Лекции 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

 Л – 2 часа 
СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОРИ:     доц.д-р Маргарита Илиева Тенева,  email: margaritateneva@abv.bg 

гл.ас. д-р Юрий Петров Клисаров, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината История на 

българското образование е задължителна в учебния план на специалност „Педагогика‖ за 
образователно-квалификационна степен Бакалавър.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението по дисциплината История на 
българското образование е да запознае студентите с възникването и развитието на 

образованието и педагогическите възгледи в България. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Проследява се развитието на образованието и 
педагогическите възгледи и дейност на видни просветни дейци през три исторически периода: 
Средновековна Българска държава, Османско владичество и от Освобождението до 30-те 

години на 20 век. Разглежда се спецификата на просветните школи през Средновековието, 
типовете училища през Възраждането и просветното законодателство и реформите в 

образованието след Освобождението. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания на студентите по педагогика и история на педагогиката.  

 

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

илюстрация, презентация и работа с литературни източници. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студента по време на семестъра 

се контролира посредством писмен изпит, състоящ се от отговор на два отворени въпроса и 
оценка на участието му в дискусии по време на лекциите и семинарните упражнения.  

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български език 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Чакъров, Н. и др. История на образованието и 
педагогическата мисъл в България. Том 1, С., 1975.  

2. Чакъров, Н. и др. История на образованието и педагогическата мисъл в България. Том 2, С., 
1982.   
3. Радев, Пл. и др. Обща и българска история на образованието и история на училищните и  

някои предучилищни теории на възпитанието и образованието. Пловдив: ПУ, 2003. 
  

mailto:margaritateneva@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Теория на обучението 

Код: ВsP11 Семестър: 2 

Вид на обучението: 
Лекции, семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
Л – 2 часa, СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 
 

 
ЛЕКТОР: доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, email: margaritateneva@abv.bg 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината “Теория на обучението” 

е задължителна  и има фундаментален, и интегративен характер в обучението. Тя е с  теоретико-

приложен характер и се базира на съвременни педагогически концепции, сравнителни анализи, 
автентични примери и добри европейски практики. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се усвоят  фундаментални педагогически знания и 
компетенции на равнища възприемане, осъзнаване, приложение, анализ, синтез и оценка по 

таксономията на Блум.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Обучението като предмет на дидактиката - същност и 
специфика. Процес на обучение. Модели. Класически структури на процеса на обучение: 

сократова, хербартова, кибернетична, дидактико-психологическа. Учене. Условия за ефективно 

учене. Психолого-педагогически аспекти на ученето. Стилове на учене. Преподаване. Стилове на 
преподаване. Системи за организация на обучението. Цели на обучението. Таксономии на 

обучение. Видове цели. Съдържание на обучението. Принципи за подбор и структуриране на 

учебното съдържание. Държавни документи за съдържанието на обучението. Методи, техники и 
подходи на обучение. Методи за устна комуникация. Интерактивни методи на  обучение. 

Изследователски и евристични методи на обучение. Урокът. Типове уроци. Контрол и оценка. 
Функции на контрола и оценката. Методи за контрол и оценка в обучението. Субективизмът в 

оценяването. Класни неурочни организационни форми на обучени. Извънкласн организационни  

форми за обучение. Индивидуализация и диференциация на обучението. Самостоятелна работа. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Увод в педагогиката, Обща психология, Педагогическа психология, Теория 

на възпитанието.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно обучение – теоретико-приложен характер, базира се 
на съвременни педагогически концепции, сравнителни анализи, автентични примери и добри 

европейски практики. Семинарни упражнения – базират се на ―учене чрез действие‖, като 
знанията се усвояват и операционализират едновременно. Лекциите трябва да предшестват 

семинарните упражнения по теми.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на обучението 
по учебната дисциплина се контролира посредством писмен изпит- частично-стандартизиран 

изпитен тест, състоящ се от 20 въпроса. Работата на студента по време на семестъра се контролира 

посредством оценка на продуктите от самостоятелната им работа и участието им  в дискусии по 
време на лекциите и семинарните упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Андреев, М. Процесът на обучението. Дидактика. С., 2001;  
2. Господинов, Б. Ефективност на обучението. Същност и отделни аспекти на осъществяване. 

Пловдив, 1998;  
3. Делибалтова, В. Оценяването на учениците (дидактически аспекти). В.Т. 2002.  

4. Иванов, И. Теории за образованието.  – Ш., 2004.  

5. Павлов, Д. Образователни технологии. С., 2000, І и ІІ част.  
6. Радев, П.  Обща училищна дидактика, Пловдив, 2005.  

7. Славин, Р. Педагогическа психология. С., Наука и изкуство, 2004.  

8. Ташева, Ст. Д. Павлов. Иновации в технологията на обучение при професионалната подготовка. 
С., 2000.  

9. Тоцева, Я. Стил на преподаване - Училище, 1993, N 7/8   
10. Цветкова, Й. Мотивационна и когнитивна регулация на учене. С., 2001. 11. Чавдарова-Костова 

С., Делибалтова В., Господинов Б. Педагогика, С. 2008.  

mailto:margaritateneva@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на  учебната дисциплината: 
Академично писане 

Код: BsP12 Семестър: 2 

Вид на обучението: 
Лекции 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
 1 час 

 2 час 
 

Брой кредити: 4 
 

 

ЛЕКТОР: ст.преп.д-р Наталья Димитрова Димитрова, email: natalyya@abv.bg 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Избираема интердисциплинарна 
дисциплина от  учебния план на специалност "Педагогика " с теоретико-практическа 

насоченост. 
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: Научен стил: езикови и структурни особености. 
Научен текст. Основни признаци на научния текст. Структурни части. Как да работим с 
научната литература? Видове четене, изработване на записки. Жанрове, свързани с обучение и 

оценяване на студентите. Реферат и рефериране на научни публикации. Доклад, представяне и 
изнасяне на доклада. Академично есе. Писане и структуриране. Курсова работа, писане и 

представяне. Презентация. Академична презентация и презентиране. Жанрове и формати при 
участието на студенти в научни форуми. Жанрови особености на научното съобщение. 
Жанрови особености на научния доклад. Жанрови особености на научната статия. Жанрови и 

структурни особености на постера. Правопис, граматични правила и пунктуация. Редактиране 
на научния текст. Библиография, източници, цитати и цитиране. Особености, създаване и 

стандарти за оформяне на библиография. Как да изберем „своя‖научен форум и да заявим 
участието си?  Представяне на научния текст пред аудитория. Електронни ресурси, уебписане 
и онлайн редактиране. 

 ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията по Български език от средното училище и Съвременен 
български език. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, семинарни занятия, дискусия, беседа, тест, 
творчески задачи, проект. 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНАВАНЕ: Курсов проект 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Мавродиева, Ив. Академично писане. Изграждане 

на успешни писмени и устни умения в процеса на академичната комуникация, ИК Сема РШ, 
2005;  
2. Мавродиева, Ив., Й. Тишева. От реферата до магистърската теза. Академично писане за 

студенти.БГ Учебник. С., 2016;  
3. Сборник Български държавни стандарти. Библиотечно дело /по състояние към 01.07.1990г./, 

Стандартизация, С., 1990; 
4. Янакиев, Мирослав. Как да редактираме свой и несвой текст. С. , 1994. изд. ―Регалия‖; 
5. Бижков Г., Методика на дипломната работа, УИ‖Novissima verba ‖, Бс.,1993. 

  

mailto:natalyya@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
Методи за работа с деца и младежи  

в риск 

Код: BsP13 Семестър: 2 

Вид на обучението:  
Лекции   
Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л  - 2 часа  
ЛУ – 3 часа 

Брой кредити: 6 
 

 

ЛЕКТОР: проф. д-р Марина Колева Николова, email: nikol.mn@gmail.com 
(Инженерно-педагогически факултет–Сливен), 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студентите от специалност „Педагогика― на Техническия университет – София, ИПФ – 
Сливен, образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖.  

 

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 спецификата в работата с деца и младежи в риск; Да се съобразят с 

особеностите в работата с деца и младежи в риск; Да организират и ръководят учебния процес 
и извънурочната работа с деца и младежи в риск  като отчитат индивидуалните им 
възможности и потребности; Да познават, различават и се съобразяват с особеностите на 

децата и младежите в риск. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТ: В дисциплината се разглеждат въпроси за особеностите 
на детето и младежа като специфични субекти на соално-педагогическото взаимодействие; 
специфика на работата с тях; фактори и условия за поява на социално-педагогически риск; 

вбияние на микросредата, институции и субекти, работещи с деца и младежи; превантивни 
аспекти на работата с деца в риск; стратегии и политики/програми за превенция на риск.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ: знанията по обща и възрастова психология   
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекция, лекция-беседа, тренинги, решаване на казуси. 
 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: изпит и курсова работа 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Уитби, П. В безопасност ли е детето Ви в 

Интернет? Издателство „Изток – Запад―. София., 2014.;  
2. Ориндж, Т. и Л. О,Флин, Внимание! Деца пред екрана. Издателство AMG Publishing. 2010.;  
3. Закон за закрила на детето http://foryoubg.org/userfiles/files/legzzd.pdf;  

4. Ранна интервенция. Наръчник за специалисти. Издание на Българската асоциация на лица с 
интелектуални затруднения. 2012.;  

5. Закон за предучилищното и училищното образование Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в 
сила от 1.08.2016 г.;  
6. Наредба за приобщаващото образование Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.;  

7. Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 
– 2020). 

  

mailto:nikol.mn@gmail.com
https://www.book.store.bg/c/p-l/m-703/amg-publishing.html
http://foryoubg.org/userfiles/files/legzzd.pdf


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
Педагогическа социология 

Код: BsP14 Семестър: 2  

Вид на обучението: 

Лекции 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

 Л – 2 часа 
СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР: гл.ас. д-р Юрий Петров Клисаров,  

(Инженерно-педагогически факултет–Сливен), 
Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината Педагогическа 
социология е задължителна в учебния план на специалност „Педагогика‖ за образователно-

квалификационна степен Бакалавър.  
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението по дисциплината 
Педагогическа социология е усвояване на педагого-социологически компетенции, необходими 
на бъдещите учители за управление на педагогическия процес в училище.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Социологическа структура на обществото. 
Социализация на подрастващите – същност, периоди, фактори. Училищният клас като 
социална група. Взаимоотношения в системата ученик – учител. Учителят в своята професия. 
Емпиричното-социологическо изследване – същност, структура, видове. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания на студентите по педагогика и психология.  

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Основни методи на обучение са лекция, беседа, дискусия,  
илюстрация, презентация и работа с литературни източници. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студента по време на семестъра 

се контролира посредством писмен изпит, състоящ се от отговор на два отворени въпроса и 
оценка на представената от него разработка по време на семинарните упражнения.  

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български език 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Андреев, М. Социология на образованието. С., 
1998. 2. Иванов, И. Педагогическа социология. Шумен: Аксиос, 1998.  
3. Давидюк, Г. и др. Речник по приложна социология. М., 1996.  

4. Дюркгейм, Э., Социлогия образования. М., 1996. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Чужд език 1 

Английски език 1 

Код: BsP15 Семестър: 2 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
 СУ – 2 часа 

Брой кредити: 3 
 

 

ЛЕКТОР: ст.преп. д-р Калина Иванова Белчева, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

  Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Дисциплината Английски език 1 е 

задължителна общообразователна дисциплина в учебния план на специалност „Педагогика‖ за 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят знания и да формират 
умения за слушане, четене, говорене, писане до ниво А1 от Таблицата за самооценяване към 

Общата европейска езикова рамка. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Абсолютни притежателни местоимения. Модални 
глаголи и техните заместители. Сегашно перфектно. Минало просто и сегашно перфектно 
време – съпоставяне. Интервю за работа. Автобиография. Степенуване на прилагателни. 

Употреба: ежедневни ситуации. Съгласуване на времената. Даване на указания. Общобитови 
ситуации: в ресторанта, на летището, в магазина. Непряка реч. Предване на общи и специални 

въпроси в непряка реч. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Английски език от средното училище. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Дейностно-ориентиран комуникативен подход за решаване на 

интегративни задачи за формиране, развитие и прилагане на различни езикови умения. 
Интерактивни методи. Индивидуална и групова  форма на работа.  

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студентите се контролира чрез 
текуща оценка, която се оформя в края на втори семестър. Тя се формира от два теста, 

активното участие на студентите в решаването на езикови задачи по време на семинарните 
занятия и самостоятелна работа, представена пред групата. 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български и английски  
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Danchev, A., N. Stoilova et al., English for 
Bulgarians, Book One, Naoka I Izkustvo, S., 1983;  
2. Liz Soars, John Soars, 2009, New Headway Elementary, Third Edition: Student's Book, Oxford;  

3. John Soars, Liz Soars, Sylvia Wheeldon, 2009, New Headway Elementary: Workbook, Оxford. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 
Чужд език 1 

Немски език 1 

Код: BsP15 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

СУ - 2 часа 

Брой кредити: 3 

 

 

ЛЕКТОР: ст.преп.Николай Янков Янков, email: yankov.n@mail.bg,  

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалността ―Педагогика‖ на Техническия университет – София, 

образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Немски език е задължителнoизбираема 
общообразователна дисциплина от  бакалавърската програма на специалност ―Педагогика‖. 
Знанията и уменията по Немски език са предпоставка за пълноценно използване 

информацията на езика в подготовката на бъдещите педагози за повишаване на 
професионалната им компетентност и информираност. 

 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: На път. Въпроси за пътя, по който трябва да вървим  
неговото описание. Превозни средства. Обстоятелствени пояснения за място.Определяне на 

местата и посоките. Разписания. Извличане на информация. Съобщения по радиоуредбата. На 
гарата. Как да помолим за информация. Предлози с дателен падеж. Предлози за място. 

Клиентът е цар. Обстоятелствени пояснения за време. Обслужване в сервиза. Изразяване на 
учтиви молби. Текстове за четене с разбиране. Да разбиране писмени съобщения и съобщения 
по телефона. Темпорални предлози. Условно наклонение. Глаголи с различни представки. 

Нови дрехи. Назоваване и оценяване на дрехите.. Статия във вестника.Четене с разбиране. Как 
да направим най-добър избор в универсалния магазин. Молби за консултация и помощ. 

Показателни местоимения. Степенуване на прилагателните имена. Лични местоимения с 
дателен падеж. Глаголи с дателен падеж.  
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по немски език от средното училище и 
предходния семестър. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, диалози, 
диференциация, ротация и др. 

 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte 
international 1,Max Hueber Verlag, 2014 

2. D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte international 2,Max Hueber Verlag, 2014 
3. S.Kalender, P.Klimaszyk, Schritte international 3,Max Hueber Verlag, 2014 
4. S.Hilpert, M.Kerner, Schritte international 4,Max Hueber Verlag, 2014 

5. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 1, Max Hueber Verlag, 2013 
6. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 2, Max Hueber Verlag, 2013 

  

mailto:yankov.n@mail.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
Чужд език 1  

Руски език 1 

Код: BsP15 Семестър: 2 

Вид на обучението: 
семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
СУ – 2 часа  

Брой кредити: 3 
 

 

ЛЕКТОР: ст. пр. д-р Наталья Димитрова Димитрова, еmail: natalyya@abv.bg 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 
Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна общообразователна 
дисциплина от  бакалавърската програма на специалността ―Педагогика‖. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да  формират и развият лингвистична, 

социолингвистична, дискурсивна, социокултурна, стратегическа компетенции да усвоят и да 
използват руския език като средство за устно и писмено общуване на добро комуникативно ниво 

в сферата на ежедневното, учебно-професионалното и академичното общуване в пределите на 
установения от програмата на обучение кръг ситуации. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Моя семья. Посессивные конструкции (у 

меня есть…). Повторение притяжательных прилагательных (мой/я, твой/я, наш/а, ваш/а, его, еѐ, 
их), Конструкции: Чей брат (сын…)? Чья сестра (мама…)? Где вы живете. Предложный падеж 

существительных. Конструкции: Я живу в СливенЕ (в МосквЕ, в БолгариИ). Профессии. 
Настоящего времени глаголов (повторение). Предлоги В/НА в предложном падеже. 
Конструкции: Актриса играет в театре. Инженер работает на заводе. Погода и климат. 

Числительные (до 100). Прошедшее время глаголов. Конструкции: Зимой у нас холодно. Вчера 
было тепло, + 25. Мой день. Прошедшее время глаголов (повторение). Конструкции: Днем я был 

на работе и в ресторане. Глаголы «вставать, давать, продавать». Время на часах. Конструкции: 
Сколько времени? (который час?) Когда вы встаете? Я встаю в час (в два часА, в 6 часОВ) 
Развитие речи. Текст «Мой друг и я» Магазин «Одежда». Винительный падеж неодуш. 

существительных и прилагательных. Глагол «хотеть». Конструкции: У вас есть рубашки? Я хочу 
эту голубую рубашку. Магазин «Продукты». Конструкции: Где и что вы покупаете? Развитие 

речи. Текст «В магазине».  
ПРЕДПОСТАВКИ:  Елементарно ниво на знание. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: семинарни занятия, упражнения с тренировъчно-обучаващ 

характер, виртуална екскурзия, беседа, диалог, ролева игра, мини проект, тест.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текуща оценка  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: руски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., 
Толстых А.А. Дорога в Россию -2 . Учебник русского языка. Базовый . СПб, Златоуст, 2010. 

 2. Царева, Н.Ю., М.Б. Будильцева, И.А. Пугачев Русский язык как иностранный: базовый 
уровень . — М.: Астрель: Олимп, 2010. 

 3. Царева, Н.Ю. ,М.Б. Будильцева, И.А. Пугачев, Н.М. Румянцева Русский язык как 
иностранный. Рабочая тетрадь: базовый уровень  — М.: Астрель: Олимп, 2010 
4. Rosetta Stone Russian. Course Content (Тексты уроков). Levels 1-3, Rosetta Stone Ltd., 2007. 

5. Rosetta Stone Russian . Язык: русский. Учебный уровень: A1-A2.  Аудиоприложение. Rosetta 
Stone Ltd., 2007. 

6. Андрюшина Н. П. Лексический минимум по русскому языку как иностранному.  
Элементарный уровень. Общее владение /Н. П. Андрюшина [и др.]. - М.; СПб., 2006. 
7. Глазунова О. И. Давайте говорить по-русски /О. И. Глазунова. - М., 2001. и др. 

Интернет ресурси: Русский язык для делового человека: www.mylanguage.ru(link is external). 
Портал РОПРЯЛ «Русское слово»: www.ropryal.ru/(link is external) 

Петергоф : http://peterhofmuseum.ru/about/tour  

../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/sty@tu-sofia.bg
../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
http://www.mylanguage.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://peterhofmuseum.ru/about/tour


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
Чужд език 2  

Английски език 2 

Код: BsP16 Семестър: 2  

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
 СУ – 2 часа 

Брой кредити: 2 
 

 

ЛЕКТОР: ст. преп. д-р Калина Иванова Белчева,  

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Дисциплината Английски език 2 е 
задължителнoизбираема общообразователна дисциплина в учебния план на специалност 

„Педагогика‖ за образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖. 
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят знания и да формират 
умения за слушане, четене, говорене, писане до ниво А1 от Таблицата за самооценяване към 
Общата европейска езикова рамка.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Просто изречение. Определителен и 

неопределителен член. Множествено число. Глаголът ―съм―. Сегашно време. Интонация. 
Въпросителни изречения. Въпроси с ―нали‖. Заповедни изречения. Структури: Има, няма.  
Неопределителни местоимения. Глаголът - имам. Писмо до приятел. Притежателен падеж. 

Бройни числителни. Минало време на глаголите – съм, имам. Наречия. Просто бъдеще и 
видове бъдеще. Неопределителни местоимения. Структури. Сегашно продължително, сегашно 

просто. Положителна, отрицателна, въпросителна форма. Начини за изразяване на бъдеще 
време. Минало просто. Неправилни глаголи. Положителна, отрицателна, въпросителна форма. 
Видове местоимения. Притежателни местоимения. Модални глаголи .  

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Английски език от средното училище. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Дейностно-ориентиран комуникативен подход за решаване на 
интегративни задачи за формиране, развитие и прилагане на различни езикови умения. 

Интерактивни методи. Индивидуална и групова  форма на работа.  

  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студентите се контролира чрез 
текуща оценка, която се оформя в края на втори семестър. Тя се формира от два теста, 
активното участие на студентите в решаването на езикови задачи по време на семинарните 

занятия и самостоятелна работа, представена пред групата. 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български и английски 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Danchev, A., N. Stoilova et al., English for 

Bulgarians, Book One, Naoka i Izkustvo, S., 1983;  
2. Liz Soars, John Soars, 2009, New Headway Elementary, Third Edition: Student's Book, Oxford;  

3. John Soars, Liz Soars, Sylvia Wheeldon, 2009, New Headway Elementary: Workbook, Оxford. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината 

Чужд език 2 

Немски език 2 

Код: BsР16 

СЕМЕСТЪР: 2 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
СУ - 2 часа 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР: ст.преп.Николай Янков Янков, email: yankov.n@mail.bg, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Задължителна учебна дисциплина 

за студентите от специалността ―Педагогика‖ на Техническия университет – София, 
образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Немски език е задължителнo-избираема 
общообразователна дисциплина от  бакалавърската програма на специалност “Педагогика”. 

Знанията и уменията по Немски език са предпоставка за пълноценно използване 
информацията на езика в подготовката на бъдещите педагози за повишаване на 

професионалната им компетентност и информираност. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Професия и работа. Диалози, свързани с професиите. Обменяне на информация за минали 
събития и дейности. Борса на практиките. Обяви за работа. Необикновени професии. Кратки 

текстове за четене с разбиране. Словообразуване. Минало просто време на спомагателните 
глаголи. Модални и темпорални предлози. В непознатия град. Даване на указания.Как 
протичат събития и дейности. Даване на съвети. Разговори за позволените и забранените 

неща. Четене и превеждане на информационни брошури. На рецепцията на хотела. Как да 
помолим за помощ. Модални глаголи. Местоимението ―man‖. Повелително 

наклонение.Здраве. Части на човешкото тяло. Описание на външния вид. Даване и разбиране 
на указания и съвети. Запитване. Уговаряне на среща. Притежателни местоимения. Модални 
глаголи.   

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Немски език от средното училище и 

предходния семестър. 
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, диалози, 

диференциация, ротация и др. 
 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte 

international 1,Max Hueber Verlag, 2014 
2. D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte international 2,Max Hueber Verlag, 2014 
3. S.Kalender, P.Klimaszyk, Schritte international 3,Max Hueber Verlag, 2014 

4. S.Hilpert, M.Kerner, Schritte international 4,Max Hueber Verlag, 2014 
5. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 1, Max Hueber Verlag, 2013 

6. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 2, Max Hueber Verlag, 2013 
  

mailto:yankov.n@mail.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
Чужд език 2  

Руски език 2 

Код: BsP16 Семестър: 2 

Вид на обучението: 
семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
СУ – 2 часа  

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР : ст. пр. д-р Наталья Димитрова  Димитрова, еmail: natalyya@abv.bg  

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 
 Технически университет - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна общообразователна 
дисциплина от  бакалавърската програма на специалността ―Педагогика‖. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да  усвоят необходимия минимум за 

осъществяване на комуникация в реална езикова среда в пределите на установения от 
програмата на обучение кръг ситуации; да формират и развият лингвистична, 

социолингвистична, дискурсивна, социокултурна, стратегическа компетенции.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми в 3 модула: Модуль 1. Вводно-
фонетический. «Давайте познакомимся» : Русский алфавит. Состав и система согласных и 

гласных фонем русского языка. Фонетические единицы речи: звуки и буквы. Понятие слога. 
Слогоделение. Правила чтения гласных в безударных позициях. Ритмика. Ударение. ИК – 1,2,3, 

4. «Кто ты?»Значения и употребление предложного падежа.  Отрицательная конструкция (НЕТ, 
ЭТО НЕ), Парадигма глагола ЗНАТЬ, СПРАШИВАТЬ, ИДТИ,ЕХАТЬ. ИК-6. Понятие о 
микротексте «Давайте познакомимся!» Монологическое высказывание «Наша семья.  Имя 

существительное . Категория одушевленности-неодушевленности.  Специальный вопрос ЧЕЙ? 
КТО ЭТО? ЧТО ЭТО? Модуль 2. Элементарный уровень. «Здравствуй, Университет!»   

Имя существительное. Категория рода и числа имени существительного. Личные и 
притяжательные местоимения. Имя прилагательное. Согласование с существительным в роде, 
числе. Специальный вопрос КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? «Наша библиотека» 

Монолог (устная и письменная речь)   
ПРЕДПОСТАВКИ:  Елементарни представи за езика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: семинарни занятия,  упражнения с   тренировъчно-обучаващ 
 характер, виртуална екскурзия, беседа, диалог, ролева игра, мини проект, тест.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текуща оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: руски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., 

Толстых А. Дорога в Россию-1. Учеб. русс. яз.. Элемент. уровень. СПб, Златоуст, 2010. 
 2.  Капитонова Т. Тесты, тесты, тесты... Элементарный, базовый, Iсертиф.уровень. СПб, Златоуст, 
2010 

3. Русский сезон. Учебник по русскому языку. Рабочая тетрадь. Элементарный уровень 
В. Антонова, А. Толстых, Майя Нахабина, Ольга Смирнова, И. Жабоклицкая, Ирина Курлова. 

Златоуст, МГУ имени М. В. Ломоносова, 2015.  
4.  Rosetta Stone Russian. Course Content (Тексты уроков). Levels 1-3, Язык: русский. Учебный 
уровень: A1-A2.  Аудиоприложение. Rosetta Stone Ltd., 2007. 

6. Андрюшина Н. П. Лексический минимум по русскому языку как иностранному.  
Элементарный уровень. Общее владение /Н. П. Андрюшина [и др.]. - М.; СПб., 2006. 

8. Глазунова О. И. Давайте говорить по-русски /О. И. Глазунова. - М., 2001. 
9. Губанова Т.В., Нивина Е.А. Русский язык в играх. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007.  
10. Интерактивни технологии във висшето училище. - С., Дидактаконсулт, 2014.  

Интернет ресурси: Филологический портал: Philology.ru Справочно-информационный 
портал: www.gramota.ru(link is external) Национальный корпус русского 

языка: www.ruscorpora.ru/(link is external) Образовательный портал «Русский язык»  

../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/sty@tu-sofia.bg
../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
http://listid.ru/authors/41786/
http://listid.ru/authors/41788/
http://listid.ru/authors/54791/
http://listid.ru/authors/78959/
http://listid.ru/authors/95983/
http://listid.ru/authors/95986/
http://www.twirpx.com/file/123901/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 
Физическа култура 

Код: BsP 17 Семестър: 2 

 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
СУ – 3 часа 

Брой кредити: 0 
  

 
ЛЕКТОР: ст.преп.Константин Иванов Басанов, 

 (Инженерно-педагогически факултет – Сливен),  

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност „Педагогика― на Техническия университет – София, 
образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: С учебния материал в програмата се предвижда 

решаването на основната цел на физическото възпитание на студентите - да се подпомогне 
провеждането на учебния процес и поддържането на високо ниво на умствена и физическа 
дееспособност. Да се повиши здравословното състояние на студентите. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Локомотивни упражнения и подвижни игри. Беседа. 

Народни хора и аеробни упражнения. Кръгова тренировка. ОРБУ. Дълъг скок - засилване, 
отскок, летежна фаза, приземяване. Свободна игра. Общо-подготвителни упражнения с 
уредби - медицинска топка, тояжка, въженце. Работа за сила с тренажорни устройства. 

Спринтово бягане - старт, ускорение, бягане по разстоянието, финиширане. Спортни игри. 
Технически похвати, тактика, видове комбинации. Футбол и волейбол - изпитни нормативи.

 Туризъм - работа с бусола и карта. Игрови упражнения - подвижни и щафетни игри. 
Велоергометрия и степ - развитие на функционалните възможности. Аеробна гимнастика и 
спортни игри. Контролни тестове  -  спортно-педагогически и медико-функционални.

  
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Формираните умения и навици за спортуване. 
 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Приспособена от ТУ-София в зависимост от условията на 

факултета, материално-техническа база и спортните игрища в гр.Сливен. 
 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Спортно-педагогически тестове, медико-
функционални проби, като средство за многостранна оценка на физическо развитие, 
съобразени с нормативните изисквания в ДФВС при ТУ – София. Дисциплината завършва в 

ІV семестър. 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Рачев, К. и колектив, ТМФВ, С., МФ, 1987. 
2. Желязков, Цв. И колектив, ТМСТ, С., МФ, 1986. 

3. Бичев, К., Физиологични тестове, НСА. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Педагогическа психология 

Код: BsP18 Семестър: 3 

Вид на обучението:  

Лекции   
Семинарни упражнения  

Часове за седмица: 

Л  - 2 часа СУ – 2 
час  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР: проф. д-р Марина Колева Николова, email: nikol.mn@gmail.com 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студентите от специалност „Педагогика― на Техническия университет – София, ИПФ – 
Сливен, образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖.  
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студенти от ОКС „Бакалавър‖ да могат да 
използват знанията по Педагогическа психология в конкретна урочна работа с ученици в 

реална училищна среда. Да разпознават основните особености на психичните явления, 
присъщи на ученика от различните  училищни възрасти. Да прилагат конкретни похвати за 
работа с тях, в зависимост от типологичните им особеност. Да овладеят техники на 

преподаване и работа, съобразявайки се с техните индивидуални особености в процеса на 
обучение. 

 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат въпроси за предмета, и 
задачите на педагогическата психологията, обект и предмет, методи за изследване в 

педагогическата психология,  познавателни психични процеси при обучението в училище, 
мотиви и мотивация, равнища на обученост, формиране на учебни навици в процеса на 

обучение, темпераментови особености и способности, психологически проблеми на личността 
и дейността на учителя. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: знанията по обща  и възрастова психология   
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекция, лекция-беседа, тренинги, решаване на казуси. 
 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: изпит 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Дубровина, И. В. (2004) Практическая психология 
образования. Москва, Санкт-Петербург.;  

2. Ильин, Е. П. (20900) Психология воли. С.-П., Питер.;   
3. Маджаров, Т. (2009) Психология. Университетско издателство „Св. Св.Кирил и Методий―., 

В. Търново.;  
4. Николов, П. 12007) Психология. Бл. Издателство ЮЗУ „Неофит Рилски‖.;  
5. Носс, И. Н. (2000) Психодиагностика. Москва.;  

6.Психологтическая диагностика. (2005) Под ред. на Акимова М. К. и Гуревич К. М., Москва, 
Санкт Петербург.;  

7. Славин, Р. (2004) Педагогическа психология. С., Наука и изкуство.;  
8. Стойков, И. (2001) Педагогическа и възрастова психология.  Издателство Фабер. В. 
Търново.; 

9.Цветкова, Й. (2001) Мотивационна и когнитивна регулация на учене. С.;  
10. Янкулова-Цветкова, Йоана. (2006) Модерни  аспекти на психологията на образованието, С. 

mailto:nikol.mn@gmail.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Сравнително образование 

Код: BsP19 Семестър: 3  

Вид на обучението: 
Лекции 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
 Л – 2 часа 
СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 
 

 

ЛЕКТОРИ: доц.д-р Снежана Консулова,  
гл.ас. д-р Юрий Клисаров 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 
Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината Сравнително 
образование е задължителна в учебния план на специалност „Педагогика‖ за образователно-

квалификационна степен Бакалавър.  
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението по дисциплината Сравнително 

образование е усвояване на знания за системите на образование в България и други страни по 
света.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Предмет, методологически подходи, основни 
периоди. Основни съвременни европейски документи в областта на образованието . 

Образователните системи в САЩ, Великобритания, Франция, Германия и др. - цели, 
управление, финансиране, структура. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания на студентите по педагогика и история на педагогиката.  

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Основни методи на обучение са лекция, беседа, дискусия,  
илюстрация, презентация и работа с литературни източници. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студента по време на семестъра 
се контролира посредством писмен изпит, състоящ се от отговор на два отворени въпроса и 

оценка на участието му в дискусии по време на лекциите и семинарните упражнения.  

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български език 
 

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

С., 1994.  
2. Михова, М. Образователните системи на страните от Г-7+ Русия. Пловдив. Астарта, 2015.  

3. Атанасова, В. Българската образователна система – история и актуално състояние. Шумен, 
2003.  
4. Попов, Н. И М. Пиронкова.Образователната система в България. История. Съвременно 

състояние. Сравнение с други страни. С. Бюро за педагогически услуги, 2007.  
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА  
Наименование на учебната дисциплина: 

Андрагогия 

Код: ВsP20 Семестър: III 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни  упражнения  

Часове за седмица: 
Л – 2 часa, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 
 

ЛЕКТОР: доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, email: margaritateneva@abv.bg 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината ―Андрагогия‖ е 
задължителна в учебния план на специалност „Педагогика‖, за образователно-квалификационна 

степен ―Бакалавър‖. Тя е с фундаментален характер и се базира на съвременни концепции за 

образованието на възрастните, сравнителни анализи, автентични примери и водещи практики.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се усвоят компетенции, необходими на бъдещите 

учители за планиране и организиране на обучение за възрастни.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Андрагогията като наука. Възрастните като обект на 

андрагогията – социално-психологически аспекти. Обективни и субективни фактори за 

образованието на възрастните. Система на образованието за възрастни. Базово образование – 
същност и основни характеристики. Неграмотността като проблем. Програми за ограмотяване на 

възрастни. Класически методи и подходи за обучение на възрастни. Функционална неграмотност. 

Мерки и механизми за преодоляване на функционалната неграмотност. Допълнително 
образование и професионална квалификация. Класически и интерактивни методи и подходи за 

обучение на възрастни. Университетското образование. Европейско образователно пространство.  

Виртуално, дистанционно и мобилно образование. Неформално и информално образование. 
Валидиране на компетенции. Непрекъснато образование и образование през целия живот. 

Образователна политика на ЕС. Личностна и педагогическа култура на възрастния.  
Самоактуализация. 

ПРЕДПОСТАВКИ: възрастова психология, педагогическа психология, теория на възпитанието, 

теория на обучението 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно обучение – обучението е с теоретико-приложен 

характер. Базира се на съвременни научни концепции, сравнителни анализи, автентични примери 

и добри практики. Семинарни  упражнения - обучаемите работят индивидуално и в екип, под 
ръководството на преподавателя. Основната задача е усвоените знания да се приложат в 

разработване на индивидуални учебни програми, сценарии и презентации за образование на 
възрастни.  Лекциите предшестват семинарните упражнения. Директни и индиректни 

комуникации. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на обучението 
по учебната дисциплина се контролира посредством  изпит  и курсова работа. Целта на курсовата 

работа е студентите да усвоят преподавания материал чрез конкретни задачи, които съответстват 

на темите на лабораторните упражнения. Курсовата работа се заверява след защита пред 
преподавателя. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Гюрова, В. Андрагогия изкуството да обучаваме 
възрастните. С., 1998;  

2. Гюрова, В. и др. Провокацията учебен процес. С., 1997  
3. Тоцева, Я. Андрагогически подход при подготовката на студенти - бъдещи учители. 

В:Образованието днес - образование за утре. Бълг.- итал. симпозиум 6-7 окт. С.,1998.  

4. Тоцева, Я. Проблеми на образованието на възрастните. София, 2001;  
5. Тоцева, Я., К. Йочева. Студентите-педагози и дистанционното обучение В сб. Съвременни 

измерения на дистанционното обучение, С., 2007. с. 329-336;  

6. Цоков, Г. Специфики на съвременната университетска организация.- Педагогика, 11-12, 2009; 
7. Цоков, Г. Виртуализация на обучението в академична среда, чрез използване на социалната 

мрежа „Фейсбук‖.- Педагогика, 2, 2010; 8. Цоков, Г. Политики по отношение на училищното 
образование. Пловдивски университет., 2011. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната 
дисциплина: 
Педагогическо и 

психологическо консултиране 

Код: BsP21 Семестър: 3 

Вид на обучението: лекции и  
лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 
Л  - 2 часа ЛУ – 2 час  

Брой кредити: 5 
 

 

ЛЕКТОР: проф. д-р Марина Колева Николова, email: nikol.mn@gmail.com 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност „Педагогика― на Техническия университет – София, ИПФ – 
Сливен, образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖.  

 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Изучилите дисциплината „Педагогическо и 

психологическо консултиране“ студенти да могат да използват усвоените знания в 
конкретната си работа с ученици в реална училищна среда и техните родители. Да разпознават 
основните особености на психичните проблеми на учениците и такива със СОП и родителите 

им. Да прилагат конкретни похвати за работа с ученици, в зависимост от типологичните  им 
особености и възрастните, в лицето на родителите им. Да овладеят и прилагат успешно 

техники на работа, свързана с реализиране на педагогическо и психологическо консултиране.  
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат въпроси, свързани с 

теоретичните предпоставки на консултирането, психологическо консултиране, консултативна 
ситуация и процес, фактири влияещи на доброто консултиране, прием за педагогическо и 

психологическо консултиране. 
 
ПРЕДПОСТАВКИ: знанията на студентите по обща, възрастова и педагогическа психология, 

педагогика, педагогическа петорика. 
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекция, лекция-беседа, тренинги, решаване на казуси. 
 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: изпит 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Кутева, В. Психолого-педагогическо консултиране. 
История, теория, практика. Издателство Фабер. В. Търново., 2000.;  

2.Ертелт, Бернд-Йоахим, Шулц, Уилям. Консултиране в образованието и професията. 
Издателство Зограф. Варна., 2002.;  

3.Дайър, Уейн. и Дж. Вринд, Психологическо консултиране. Издателство Кибеа. София., 
2012.; 
4.Кори, Дж. Теория и практика на груповото консултиране. Издателство Изток-Запад. София., 

2016.;  
5.Хаджийски, М. Теория и практика на психологическото консултиране. Издателство Фабер. 

В. Търново., 2014.;  
6.Иванов, Ст. Теория и практика на психологическото консултиране в образованието. УИ 
„Св.Климент Охридски. С., 2013. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината 

Чужд език 1 

Английски език 1 

Код: BsP22 Семестър: 3 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
СУ – 2 часа  
 

Брой кредити: 3 
 

 

ЛЕКТОР: ст.преп. д-р Калина Иванова Белчева, 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 
  Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината Английски език 1 е 
задължителна общообразователна дисциплина в учебния план на специалност „Педагогика‖ за 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖. 
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят знания и умения за слушане, 

четене, говорене, писане на ниво А2 от Таблицата за самооценяване към Общата европейска 
езикова рамка. Знанията и уменията по Английски език 1 са предпоставка за пълноценно 

използване информацията на езика в подготовката на бъдещите педагози, за повишаване на 
професионалната им компетентност и информираност. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Страдателен залог и граматични 
структури. Изразяване на количество. Неопределителни местоимения и производни. Начини 

за изразяване на бъдеще време. Минало продължително време. Изразяване на съвет и 
препоръка. Минало перфектно време. Учтиви въпроси. Изразяване на покана. Приемане и 
отхвърляне на покана и предложение. 

 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания и умения за слушане, четене, говорене, писане на ниво А1 от 

Таблицата за самооценяване към Общата европейска езикова рамка. 
 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Дейностно-ориентиран комуникативен подход за решаване на 

интегративни задачи за формиране, развитие и прилагане на различни езикови умения. 
Интерактивни методи. Индивидуална и групова  форма на работа.   

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студентите се контролира чрез 
активното участие на студентите в решаването на езикови задачи по време на семинарните 

занятия.  
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български и английски 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Danchev, A., N. Stoilova et al., English for 

Bulgarians, Book One, Naoka I Izkustvo, S., 1983;  
2. Liz Soars, John Soars, 2009, New Headway Elementary, Third Edition: Student's Book, Oxford;  

3. John Soars, Liz Soars, Sylvia Wheeldon, 2009, New Headway Elementary: Workbook, Оxford. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината 

Чужд език 1 

Немски език 1 

Код: BsP22 Семестър: 3 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
СУ - 3 часа 

Брой кредити:3 
 

 

ЛЕКТОР: ст.преп.Николай Янков Янков, email: yankov.n@mail.bg,  
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

 Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Задължителна учебна дисциплина 

за студентите от специалността ―Педагогика‖ на Техническия университет – София, 
образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Немски език е задължителнoизбираема 
общообразователна дисциплина от  бакалавърската програма на специалност ―Педагогика‖. 

Знанията и уменията по Немски език са предпоставка за пълноценно използване 
информацията на езика в подготовката на бъдещите педагози за повишаване на 

професионалната им компетентност и информираност. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Празници. Информация за датата. Разговори за лица и 

предмети. Посочване на причините. Писмено отказване писмено на среща. Четене и писане на 
покани. Изразяване на благопожелания. Числителни редни имена. Лични местоимения във 

винителен падеж. Упражнения за четене с разбиране и слушане. Контролна работа. 
Запознанство. Новата домашна помощница.  Глаголи с делими представки в минало време.Да 
разкажем за някое свое преживяване. Членове на семейството. Статистики. Как живеят 

различните хора. Да съберем информация за непознат град. Да напишем собственото си 
мнение за събитие.    

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по немски език от средното училище и 
предходния семестър. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, диалози, 

диференциация, ротация и др. 
 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte 
international 1,Max Hueber Verlag, 2014 

2. D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte international 2,Max Hueber Verlag, 2014 
3. S.Kalender, P.Klimaszyk, Schritte international 3,Max Hueber Verlag, 2014 

4. S.Hilpert, M.Kerner, Schritte international 4,Max Hueber Verlag, 2014 
5. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 1, Max Hueber Verlag, 2013 
6. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 2, Max Hueber Verlag, 2013 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната 
дисциплина: 
Чужд език 1 

Руски език 1 

Код: BsP22 Семестър: 3 

Вид на обучението: 
семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
СУ – 2 часа 

Брой кредити: 3 
 

ЛЕКТОР: ст.преп.д-р Наталья Димитрова Димитрова, email: natalyya@abv.bg 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 
Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна общообразователна 
дисциплина от  бакалавърската програма на специалността ―Педагогика‖. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да  формират и развият лингвистична, 

социолингвистична, дискурсивна, социокултурна, стратегическа компетенции да усвоят и да 
използват руския език като средство за устно и писмено общуване на добро комуникативно 
ниво в сферата на ежедневното, учебно-професионалното и академичното общуване в 

пределите на установения от програмата на обучение кръг ситуации. 

 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Глаголы движения. Конструкции: 

Сегодня я иду… Я езжу на метро. Глаголы движения. Конструкции: Куда вы ездили. Где вы 
были? Глаголы движения. Предложный падеж существительных во мн. ч. Конструкции: Я не 

люблю ездить на поездах. Родительный падеж существительных в единственном числе. 
Предлоги. Конструкции. Вид глагола: значение, образование пар, употребление. Глаголы и 
выражения времени. Конструкции. Будущее время глаголов несовершенного вида. 

Конструкции. Использование глаголов совершенного и несовершенного вида в будущем 
времени. День рождения. Дательный падеж сущ., прил., мест. Ед. и мн. ч. Конструкции. 

Категория состояния. Модальные слова. Конструкции. 

 
ПРЕДПОСТАВКИ:  Елементарно ниво на знание. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: семинарни занятия,  упражнения с   тренировъчно-обучаващ 
 характер, виртуална екскурзия, беседа, диалог, ролева игра, мини проект, тест. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: курсов проект. 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: руски 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. Дорога в Россию -2 . 
Учебник русского языка. Базовый уровень. СПб, Златоуст, 2010. 

2. Царева, Н.Ю., М.Б. Будильцева, И.А. Пугачев Русский язык как иностранный: базовый 
уровень . — М.: Астрель: Олимп, 2010. 

 3. Царева, Н.Ю. ,М.Б. Будильцева, И.А. Пугачев, Н.М. Румянцева Русский язык как 
иностранный. Рабочая тетрадь: базовый уровень  — М.: Астрель: Олимп, 2010 
4. Глазунова О. И. Давайте говорить по-русски /О. И. Глазунова. - М., 2001. 

5. Губанова Т.В., Нивина Е.А. Русский язык в играх. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007.  
6. Интерактивни технологии във висшето училище. - С., Дидактаконсулт, 2014.  

Интернет ресурси: Виртуален тур Открытие Кремля:  http://tours.kremlin.ru 
Москва. Большой виртуальный тур: https://www.airpano.ru/files/Moscow-Big-Virtual-Tour/1-2   

mailto:natalyya@abv.bg
http://www.twirpx.com/file/123901/
https://www.airpano.ru/files/Moscow-Big-Virtual-Tour/1-2


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 

Чужд език 2 

Английски език 2 

Код: BsP23 Семестър: 3 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

 СУ – 2 часа 

Брой кредити: 3 

 

 

ЛЕКТОР: ст.преп. д-р Калина Иванова Белчева, 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
  Технически университет – София 

         

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Дисциплината Английски език 2 е 
задължителна общообразователна дисциплина в учебния план на специалност „Педагогика‖ за 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖. 
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят знания и да формират 

умения за слушане, четене, говорене, писане до ниво А1 от Таблицата за самооценяване към 
Общата европейска езикова рамка. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Абсолютни притежателни местоимения. Модални 
глаголи и техните заместители. Сегашно перфектно. Минало просто и сегашно перфектно 

време – съпоставяне. Интервю за работа. Автобиография. Степенуване на прилагателни. 
Употреба: ежедневни ситуации. Съгласуване на времената. Даване на указания. Общобитови 

ситуации: в ресторанта, на летището, в магазина. Непряка реч. Предване на общи и специални 
въпроси в непряка реч. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Английски език от средното училище. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Дейностно-ориентиран комуникативен подход за решаване на 
интегративни задачи за формиране, развитие и прилагане на различни езикови умения. 
Интерактивни методи. Индивидуална и групова  форма на работа.  

 МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студентите се контролира през 
двата семестъра чрез активното участие на студентите в решаването на езикови задачи по 

време на семинарните занятия.  

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: английски 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Danchev, A., N. Stoilova et al., English for 

Bulgarians, Book One, Naoka I Izkustvo, S., 1983;  
2. Liz Soars, John Soars, 2009, New Headway Elementary, Third Edition: Student's Book, Oxford;  
3. John Soars, Liz Soars, Sylvia Wheeldon, 2009, New Headway Elementary: Workbook, Оxford.  

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината 

Чужд език 2 

Немски език 2 

Код: BsP23 Семестър: 3 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
СУ - 2 часа 

Брой кредити: 3 
 

 

ЛЕКТОР: ст.преп.Николай Янков Янков, email: yankov.n@mail.bg, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Задължителна учебна дисциплина 

за студентите от специалността ―Педагогика‖ на Техническия университет – София, 
образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Немски език е задължителнo-избираема 
общообразователна дисциплина от  бакалавърската програма на специалност “Педагогика”. 

Знанията и уменията по Немски език са предпоставка за пълноценно използване 
информацията на езика в подготовката на бъдещите педагози за повишаване на 

професионалната им компетентност и информираност. 
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: На път. Въпроси за пътя, по който трябва да вървим и 

неговото описание. Превозни средства. Обстоятелствени пояснения за място.Определяне на 
местата и посоките. Разписания. Извличане на информация. Съобщения по радиоуредбата. На 

гарата. Как да помолим за информация. Предлози с дателен падеж. Предлози  за място. 
Обстоятелствени пояснения за време. Обслужване в сервиза. Изразяване на учтиви молби. 
Текстове за четене с разбиране. Писмени съобщения и съобщения по телефона. Темпорални 

предлози. Условно наклонение. Глаголи с различни представки. Нови дрехи. Назоваване и 
оценяване на дрехите. Статия във вестника.Четене с разбиране. Как да направим най -добър 

избор в универсалния магазин. Молби за консултация и помощ. Показателни местоимения. 
Степенуване на прилагателните имена. Лични местоимения с дателен падеж. Глаголи с 
дателен падеж.     

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по немски език от средното училище и 

предходния семестър. 
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, диалози, 

диференциация, ротация и др. 
 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte 

international 1,Max Hueber Verlag, 2014 
2. D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte international 2,Max Hueber Verlag, 2014 
3. S.Kalender, P.Klimaszyk, Schritte international 3,Max Hueber Verlag, 2014 

4. S.Hilpert, M.Kerner, Schritte international 4,Max Hueber Verlag, 2014 
5. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 1, Max Hueber Verlag, 2013 

6. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 2, Max Hueber Verlag, 2013 
  

mailto:yankov.n@mail.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Чужд език 2 

Руски език 2 

Код: BsP23 Семестър: 3 

Вид на обучението: 
семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
СУ – 2 часа  

Брой кредити: 3 
 

ЛЕКТОР: ст.преп.д-р Наталья Димитрова Димитрова, email: natalyya@abv.bg 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 
Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна общообразователна 
дисциплина от  бакалавърската програма на специалността ―Педагогика‖. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да  усвоят необходимия минимум за 
осъществяване на комуникация в реална езикова среда в пределите на установения от 

програмата на обучение кръг ситуации; да формират и развият лингвистична, 
социолингвистична, дискурсивна, социокултурна, стратегическа компетенции ; да могат да 
използват рускоезична информация и руския език като средство за участие в програми за 

студентска мобилност, да притежават основа за последващо повишаване нивото на владеене 
на руския език. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми в 3 модула: Указательные местоимения 
(этот, эта, это, эти). Конструкция ИК-2. « Москва и москвичи». Виртуальная экскурсия.  
Количественные и порядковые числительные.Понятие о глаголе. Две основы глагола: 

инфинитива и настоящего времени. Глагол I спряжения в настоящем времени. Употребление 
наречий. Глаголы П спряжения в настоящем времени. Особенности спряжения глаголов с 

частицей –ся. Падежная система имени существительного. Предложный падеж 
существительного единственного числа в значении места и объекта. Винительный падеж имен 
существительных – неодушевленных, одушевленных .Конструкции. Глаголы ЛЮБИТЬ (что, 

что делать), ИГРАТЬ (где? Во что? на чем?). Отрицательные местоимения НИКОГО, 
НИЧЕГО. Сложноподчиненное предложение с союзом ПОЭТОМУ. Прошедшее время 

глагола. Особенности употребления глагола БЫТЬ в прошедшем времени.  
ПРЕДПОСТАВКИ:  Елементарни представи за езика. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: семинарни занятия,  упражнения с   тренировъчно-обучаващ 

 характер, виртуална екскурзия, беседа, диалог, ролева игра, мини проект, тест.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ и оценяване : зачита се . 

Език на преподаване: руски 

Препоръчителна ЛИТЕРАТУРА:1.Антонова В., Нахабина М., Сафронова М., Толстых А. 
Дорога в Россию -1. У-к русского языка. Элемент. уровень. СПб, Златоуст, 2010. 

2.  Капитонова Т. Тесты, тесты, тесты... Элементарный, базовый, Iсертификационный уровень. 
СПб, Златоуст, 2010 

3. Русский сезон. Учебник по русскому языку. Русский сезон. Рабочая тетрадь. Элементарный 
уровень  В. Антонова, А. Толстых, Майя Нахабина, Ольга Смирнова, И. Жабоклицкая, Ирина 
Курлова. Златоуст, МГУ имени М. В. Ломоносова, 2015.  

4. Rosetta Stone Russian. Course Content (Тексты уроков). Levels 1-3, Язык: русский. Учебный 
уровень: A1-A2.  Аудиоприложение. Rosetta Stone Ltd., 2007. 

5. Андрюшина Н. П. Лексический минимум по русскому языку как иностранному.  
Элементарный уровень. Общее владение /Н. П. Андрюшина [и др.]. - М.; СПб., 2006. 
6.  Губанова Т.В., Нивина Е.А. Русский язык в играх. Тамбов: Изд. ТГТУ, 2007.  

7.Лебедева М.Н. Словарь-справочник синтаксической сочетаемости глаголов. М.,2000 
8. Интерактивни технологии във висшето училище. - С., Дидактаконсулт, 2014. 

mailto:natalyya@abv.bg
http://listid.ru/authors/41786/
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http://listid.ru/authors/95983/
http://listid.ru/authors/95986/
http://listid.ru/authors/95986/
http://www.twirpx.com/file/123901/


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 

Интеркултурно образование  

Код: BsP24 Семестър: 3 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 
Л- 1 ч.; ЛУ – 2 ч.  

Брой кредити: 3 
 

ЛЕКТОР: доц. д-р Снежана Стефанова Консулова, email: snejanakonsulova@yahoo.com, 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен); 
  Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност „Педагогика‖ на ИПФ - Сливен от образователно-
квалификационна степен ―Бакалавър‖. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да:  имат  изградени  определени 
специфични умения и компетентности за интеркултурно образование; притежават умения да 

формират базови социални качества у учениците – за изслушване и разбиране на 
разсъжденията на другите; ясно изразяване на мислите; за свободно участие в дискусиите; за 
приемане на чужди аргументи и промяна на гледната точка; формират у учениците основни 

техники на учене, на наблюдение, слушане, разбиране, комуникиране; притежават 
организационни умения за организиране работата в екип, за интеркултурен обмен и диалог с 

общността. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Същност на културата. 
Мултикултурност на света. Интеркултурност. Етничност. Държавна политика и етноси. 

Етническо самосъзнание, идентичност, предразсъдъци, дискриминация. Интеркултурно 
образование. Същност, цели и задачи. Съдържание, ценности, аспекти на интеркултурното 
образование. Интеркултурна педагогика. Образование на малцинствата. Образование 

ориентирано към детето. Британски опит. Проблеми при възпитание на деца роми. 
Билингвизъм в училище. Програми семейство- училище.Социални програми. Принципи на 

приобщаващо образование. Приобщаване на родители. Обучение в различия. Интерактивни 
методи и техники за обучение в мултиетническа среда. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучаваните вече теоретични дисциплини. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекционно-лабораторни занятия. В лекционния курс под акцент 
са поставени въпросите за интеркултурното образование, педагогическото взаимодействие и 

сътрудничество; възпитателните взаимоотношения като резултат и условие за ефективни 
педагогически взаимодействия, взаимното познание, разбиране, влияние и самопознание при 
общуването; качествените характеристики на интеркултурната комуникативност. В 

лабораторните упражнения се анализират, коментират и реализират методи за практическо 
осъществяване на педагогически тренинг – съответно като дискусионни и игрови методи с 

оглед формиране на педагогически умения за целесъобразно и ефективно поведение на учителя, 
практикуващ в условията на интеркултурна среда.     
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текущ контрол през семестъра, тестове, 

презентации и курсов проект. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Иванов, И., Интеркултурно образование, Изд. 
Аксиос,1999;   
2. Проект ―Подобряване на състоянието и интеграция  на малцинствени групи в 

неравностойно положение  със специален фокус към ромите‖, Многообразие без граници, Изд. 
Фабер, 2008; 

3.Чавдарова-Костова, С. Съвременни предизвикателства към интеркултурното възпитание. 
София: Образование, 2010; 4. Юлияна Рот, Клаус Рот Студии по интеркултурна 
комуникация, АИ "Проф. Марин Дринов", 2007; 5.http://www.romaeducation.com/bg/ 

  

mailto:snejanakonsulova@yahoo.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната дисциплина: 
Психология на общуването 

Код: ВsP25.1 Семестър: 3 

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни  упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 1 часa, СУ – 1 часа 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, email: margaritateneva@abv.bg 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината ―Психология на 
общуването‖ е  избираема в учебния план на специалност ― Педагогика‖ за образователно-
квалификационна степен ―Бакалавър‖. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се повиши личностната интелигентност на 
студентите чрез усвояване на различни модели, методи и техники  за общуване. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Общуването – същност и структура. Видове 
общуване. Образователно общуване. Общуването в условията на информационното общество- 
тенденции и перспективи. ―Ледоразбивач‖ – тренинг в комуникативност, тренинг―Човешки 

отношения‖. Интелигентност и общуване – взаимни връзки  и зависимости. Социална, 
емоционална и творческа интелигентност. ―Мозъчна атака‖, ―Тренинг на паметта чрез 

въображението‖, ―Тест за бързина‖. Невербално общуване. Невербални модалности – 
кинестетична, пространствено-териториална, параезик, цивилизационна. Универсалност и 
междукултурни различия. Ролеви игри. Вербално общуване – същност, основни изисквания, 

подготовка на публично изказване и електронно писмо. Ролеви игри. Виртуално (индиректно 
общуване) – определение, характерни особености. Виртуалното общуване в образованието. 

ПРЕДПОСТАВКИ: хуманитарни и икономически дисциплини  
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно обучение – теоретико-приложен характер, 
базира се на съвременни педагогически концепции, сравнителни анализи, автентични примери 

и добри европейски практики. Семинарни упражнения – базират се на ―учене чрез 
действие‖, като знанията се усвояват и операционализират едновременно .  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 
обучението по учебната дисциплина се контролира посредством  изпит  и курсова работа. 
Целта на курсовата работа е студентите да усвоят преподавания материал чрез конкретни 

задачи, които съответстват на темите на лабораторните упражнения. Курсовата работа се 
заверява след защита пред преподавателя. Работата на студента по време на семестъра се 

контролира посредством оценка на продуктите от самостоятелната им работа и участието им  
в дискусии по време на лекциите и семинарните упражнения. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Бърн, Е. Игрите, които хората играят, С., 1996.  
2. Голман, Д. Емоционалната интелигентност, С., 2000.  

3. Карнеги, Д. Как да печелим приятели и да влияем на другите. Хеликон, С., 2012.  
4. Стоицова, Т. Живеем с другите, С., 1998.  
5. Стоицова, Т. И усмивката може да бъде заповед, С., 1994.  

6. Шапиро, Л. Как да възпитаме дете с висок емоционален коефициент, С., 1999.  
7. Фаст, Дж. Езикът на тялото, С., 1993.  

8. Янакиева, Сн. Професионалното педагогическо общуване, С., 2001. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
Педагогическа етика 

Код: ВsP25.2 Семестър: III 

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни  упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 1 часa, СУ – 1 часа 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, email: margaritateneva@abv.bg 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Анотация: Дисциплината 
―Педагогическа етика‖ е задължително избираема в учебния план на специалност 
―Педагогика‖ за образователно-квалификационна степен ―Бакалавър‖. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Повишаване нравствено-педагогическата култура 
на студентите. Усвояване и практикуване на модели за просоциално поведение и разрешаване 

на нравствено-етични проблеми. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Педагогическата етика като наука – предмет, 
обект,задачи, основни етапи в развитието. Морал и нравственост. Моралът и другите форми 

на обществено съзнание. Общочовешки нравствени ценности. Национални, социални и 
междукултурни особености. Нравствени отношения в семейството. Професионален морал и 

нравствена култура на педагога. Нравствени отношения в училище. Методи за ценностна 
диагностика и ценностно развитие. Нравствени противоречия и конфликти. Методи и техники 
за преодоляването им. 

ПРЕДПОСТАВКИ: хуманитарни и икономически дисциплини  
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно обучение – Обучението е с теоретико-приложен 

характер. Базира се на съвременни научни концепции, сравнителни анализи, автентични 
примери и добри практики. Семинарни упражнения – Обучението е с интерактивен 
характер. Студентите работят индивидуално и в екип, под ръководството на преподавателя.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 
обучението по учебната дисциплина се контролира посредством   курсова работа. Целта на 

курсовата работа е студентите да усвоят преподавания материал чрез конкретни  задачи, които 
съответстват на темите на лабораторните упражнения. Курсовата работа се заверява след 
защита пред преподавателя. Работата на студента по време на семестъра се контролира 

посредством оценка на продуктите от самостоятелната им работа и участието им  в дискусии 
по време на лекциите и семинарните упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Господинов, В. Н) етикет и възпитание с фокус 
към юношите. С. 2011.  

2. Денкова, Л.Етика. Начален курс. С. 2004.  
3. Дж., Лот Лин и др. Позитивно възпитание за тинейджъри, С., 2000.  

4. Конвенция за правата на детето: 
http://stopech.sacp.government.bg/?sid=professional_bg&pid=28-0000000050  
5. Нелсън, Дж., Лот Лин и др. Позитивно възпитание в класната стая, С., 2000.  

6. Нелсън, Дж.,Лот Лин и др. Позитивно възпитание в семейството, С., 2000.  
7. Нелсън, Дж., Ч. Ъруин, Ан Дафи, Р. Позитивно възпитание за деца в предучилищна възраст, 

С. 2017. 
8. Нешев, К. Система на етиката, С. 1991.  
9. Пол-Дроа, Р. Диалог за етиката, С. 2010 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 
Физическа култура 

Код: BsP 26 Семестър: 3 

 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
СУ – 3 часа 

Брой кредити: 0 
  

 
ЛЕКТОР: ст.преп. Константин Иванов Басанов,   

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност „Педагогика― на Техническия университет – София, 
образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  

 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: С учебния материал в програмата се предвижда 

решаването на основната цел на физическото възпитание на студентите - да се подпомогне 
провеждането на учебния процес и поддържането на високо ниво на умствена и физическа 
дееспособност. Да се повиши здравословното състояние на студентите. 

 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Подвижни игри. Лекоатлетически упражнения - 

работа за ОИ, подскоци - видове, опори, преси. Разгряване - ОРБУ;  упражнения  за  гъвкавост 
и  ловкост. Спортни игри. Упражнения с аеробен режим. Тенис на маса и тихи игри. Кросово 
бягане. Спортни игри - правилознание и технико-тактическа подготовка. Учебна игра - 

волейбол, баскетбол, футбол - комбинации. Учебна игра - изпитни нормативи. Фитнес и 
упражнения за развитие на скоростно-силовите качества чрез тренажорни устройства. 

Приложни упражнения - ходене, бягане, подскоци, равновесни упражнения, вдигане и носене, 
лазене и провиране, преодоляване на препятствия. Кръгова тренировка с тежести.  Джогинг и 
каланетика. Туризъм - поход, лагеруване, бивак. Контролни изпитания - спортно-

педагогически тестове и медико-функционални проби. Интегрална оценка. 
   

ПРЕДПОСТАВКИ: Формираните умения и навици за спортуване. 
 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Приспособена от ТУ-София в зависимост от условията на 

факултета, материално-техническа база и спортните игрища в гр.Сливен. 
 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Спортно-педагогически тестове, медико-
функционални проби, като средство за многостранна оценка на физическо развитие, 
съобразени с нормативните изисквания в ДФВС при ТУ – София. Дисциплината завършва в 

ІV семестър. 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Рачев, К. и колектив, ТМФВ, С., МФ, 1987. 
2. Желязков, Цв. И колектив, ТМСТ, С., МФ, 1986. 

3. Бичев, К., Физиологични тестове, НСА. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната дисциплина: 

Проектно-базирано обучение  

Код: ВsP27 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни  упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 2 часa, СУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, email: margaritateneva@abv.bg 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината ―Проектно-базирано 

обучение‖ е задължителна в учебния план на специалност ― Педагогика‖ за образователно-

квалификационна степен ―Бакалавър‖. 
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: Проектно-базирано обучение - същност, специфика, 

основни характеристики. Възникване и развитие на проектно-базираното обучение. Място на 

проектно-базираното обучение в  съвременното обазование. Видове проекти в образованието. 
Класификация и основни характеристики. Структура и фази на учебния проект. Логика на 

проекта. Критерии за ефективност. Основни етапи в разработването на учебен проект.  
Изграждане и развитие на проектен екип. Сценарий за проектно-базирано обучение. Визитка на 

проект. Методи и техники за „раждане‖ на идеи и  за развитие на креативността на участниците в 

проектно-базираното обучение. Управление на ресурсите и комуникациите в проекта. Ролята  на 
портфолиото в проектно-базираното обучение – същност и разновидности. Самооценяване, 

оценяване и представяне  на постигнатите резултати от  проектно-базираното обучение. Основни 

изисквания за успешна презентация и обективно оценяване. Телекомуникационни проекти в 
образованието- същност и разновидности. Изследователско учене като разновидност на проектно-

базираното обучение. Добри практики на проектно-базирано обучение в световен мащаб. 

ПРЕДПОСТАВКИ: хуманитарни и икономически дисциплини 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно обучение – обучението е с теоретико-приложен 

характер. Базира се на съвременни научни концепции, сравнителни анализи, автентични примери 
и добри европейски практики. Лабораторни упражнения - обучаемите работят индивидуално и в 

екип, под ръководството на преподавателя. Основната задача е усвоените знания да се приложат в 

разработване на конкретни предложения, сценарии и презентации на проектно-базирано обучение.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на обучението 

по учебната дисциплина се контролира посредством курсова работа. Целта на курсовата работа е 

студентите да усвоят преподавания материал чрез конкретни задачи. Курсовата работа се заверява 
след защита пред преподавателя. Работата на студента по време на семестъра се контролира 

посредством оценка на продуктите от самостоятелната им работа и участието им  в дискусии по 
време на лекциите и семинарните упражнения. 

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/  
7.http://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: 
Професионална педагогика 

Код: BsP28 Семестър: 5  

Вид на обучението: 
Лекции 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
 Л – 2 часа 
СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 
 

 

ЛЕКТОРИ: доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, email: margaritateneva@abv.bg 
гл.ас. д-р Юрий Клисаров, 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 
Технически университет – София 

       

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината Професионална 
педагогика е задължителна в учебния план на специалност „Педагогика‖ за образователно-

квалификационна степен Бакалавър.  
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението по дисциплината 

Професионална педагогика е усвояване на фундаментални, актуални и практически-
приложими знания, формиране на компетенции, необходими на специалиста в областта на 

професионалното образование и обучение за планиране, организиране и ръководене на 
пълноценен учебен процес. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Професиология, професиограма. Професия и 
кариера. Професионални роли. Система на професионалното образование. Професионално 

ориентиране. Професионално обучение – съдържание, методи, форми. Производствено 
обучение. Професионални ценности. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания на студентите по педагогика и психология.  

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Основни методи на обучение са лекция, беседа, дискусия,  
илюстрация, презентация и работа с литературни източници. 
 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студента по време на семестъра 
се контролира посредством писмен изпит, състоящ се от отговор на два отворени въпроса и 

оценка на участието на студента в дискусии по време на лекциите и  семинарните упражнения. 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български език 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Василев, Д. Професионална педагогика. С., 1983.  

2. Василев,Д., Я.Мерджанова, Теория и методика на професионалното ориентиране. С., 2003.  
3. Закон за професионалното образование и обучение. ДВ,бр.68. 1999.  
4. Искрев, Д., Технология на професионалната кариера. С., 2001. 

5. Маринкова, Ив., Професионалното образование в някои страни. С., 1991.  
6. Мерджанова, Я., Професионалната педагогика – в традиция и в перспектива. С., 2004. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната 
дисциплина: 
Информационни и 

комуникационни технологии и 

работа в дигитална среда 

Код: BsP29 Семестър: 4 

Вид на обучението:  

Лекции(Л),  
Лабораторни упражнения(ЛУ),  

Часове за седмица: 

Л    – 2 часа, 
СУ – 0 часа 

ЛУ – 1 час 
 

Часове за седмица: 

Л    – 2 часа, 
СУ – 0 часа 

ЛУ – 2 часа 

Часове за седмица: 

Л    – 2 часа, 
СУ – 0 часа 

ЛУ – 1 час 
 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: доц.д-р Ваньо Донев Иванов, email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg,  vanyodi@gmail.com, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност "Педагогика"  на Техническия университет – София, 

образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да знаят и познават основните 
информационни и комуникационни технологии, да усвоят умения за формализация и 

практическо решаване на технически задачи от сферата на електронното документиране в 
различни области на стопанския живот, да владеят начини за разработка на мултимедийни 

продукти и презентации, да усвоят похвати за решаване на инженерни задачи чрез създаване и 
използване на бази знания, да умеят да използват услуги и приложения за обмен и споделяне 
на знания при работа в дигитална среда. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат форми и начини за 
представяне и структуриране на информацията, както и методите и средствата за последващата 

й обработка. Придобиват се теоретични знания по основните понятия и категории в 
съвременните информационни технологии и срасналите се с тях комуникационни технологии, 
представляващи начини и средства за обмен на информация. Изучават се  някои приложения на 

информационните и комуникационни технологии в образованието, които включват: техники и 
похвати в продуцирането на електронно документиране,  аспекти при създаване и приложение 

на мултимедийни продукти, проектиране и разработка на функционални решения в областта на 
бази от знания (данни).. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по:  информатика от средния курс и първите  семестри на 

обучение в университета. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекционно-лабораторни занятия. Лекционна форма за 

предоставяне на конкретни теоретични познания  и конкретни практически  примери в 
интерактивен диалог с илюстрация от мултимедийна презентация. Лабораторни  занятия със 
система от упражнения с   тренировъчно-обучаващ  характер, ролеви игри, тестове.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текущ контрол през семестъра, входящ и 
изходящ контрол на лабораторните занятия, протоколи на две контролни задачи и 

заключителен тест, формиращ обобщена оценка на база точкова система, за всяка академична 
година. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Кабро, М.,  Web страници с FrontPage Express,  Егмонт България, 2001. 

2. Кокс Д., Фрай К., Ламбърт С., Microsoft Office 2007. Стъпка по стъпка,  Софтпрес, 
София, 2007. 

3. Смрикарова Ст., Георгиев Ц., Мултимедийни системи и технологии, Авангард 

Принт,1999. 
4. O’Brien J., Marakas G. Management information systems,  McGraw Hill/ Irwin,  2010.  

5. Ръководство за работа в система за е-обучение Blackboard Learn. 

mailto:vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Специална педагогика 

Код: BsP30 Семестър: 4 

Вид на обучението: лекции и  

семинарни упражнения  

Часове за седмица: 

Л  - 2 часа СУ – 2 час  

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:  проф. д-р Марина Колева Николова, email: nikol.mn@gmail.com, 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 

студентите от специалност „Педагогика― на Техническия университет – София, ИПФ – Сливен, 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студенти от ОКС „Бакалавър‖ да могат да използват 

знанията по Специална педагогика в конкретна работа с ученици със затруднения в 
интелектуалното развитие, такива със специални образователни потребности (СОП), деца – 

аутисти в реална училищна среда. Да са подготвени да разпознават основните особености на 

поведението им.  Да прилагат конкретни похвати за работа с тях, съобразявайки се и с 
индивидуалните им особеност.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат въпроси за специалното 
образование и съвременното законодателство; деца със СОП; интегрирано обучение; фактори и 

модели на интегрирано обучение; организация на средата за деца със СОП; специфика и 

особености на учебния процес при работа с такива ученици и деца; обучение на ученици и деца с 
дефицит в интелектуалното развиние или със слухови нарушения; ресурсният учител в условията 

на интегрираното обучение; партньорство училище-семейство. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: знанията студентите по обща, възрастова, педагогическа психология, 

педагогика.  
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекция, лекция-беседа, тренинги, решаване на казуси. 

 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: оценяване работата на студентите по време на 

семестъра и изпит чрез тест от 25 въпроса. 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Атанасова, А. (2006) Специфични нарушения на 

способността за учене, София.;  

2. Боянова, В., М. Станкова, (2005) Хиперактивност и дефицит на вниманието или какво да правим 
с неудържимото дете, С.;  

3. Иванов, И. (2007) Стилове на познание и индивидуализация на учебната дейност. (авторски 

колектив). Благоевград, Университетско издателство.;  
4. Игнелзи, С. (2001) Учебна среда и обучение на децата със специални педагогически 

потребности, София.;  
5. Карагьозов, И, П. Легкоступ, В. Кацарска (2006).. Основи на специалната педгогика. Велико 

Търново.;  

6. Карагьозов, И., В. Кацарска (2008). Ресурсна (специална) педагогика /част първа/ В. Търново, 
Издателство, ИВИС‖ .;  

7. Караджова, К. (2010). Детерминанти на интегрираното обучение при деца с интелектуална 

недостатъчност. София, Университетско издателство‖Св. Кл. Охридски‖.;  
8. Караджова, К, Д. Щерева (2009). Алтернативни средства за въздействие при деца с умствена 

изостаналост. Университетско издателство‖Св. Кл. Охридски‖.;  
9. Кацарска, В., М. Христова (2006) Книга за родителите на деца със слухови нарушения. С.;  

10. Михова, М. (2002) Преподаването и ученето. Теории. Стилове. Модели. ВТ. 

mailto:nikol.mn@gmail.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Мениджмънт на класа 

Код: ВsP31.1 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни  упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 1 часa, СУ – 1 часа 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР:  доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, email: margaritateneva@abv.bg 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината ―Мениджмънт на 
класа‖ е избираема в учебния план на специалност ―Педагогика"‖ за образователно-
квалификационна степен ―Бакалавър‖. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Обучаемите  да  усвоят  фундаментални знания и 
компетенции, свързани с организацията, контрола и управлението на процесите в ученическия 

клас на равнища възприемане, осъзнаване, приложение, анализ, ситнез и оценка по 
таксономията на Блум. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Теоретични основи на мениджмънта на класа.  

Принципи и правила на мениджмънта на класа. Методи, средства и техники за мениджмънт на 
класа - същност и класификация. Учителят като мениджър на класа. Професионална-

личностни качества. Стилове. Педагогически стратегии. Мениджмънт на възпитателните 
взаимодействия в класа. План за работата на класния ръководител. Час на класа. Технологии 
за организиране на извънкласни дейности. Управление на класната стая като работна и учебна 

среда. Мениджмънт на дисциплината в класа.  Дисциплинарни модели и техники. 
Мениджмънт на ученическото поведение . Формални и неформални отношения в класа. 

Колективизъм и индивидуализъм в класа. Динамика на груповите отношения.Лидерство. 
Психоклимат и сплотеност на класа.  Мениджмънт на социалното обкръжение. Работа с 
училищното ръководство. Педагогическите взаимодействия с родителите. 

ПРЕДПОСТАВКИ: хуманитарни и икономически дисциплини  
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно обучение – Обучението е с теоретико-приложен 

характер. Базира се на съвременни научни концепции, сравнителни анализи, автентични 
примери и добри практики. Семинарни упражнения – Обучението е с интерактивен 
характер. Студентите работят индивидуално и в екип, под ръководството на преподавателя. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 
обучението по учебната дисциплина се контролира посредством курсова работа. Целта на 

курсовата работа е студентите да усвоят преподавания материал чрез конкретни задачи. 
Курсовата работа се заверява след защита пред преподавателя. 
Работата на студента по време на семестъра се контролира посредством оценка на продуктите 

от самостоятелната им работа и участието им  в дискусии по време на лекциите и семинарните 
упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. Иванов, И. Мениджмънт на ученическия клас. 
Шумен, 2005.,  

2. Иванов, И. Мениджмънт на ученическата култура. Шумен, 2010.,  
3. Леви, В. Изкуството да общуваме., С., 1994.,  

4. Тенева М. Технология за организиране на извънкласната дейност в училище, - Известия на 
Съюза на учените – Сливен, том 14, ISSN 1311 2864, Сливен, 2008, с. 69-73.,  
5. Тенева М. Психология на общуването, - Ръководство за индивидуално и групово обучение, 

Издателство на ТУ-София, С., 2010. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 

Педагогическа реторика 

Код: BsP31.2 Семестър: 4 

Вид на обучението: лекции и  
семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
Л  - 1 часа СУ – 1 час  

Брой кредити: 2 
 

 

ЛЕКТОРИ:  проф. д-р Марина Колева Николоваq email: nikol.mn@gmail.com, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 

студентите от специалност „Педагогика― на Техническия университет – София, ИПФ – 
Сливен, образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖.  

 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е студентите: 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 изказване; да владеят и 
прилагат невербални похвати като част от невербалното поведение по време на изказване; да 
откриват аргументите на опонента си; да формулират и задават въпроси по конкретно 
изказване. В края на обучението си студентът ще: познава проблематиката и понятийния 
апарат на Педагогическата реторика; познава компонентите на техниката на речта; оценява 
равнището на своята речева култура, разпознава най-често срещаните, типични слабости в 
своята и на колегите си реч; притежава първоначални умения за развитие и усъвършенстване 
на своята речева култура. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат въпроси за форматите 
на ораторския  стил; съдържание и подготовка за ораторска реч; формулиране на аргументи и 

доказателства за ораторска реч; поведение на оратора по време на реч; ораторско майсторство 
при водене на спор. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: знанията на студентите по обща, възрастова и педагогическа психология,  
педагогика. 
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекция, лекция-беседа, тренинги, решаване на казуси. 
 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: курсова работа 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Бялков, Б., Иванов, Г. Какво научаваме от ученика, 

когато мълчи. Ст.Загора.,2002.;  
2. Ведър, Й. Реторика и ораторско изкуство. С., 2000.;  
3. Глас, Л. Знам какво си мислиш. С., 2003.;  

4. Илиев, В. Общуването. С., 2003.;  
5. Иванов, Ст.Основи на професионално-педагогическото общуване.Шумен., 2004.;  

6. Люис, Д. Тайният език. С., 2001.;  
7. Павлов, Д., Тоцева, Я. Педагогическа реторика. С., 2000.;  
8. Пийз, Алън, Ганнър, А. Езикът на тялото. Скритият смисъл на думите. С., 2000.;  

9.  Стоицова, Т. Лице в лице с медиите. С., 2004. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 
Чужд език 1 

Английски език 1 

Код: BsP32 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

СУ – 2 часа  
 

Брой кредити: 3 

 

 

ЛЕКТОР: ст.преп. д-р Калина Иванова Белчева, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

  Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината Английски език 1 е 

задължителна общообразователна дисциплина в учебния план на специалност „Педагогика‖ за 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят знания и умения за слушане, 
четене, говорене, писане на ниво А2 от Таблицата за самооценяване към Общата европейска 

езикова рамка. Знанията и уменията по Английски език 1 са предпоставка за пълноценно 
използване информацията на езика в подготовката на бъдещите педагози, за повишаване на 

професионалната им компетентност и информираност. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Относителни местоимения. Сложно 

изречение. Инфинитив и герундий. Свързване на глаголи. Фразеологични изрази и глаголи. 
Първо условно изречение. Научна конференция. Попълване на формуляр за участие. 

Регистрация. Указания. Ситуации: при лекаря, в аптеката, разговори по телефона, запазване на 
стая. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания и умения за слушане, четене, говорене, писане на ниво А1 от 
Таблицата за самооценяване към Общата европейска езикова рамка. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Дейностно-ориентиран комуникативен подход за решаване на 
интегративни задачи за формиране, развитие и прилагане на различни езикови умения. 

Интерактивни методи. Индивидуална и групова  форма на работа.   
 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студентите се контролира през 
двата семестъра чрез активното участие на студентите в решаването на езикови задачи по 
време на семинарните занятия и разработка на курсов проект, представен пред групата. 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български и английски 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Danchev, A., N. Stoilova et al., English for 
Bulgarians, Book One, Naoka I Izkustvo, S., 1983;  

2. Liz Soars, John Soars, 2009, New Headway Elementary, Third Edition: Student's Book, Oxford;  
3. John Soars, Liz Soars, Sylvia Wheeldon, 2009, New Headway Elementary: Workbook, Оxford. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината 

Чужд език 1 

Немски език 1 

Код: FBsP32 Семестър: 4 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
СУ - 2 часа 

Брой кредити: 3 

 

 

ЛЕКТОР: ст.преп.Николай Янков Янков, email: yankov.n@mail.bg,  
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалността ―Педагогика‖ на Техническия университет – София, 
образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Немски език е задължителнoизбираема 

общообразователна дисциплина от  бакалавърската програма на специалност ―Педагогика‖. 
Знанията и уменията по Немски език са предпоставка за пълноценно използване 
информацията на езика в подготовката на бъдещите педагози за повишаване на 

професионалната им компетентност и информираност. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В къщи. Предлози с дателен и винителен падеж. 
Глаголи, изразяващи движение и състояние. Слушане с разбиране.В ресторанта. Поръчване, 
плащане, рекламации. Разговор за заведенията за бързо хранене. Покана за вечеря. Ролеви 

игри. Рецепти за сладки изкушения. Трудовият пазар. Телефонен разговор. Работно време. 
Отпуска и почивни дни. Извличане на ключова информация от текстове. Търсене на конкретна 

информация.    
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Немски език от средното училище и 

предходния семестър. 
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, диалози, 
диференциация, ротация и др. 
 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte 

international 1,Max Hueber Verlag, 2014 
2. D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte international 2,Max Hueber Verlag, 2014 

3. S.Kalender, P.Klimaszyk, Schritte international 3,Max Hueber Verlag, 2014 
4. S.Hilpert, M.Kerner, Schritte international 4,Max Hueber Verlag, 2014 
5. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 1, Max Hueber Verlag, 2013 

6. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 2, Max Hueber Verlag, 2013 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната 
дисциплина: 
Чужд език 1  

Руски език 1 

Код: BsP32 Семестър: 4 

Вид на обучението: 
семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
СУ – 2 часа  

Брой кредити: 3 
 

 

ЛЕКТОР: ст. пр. д-р Наталья Димитрова Димитрова, еmail: natalyya@abv.bg,   
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна общообразователна 
дисциплина от  бакалавърската програма на специалността ―Педагогика‖. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да  формират и развият лингвистична, 
социолингвистична, дискурсивна, социокултурна, стратегическа компетенции да усвоят и да 

използват руския език като средство за устно и писмено общуване на добро комуникативно ниво в 
сферата на ежедневното, учебно-професионалното и академичното общуване в пределите на 
установения от програмата на обучение кръг ситуации. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Разговор по телефону. Императив: 
образование и употребление. Императивные конструкции. Союзы ЧТО/ЧТОБЫ. Конструкции . 

Биография. Творительный падеж сущ., прил., мест. Предлоги. Конструкции. Где и когда лучше? 
Компаративные конструкции. Суперлятивные конструкции. Экскурсия в Эрмитаж.  Глаголы 
движения с префиксами. Придаточные определительные. Конструкции. Сложные предложения с 

придаточными причины, цели и условия. Конструкции. Комплименты. Конструкции. Черты 
характера. Внешность. Конструкции. Пространственные предлоги. Глаголы «стоять, лежать, 

висеть». 
ПРЕДПОСТАВКИ:  Елементарно ниво на знание. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: семинарни занятия,  упражнения с   тренировъчно-обучаващ 

 характер, виртуална екскурзия, беседа, диалог, ролева игра, мини проект, тест.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  курсов проект. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: руски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., 
Толстых А. Дорога в Россию -2 . Учебник русского языка. Базовый уровень. СПб, Златоуст, 2010. 

2. Царева, Н.Ю., М.Б. Будильцева, И.А. Пугачев Русский язык как иностранный: базовый уровень . 
— М.: Астрель: Олимп, 2010. 

 3. Царева, Н.Ю. ,М.Б. Будильцева, И.А. Пугачев, Н.М. Румянцева Русский язык как иностранный. 
Рабочая тетрадь: базовый уровень  — М.: Астрель: Олимп, 201 
4. Rosetta Stone Russian. Course Content (Тексты уроков). Levels 1-3, Rosetta Stone Ltd., 2007. 

5. Rosetta Stone Russian . Язык: русский. Учебный уровень: A1-A2.  Аудиоприложение. Rosetta 
Stone Ltd., 2007. 

Интернет ресурси: Справочно-информационный портал: www.gramota.ru(link is external) 
Национальный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru/(link is external)  
Образовательный портал «Русский язык»: www.ruslang.edu.ru  

Официальный сайт Центра развития русского языка: www.ruscenter.ru/(link is external)  
Русский язык для делового человека: www.mylanguage.ru(link is external)  

Портал РОПРЯЛ «Русское слово»: www.ropryal.ru/(link is external)   
Официальный сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН РФ: www.ruslang.ru/(link 
is external)  

Виртуальная библиотека В.Мошкова:  lib.ru   
Веб-сайты учебного и информационного назначения: elearning PRO.ru, www.pushkin.edu.ru(link is 

external), univertv.ru 
  

../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 
Чужд език 2 

Английски език 2 

Код: BsP33 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

СУ – 2 часа  
 

Брой кредити: 3 

 

 

ЛЕКТОР: ст.преп. д-р Калина Иванова Белчева, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

  Технически университет – София 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината Английски език 2 е 

задължителна общообразователна дисциплина в учебния план на специалност „Педагогика‖ за 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят знания и умения за слушане, 
четене, говорене, писане на ниво А2 от Таблицата за самооценяване към Общата европейска 

езикова рамка. Знанията и уменията по Английски език 2 са предпоставка за пълноценно 
използване информацията на езика в подготовката на бъдещите педагози, за повишаване на 

професионалната им компетентност и информираност. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Страдателен залог и граматични 

структури. Изразяване на количество. Неопределителни местоимения и производни. Начини 
за изразяване на бъдеще време. Минало продължително време. Изразяване на съвет и 

препоръка. Минало перфектно време. Учтиви въпроси. Изразяване на покана. Приемане и 
отхвърляне на покана и предложение.  
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания и умения за слушане, четене, говорене, писане на ниво А1 от 
Таблицата за самооценяване към Общата европейска езикова рамка. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Дейностно-ориентиран комуникативен подход за решаване на 
интегративни задачи за формиране, развитие и прилагане на различни езикови умения. 

Интерактивни методи. Индивидуална и групова  форма на работа.   
 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студентите се контролира през 
двата семестъра чрез активното участие на студентите в решаването на езикови задачи по 
време на семинарните занятия и разработка на курсов проект, представен пред групата. 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български и английски 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Danchev, A., N. Stoilova et al., English for 
Bulgarians, Book One, Naoka I Izkustvo, S., 1983;  

2. Liz Soars, John Soars, 2009, New Headway Elementary, Third Edition: Student's Book, Oxford;  
3. John Soars, Liz Soars, Sylvia Wheeldon, 2009, New Headway Elementary: Workbook, Оxford. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината 

Чужд език 2 

Немски език 2 

Код: BsP33 Семестър: 4 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
СУ - 3 часа 

Брой кредити: 3 
 

 

ЛЕКТОР: ст.преп.Николай Янков Янков, email: yankov.n@mail.bg,  
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Задължителна учебна дисциплина 

за студентите от специалността ―Педагогика‖ на Техническия университет – София, 
образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Немски език е задължителнo-избираема 
общообразователна дисциплина от  бакалавърската програма на специалност “Педагогика”. 

Знанията и уменията по Немски език са предпоставка за пълноценно използване 
информацията на езика в подготовката на бъдещите педагози за повишаване на 

професионалната им компетентност и информираност. 
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Празници. Получаване на информации. Разговори за 

лица и предмети. Посочване на причините. Писмено отказване на среща. Четене и писане на 
покани. Изразяване на благопожелания. Числителни редни имена. Лични местоимения във 

винителен падеж. Запознанство.  Глаголи с делими представки в минало време. Писмено 
изразяване на преживявания. Членове на семейството. Статистики. Как живеят различните 
хора. Информация за непознат град. Изразяване на мнения за събития.   

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по немски език от средното училище и 

предходния семестър. 
 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, диалози, 

диференциация, ротация и др. 
 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte 

international 1,Max Hueber Verlag, 2014 
2. D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte international 2,Max Hueber Verlag, 2014 
3. S.Kalender, P.Klimaszyk, Schritte international 3,Max Hueber Verlag, 2014 

4. S.Hilpert, M.Kerner, Schritte international 4,Max Hueber Verlag, 2014 
5. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 1, Max Hueber Verlag, 2013 

6. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 2, Max Hueber Verlag, 2013 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина:  
Чужд език 2  

Руски език 2 

Код: BsP33 Семестър: 4 

Вид на обучението: 
семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
СУ – 2 часа 

Брой кредити: 3 
 

 

ЛЕКТОР: ст. преп. д-р Наталья Димитрова Димитрова, еmail: natalyya@abv.bg,  

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна общообразователна 

дисциплина от  бакалавърската програма на специалността ―Педагогика‖. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да  усвоят необходимия минимум за 

осъществяване на комуникация в реална езикова среда в пределите на установения от програмата на 

обучение кръг ситуации; да формират и развият лингвистична, социолингвистична, дискурсивна, 
социокултурна, стратегическа компетенции.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми в 3 модула: Глаголы движения ИДТИ-ЕХАТЬ. 
ХОДИТЬ-ЕЗДИТЬ. Винительный падеж для обозначения направления движения. Предложный падеж 

для обозначения видов транспорта. Категория вида глагола: совершенный и несовершенный (факт, 

повторяемость, процесс, результат). Выражение времени. Выражения желания, планов, намерений. 
«Александровский  парк. Парк Горького. Манежная площадь». Монологическая и диалогическая. 

Устная и письменная речь. Родительный падеж имени существительного (единственное число), личных 
местоимений. Родительный падеж существительного в значении места проживания  в сочетании с 

числительными 2-4. „Где? Куда? Откуда?‖ Будущее простое и сложное время. Случаи употребления 

глаголов несовершенного и совершенного вида. Дательный падеж существительных и личных 
местоимений в значении адресата действия, возраста.  

ПРЕДПОСТАВКИ:  Елементарни представи за езика. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: семинарни занятия,  упражнения с   тренировъчно-обучаващ  характер, 

виртуална екскурзия, беседа, диалог, ролева игра, мини проект, тест.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текуща оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: руски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:1.Антонова В., Нахабина М., Сафронова М.В., Толстых А. 

Дорога в Россию-1. У-к русс. яз.. Элемент. уровень. СПб, Златоуст, 2010. 
 2.  Капитонова Т. Тесты, тесты, тесты.Элементарный, базовый, Iсертиф. у-нь. СПб, Златоуст, 2010 

3. Русский сезон. Учебник по русскому языку. Рабочая тетрадь. Элементарный уровень 
В. Антонова, А. Толстых, Майя Нахабина, Ольга Смирнова, И. Жабоклицкая, Ирина Курлова. 

Златоуст, МГУ имени М. В. Ломоносова, 2015.  

4.  Rosetta Stone Russian. Course Content (Тексты уроков). Levels 1-3, Язык: русский. Учебный уровень: 
A1-A2.  Аудиоприложение Rosetta Stone Ltd., 2007. 

6. Андрюшина Н. П. Лексический минимум по русскому языку как иностранному.  

Элементарный уровень. Общее владение /Н. П. Андрюшина [и др.]. - М.; СПб., 2006. 
8. Глазунова О. И. Давайте говорить по-русски /О. И. Глазунова. - М., 2001. 

9. Губанова Т.В., Нивина Е.А. Русский язык в играх. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007.  

10.Лебедева М.Н. Словарь-справочник синтаксической сочетаемости глаголов. М.,2000 
11. Интерактивни технологии във висшето училище. - С., Дидактаконсулт, 2014.  

Интернет ресурси: Образовательный портал «Русский язык»: www.ruslang.edu.ru 
Виртуален тур Открытие Кремля:  http://tours.kremlin.ru  

Портал РОПРЯЛ «Русское слово»: www.ropryal.ru/(link is external) 

Виртуальная библиотека В.Мошкова:  lib. Москва. Большой виртуальный тур: 
https://www.airpano.ru/files/Moscow-Big-Virtual-Tour/1-2  

Веб-сайты учебного и информационного назначения: elearning PRO.ru 

  

../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/sty@tu-sofia.bg
../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
http://listid.ru/authors/41786/
http://listid.ru/authors/41788/
http://listid.ru/authors/54791/
http://listid.ru/authors/78959/
http://listid.ru/authors/95983/
http://listid.ru/authors/95986/
http://www.twirpx.com/file/123901/
http://www.ropryal.ru/
https://www.airpano.ru/files/Moscow-Big-Virtual-Tour/1-2


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 
Физическа култура 

Код: BsP34 Семестър: 4 

 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
СУ – 3 часа 

Брой кредити: 0 
  

 
ЛЕКТОР: ст.преп.Константин Иванов Басанов,  

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност ―Педагогика‖на Техническия университет – София, 
образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  

 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: С учебния материал в програмата се предвижда 

решаването на основната цел на физическото възпитание на студентите - да се подпомогне 
провеждането на учебния процес и поддържането на високо ниво на умствена и физическа 
дееспособност. Да се повиши здравословното състояние на студентите. 

 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Аеробни и ОР упражнения за гъвкавост, ловкост и 

обща издръжливост. Изборни комплекси от упражнения за целенасочено развитие на 
изоставащите мускулни групи (индивидуален и диференциран подход). Щафетни игри, тенис 
на маса и тихи игри (шах, билярд и др.). Специално-подготвителни упражнения, спортни игри 

- технико тактически прийоми (волейбол, баскетбол, футбол). Демонстрация на всички 
технически и тактически прийоми в играта. Изпитни нормативи. Фитнес и силова подготовка. 

Упражнения с уреди тренажорни устройства. Джогинг и каланетика. Туристически походи, 
излети, лагеруване, бивак и др. Спортно-педагогически тестове и медико-функционални 
проби. Интегрална оценка.  

 
ПРЕДПОСТАВКИ: Формираните умения и навици за спортуване. 

 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Приспособена от ТУ-София в зависимост от условията на 
факултета, материално-техническа база и спортните игрища в гр.Сливен. 

 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Спортно-педагогически тестове, медико-

функционални проби, като средство за многостранна оценка на физическо развитие, 
съобразени с нормативните изисквания в ДФВС при ТУ – София. Дисциплината завършва в 
ІV семестър. 

 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Рачев, К. и колектив, ТМФВ, С., МФ, 1987. 

2. Желязков, Цв. И колектив, ТМСТ, С., МФ, 1986. 
3. Бичев, К., Физиологични тестове, НСА. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина:  
Педагогическа конфликтология 

Код: BsP35 Семестър: 5 

Вид на обучението: лекции и  
семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
Л  - 2 ч. СУ – 2 ч. ЛУ – 2 ч.  

Брой кредити: 8 
 

ЛЕКТОР:  проф. д-р Марина Колева Николова, email: nikol.mn@gmail.com 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност „Педагогика― на Техническия университет – София, ИПФ – 
Сливен, образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Завършилите специалността студенти от ОКС 

„Бакалавър― да могат: Да използват знания си по педагогическа конфликтология  в конкретна 
урочна работа с ученици в реална училищна среда и при работа и управление на хора; Да 
разпознават основните особености на образователните конфликти, присъщи на ученика от 

средна и горна училищна възраст и при работа с хора във фирми и организации;  Да прилагат 
конкретни похвати за работа с ученици  при конкретна конфликтна ситуация, в зависимост от 

типологичните им особеност и при управление на хора; Да овладеят техники за разрешаване 
на конфликтите в образователната сфера и при управление на хора, съобразявайки се с 
традиционните и с най-новите  механизми за разрешаване на образователни конфликти; Да 

използват съвременни информационни средства, за да бъдат в крак с новостите в иновациите 
и технологиите   от областта на педагогическата наука. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат въпроси за същността 
на конфликтологията; причините за възникване на конфликт; класификация на конфликтите; 

проявление на педагогическия конфликт; субекти на конфликтното взаимодействие; 
управление на педагогическия конфликт; прогнозиране на конфликта, преди неговото 

проявление; прогнозиране на конфликти; разрешаване на педагогическите конфликти. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: знанията на студентите по обща, педагогическа, възрастова психология, 

педагогика и реторика.  
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекция, лекция-беседа, тренинги, решаване на казуси. 
 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: изпит и курсова работа 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Волков, Б., Н. Волкова. (2007) Конфликтология, 
Фонд „Мир―, Москва.;  

2. Галтунг, Йохан. (2005) Разрешаване на конфликти. И двете плюс още нещо: Увод към 
работата с конфликти, Сиела, С.;  

3. Димитров, Д. Й. (2004) Конфликтология,  Университетско издание, София.;  
4. Дмитриев,А.В.,(2000)  Конфликтология: Учебное пособие, М.,Гардарики.;  
5. Дронзина, Т. (2001)Разрешаване на конфликти-тенденции и инструменти, Фондация 

„Европартньори―, София.;  
6. Николова, М. и Б. Михалева, (2017) Конфликти, агресия, медиация. Издателство „Компас―. 

Сливен.;  
7. Ръководство за решаване на конфликти. (2002) София. 

mailto:nikol.mn@gmail.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Интерактивни обучаващи 

технологии 

Код: BsP36 Семестър: 5 

Вид на обучението: 
Лекции,семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
Л- 2 ч.; СУ – 2 ч.  

Брой кредити: 6 
 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Снежана Стефанова Консулова, email: snejanakonsulova@yahoo.com, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен); 

Технически университет – София 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност „Педагогика‖ на ИПФ - Сливен от образователно-

квалификационна степен ―Бакалавър‖. 
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. По този начин те усвояват и могат да прилагат в своята бъдеща 

учителска практика оптимални интерактивни методи за обучение в съвременното училище. 
Всичко това е подчинено на специфично-методически преработено учебно съдържание, 

методи, принципи, усвояване от студентите на цялата технология на обучение – цел – 
съдържание – принципи, методи, средства, форми, резултати.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Съвременни технологии в обучението: 

обща характеристика, особености и реализация. Технологически подход в обучението. 
Педагогически технологии- анализ, периодизация и тенденции в развитието им. Интерактивни 

технологии в обучението. Планиране на учебния процес Квалификационни характеристики. 
Учебен план и учебни програми. Съдържание и цели на обучението.  Принципи на обучение. 
Методи и техники на обучение. Методи на преподаване.  Видове уроци. Логическо 

структуриране на учебното съдържание, класификация, технология на създаването и 
използването им. Специфика на педагогическия, психологическия и методическия анализ на 

урок. Учене в опита и чрез опита, експериментален цикъл на ученето, проблемно базирано 
учене, проектно-ориентирано обучение, интегрирането на информационни и комуникационни 
технологии. Приложение на мултимедията в обучението. Учебно портфолио. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучаваните вече теоретични дисциплини  
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекционно-семинарни занятия. В лекционния курс под акцент 

са поставени въпросите за съвременни интерактивни обучаващи технологии в процеса на 
обучение, тяхната диагностика и управление, приложение и анализиране.  Планираните  методи 
при обучението на студентите са интерактивни, което обуславя и тяхното активно участие. По 

време на семинарните упражнения студентите се поставят в позиция на изследователи и 
експериментатори, като чрез диалог и дискусии групово се обсъждат варианти за подреждане 

на учебната среда.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текущ контрол през семестъра, тестове, 
презентации и писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Георгиева-Лазарова, С. Лазаров Л. Аудио-визуални 

и информационни технологии в обучението - УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 
2010 
2.Гюрова В., Дерменджиева Г., Божилова В., Върбанова С., Приключението учебен процес, 

Европрес- София, 2006;  
3. Гюрова,В., В.Божилова  Портфолиото на преподавателя. С., 2008;  

4.  Конакчиева П., Интерактивни моделни технологии, Слово, 2015;  
5. Николова, М., С. Консулова, М. Ингилизова, Педагогика, Сливен, 2013. 

mailto:snejanakonsulova@yahoo.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Онлайн платформи за обучение 

Код: BsP37 Семестър: 5  

Вид на обучението: 
Лекции 
Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
 Л – 2 часа 
ЛУ – 4 часа 

Брой кредити: 8 
 

 

ЛЕКТОР: ст.преп. д-р Калина Иванова Белчева, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

  Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината Онлайн платформи 

за обучение е задължителна в учебния план на специалност „Педагогика‖ за образователно-
квалификационна степен Бакалавър.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението по дисциплината Онлайн 
платформи за обучение е усвояване на технология за разработване на курс на обучение във 

виртуалната образователна среда „Blackboard―, необходима за бъдещите учители за оптимално 
управление на учебната дейност на всеки обучаем. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Принципи и стълбове на проектиране. 
Дизайн и технология за изграждане на курс в Blackboard. Управление на файлове и папки. 

Копиране. Преместване. Оценяване и мониторинг. Персонализиране на дисциплината. 
Създаване на тестове, журнал, блог и дискусия. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по информационни технологии, училищна педагогика и 
английски език.  

 

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

презентация, демонстрация в онлайн платформата за обучение Blackboard.  

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студента по време на семестъра 

се контролира посредством защита на курсов проект, писмен изпит, състоящ се от 30-въпросен 
тест и оценка на участието на студента в дискусии по време на лекциите и семинарните 

упражнения. 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български език 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Ръководство за работа с Blackboard Learn, ТУ-

София, 2012.  
Интернет ресурси: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor 
  

https://help.blackboard.com/Learn/Instructor


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Езикова практика 1 

Английски език 1 

Код: BsP38 Семестър: 5  

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
 СУ – 2 часа 

Брой кредити: 3 
 

 

ЛЕКТОР: ст.преп. д-р Калина Иванова Белчева, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

  Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината Езикова практика 1- 

Английски език  е задължителна общообразователна дисциплина в учебния план на 
специалност ―Педагогика‖ за образователно-квалификационна степен ―Бакалавър‖. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението по дисциплината Езикова 
практика 1- Английски език  е усвояване на процедурни знания по английски език за 

използване в професионална педагогическа среда. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Образователна система във 
Великобритания. Образователна система в САЩ. Въвеждане на ново учебно съдържание. 
Обмяна на информация на формално и неформално ниво. Социални мрежи. Уебинари. 

Сайтове в областта на висшето образование у нас и в чужбина.  
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания на студентите по Английски език.  

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Дейностно-ориентиран комуникативен подход за решаване на 

интегративни задачи за формиране, развитие и прилагане на различни езикови умения. 
Интерактивни методи. Индивидуална и групова  форма на работа.  

 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студентите се контролира чрез 
текуща оценка. Тя се формира от активното участие на студентите в решаването на езикови 

задачи по време на семинарните занятия и самостоятелна работа, представена пред групата. 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български и английски 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Маринела Михова. Образователните системи на 

страните от Г7 + Русия. Цели. Управление. Финансиране. Структура. Пловдив. Астарта. 2015. 
Интернет ресурси: National Center for Education Statistics 

http://nces.ed.gov/programs/digest/d13/tables/dt13_205.10.asp 
Education and Training Statistics for the United Kingdom: 2013.  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/255083/v01-2013.pdf 
  

http://nces.ed.gov/programs/digest/d13/tables/dt13_205.10.asp
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/255083/v01-2013.pdf


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 
Езикова практика 1 

Немски език 1 

Код: BsPIT38 

СЕМЕСТЪР: 5 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

СУ - 2 часа 

Брой кредити: 3 

 

 

ЛЕКТОР: ст.преп.Николай Янков Янков, email: yankov.n@mail.bg 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината ―Чужд език 1-
езикова практика, немски език‖ е задължителен фундаментален учебен курс от  програма за 

образователно-квалификационна степен ―Бакалавър‖ за специалност  ―Педагогика‖. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Езиковото обучение цели да задълбочи знанията 
на студентите по езика и да разшири практическото му използване; да допълни и задълбочи 

познанията на студентите по езика, с оглед на бъдещата им реализация като специалисти, 
студентите да могат да разбират и извличат информация от обявите за обявени работни места, 

да научат сами да подготвят документи за кандидатстване за работа и се явят на интервю за 
работа пред немскоговорящ работодател, да получат информация за изпитите за различните 
нива на владеене на немски език, да се запознаят с изпитите по немски език, които могат да се 

положат в България, да получат страноведска информация за немскоговорящите страни.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  

 Обяви за работа във вестници, списания, по телевизията, по интернет,  pазговор по телефона. 
Как да проведем успешен разговор.  Официално писмо. Изисквания. 10 важни стъпки за 
да кандидатстваме успешно. Документи за кандидатстване. Автобиография. Видове. Молба за 

кандидатстване за работа. Практическа работа. Препоръка. Скритият език на работодателите. 
Трудов договор. Видове, съдържание.Попълване на договор за работа. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Немски език предходния семестър. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, диалози, 
диференциация, ротация и др. 

 МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български, немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. G.Nicolas, M.Sprenger, W.Weerman,Wirtschaft auf 
Deutsch, Klett Verlag GmbH München.,2010. 
2. M.Herweg, A.Konopka, Briefe gut und richtig schreiben, Duden Verlag, Mannheim, 2015 

3. H.Hunfeld. , U.Piepho, Elemente, Verlag Klett-Kessler,  2016 

4. E. Zetfe, J. Janssen, H. Mueller, Aus der modernen Technik und Naturwissenschaft, Max Hueber 

Verlag, Jsmani., 2012. 
5. J.Engst, Profesionelles Bewerben-leicht gemacht, Duden Verlag. Mannheim, 2014 

6. D. Grabe, A.Kolescheva , Unternehmen wir was? Lettera, Plovdiv, 2013. 

7. S.Hohmann, Einfach schreiben, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2015 

8. R. Luscher,R, Berufssprache Deutsch, Verlag für Deutsch, Ismaning, 2010. 

9. Der Filmstar, Goethe-Institut, Langenscheidt Verlag, 2009 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
Езикова практика 1 

Руски език 1 

Код: BsP38 Семестър: 5 

Вид на обучението: 
семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
СУ – 2 часа  

Брой кредити: 3 
 

 

ЛЕКТОР: ст. преп. д-р Наталья Димитрова  (катедра ПМ), еmail: natalyya@abv.bg, 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
 Технически университе - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна общообразователна 
дисциплина от  бакалавърската програма на специалността ―Педагогика‖. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да затвърдят и задълбочат знанията и 

уменията придобити в основния курс  чрез активното им практическо прилагане, да обогатят  и 
развият комуникативната и академична компетенции, да повишат готовността си за  ефективна 

комуникация в реална езикова среда, за решаване на творчески задачи и  работа в екип.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Кто есть кто? Биография. Автобиография. 
Машина времени: Что? Где? Когда? Человек и быт: Что мы будем есть в ХХI веке? Человек и быт: 

Жилище ХХI века Человек и быт: Интеллектуальный дом. Человек и быт: Идеальная квартира. 
Интерактивная бытовая техника. Человек и быт: Электромагнитная среда нашего обитания. 

Электромагнитные поля и наше здоровье. Машина времени: Путешествие в музей паровозов. 
Новые информационные технологии: Что такое Интернет? Чем привлекателен Интернет? В океане 
.ru плыть и умело кораблем рулить, чтоб до нужного порта доплыть. Новые информационные 

технологии: Книга ХХI века. Книги-игры. Новые информационные технологии: Персональный 
компьютер ближайшего будущего.  Ноутбук-робот. Нанотехнологии: Россия на пороге 

технологической революции. Нанотехнологии: Ассемблеры. Наноэлектроника. Нанороботы. 
Человек и наука: Великие открыватели. Неизвестные миру изобретатели и известные их 
изобретения. Человек и наука: Будущее человечества. 

 ПРЕДПОСТАВКИ:  изучавани Чужд език1 Руски език, Академично писане. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: семинарни занятия, интерактивни методи: творческа задача, 

беседа, дискусия,  езикова игра, мини-проект, виртуална екскурзия, диалог, ролева игра,  проект.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: руски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Юдина А.Д. Русский язык как иностранный: Наука без границ  Учебное пособие. — М,: Флинта: 

Наука, 2004. 
 2.Пульнина И. М. Русский язык: Практическая грамматика с упражнениями / И. М. Пулькина, Е. 
Б. Захава-Некрасова – на англ. яз. - М., 2004  

3.  Соколовская К. А. 300 глаголов совершенного и несовершенноговида в речевых ситуациях / К. 
А. Соколовская. - М., 2004.    

4. Виртуальный тур в музей паровозов: http://rgd.ru/stems    
5.  Виртуальный тур Открытие Кремля: http://tours.kremlin.ru 
6. Андрюшина Н. П. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Элементарный уровень. Общее владение /Н. П. Андрюшина . М.; СПб., 2006. 
7. Глазунова О. И. Давайте говорить по-русски /О. И. Глазунова. - М., 2001. 

8. Губанова Т.В., Нивина Е.А. Русский язык в играх. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007.  
9. Интерактивни технологии във висшето училище. Дидактаконсулт, С., 2014. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 
Чужд език 2 

Английски език 2 

Код: BsP39 Семестър: 5 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

СУ – 2 часа  
 

Брой кредити: 3 

 

 

ЛЕКТОР: ст.преп. д-р Калина Иванова Белчева, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

  Технически университет – София 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината Английски език 2 е 

задължителна общообразователна дисциплина в учебния план на специалност „Педагогика‖ за 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖. 

 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да усвоят знания и умения за слушане, 
четене, говорене, писане на ниво А2 от Таблицата за самооценяване към Общата европейска 

езикова рамка. Знанията и уменията по Английски език 2 са предпоставка за пълноценно 
използване информацията на езика в подготовката на бъдещите педагози, за повишаване на 

професионалната им компетентност и информираност. 
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Относителни местоимения. Сложно 

изречение. Инфинитив и герундий. Свързване на глаголи. Фразеологични изрази и глаголи. 
Първо условно изречение. Научна конференция. Попълване на формуляр за участие. 

Регистрация. Указания. Ситуации: при лекаря, в аптеката, разговори по телефона, запазване на 
стая. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания и умения за слушане, четене, говорене, писане на ниво А1 от 
Таблицата за самооценяване към Общата европейска езикова рамка. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Дейностно-ориентиран комуникативен подход за решаване на 
интегративни задачи за формиране, развитие и прилагане на различни езикови умения. 

Интерактивни методи. Индивидуална и групова  форма на работа.  

  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студентите се контролира през 
двата семестъра чрез активното участие на студентите в решаването на езикови задачи по 
време на семинарните занятия и разработка на курсова работа, представен пред групата. 

 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български и английски 

 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Danchev, A., N. Stoilova et al., English for 
Bulgarians, Book One, Naoka I Izkustvo, S., 1983;  

2. Liz Soars, John Soars, 2009, New Headway Elementary, Third Edition: Student's Book, Oxford;  
3. John Soars, Liz Soars, Sylvia Wheeldon, 2009, New Headway Elementary: Workbook, Оxford. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 
Чужд език 2 

Немски език 2 

Код: BsP39 Семестър: 5 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

СУ - 2 часа 

Брой кредити: 3 

 

 

ЛЕКТОР: ст.преп.Николай Янков Янков, email: yankov.n@mail.bg, 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалността ―Педагогика‖ на Техническия университет – София, 

образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Немски език е задължителнoизбираема 
общообразователна дисциплина от  бакалавърската програма на специалност “Педагогика”. 
Знанията и уменията по Немски език са предпоставка за пълноценно използване 

информацията на езика в подготовката на бъдещите педагози за повишаване на 
професионалната им компетентност и информираност. 

 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В къщи. Предлози с дателен и винителен падеж. 
Глаголи, изразяващи движение и състояние.В ресторанта. Поръчване, плащане, рекламации. 

Разговор за заведенията за бързо хранене. Покана за вечеря. Рецепти за сладки изкушения. 
Трудовият пазар. Телефонен разговор. Работно време. Отпуска и почивни дни. Извличане на 

ключова информация от текстове. Търсене на конкретна информация.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Немски език от средното училище и 
предходния семестър. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, тестове, диалози, 

диференциация, ротация и др. 
 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Курсова работа 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte 
international 1,Max Hueber Verlag, 2014 

2. D.Niebisch, S.Penning-Hiemstra u.a. Schritte international 2,Max Hueber Verlag, 2014 
3. S.Kalender, P.Klimaszyk, Schritte international 3,Max Hueber Verlag, 2014 

4. S.Hilpert, M.Kerner, Schritte international 4,Max Hueber Verlag, 2014 
5. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 1, Max Hueber Verlag, 2013 
6. N.Becker, J.Braunert, Alltag, Beruf 2, Max Hueber Verlag, 2013 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 
Чужд език 2 

Руски език 2 

Код: BsP39 Семестър: 5 

Вид на обучението: 
семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
СУ – 2 часа  

Брой кредити: 3 
 

ЛЕКТОРИ: Ст. Пр. д-р Наталья Димитрова, еmail: natalyya@abv.bg, 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна общообразователна 
дисциплина от  бакалавърската програма на специалността ―Педагогика‖. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да  усвоят необходимия минимум за 

осъществяване на комуникация в реална езикова среда в пределите на установения от програмата на 
обучение кръг ситуации; да формират и развият лингвистична, социолингвистична, дискурсивна, 

социокултурна, стратегическа. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми в 3 модула: Творительный падеж 
существительных и личных местоимений в значении совместности действий, для обозначения рода 

занятий. «Интервью с Гагариным». Монологическая речь (письменная и устная) «Рассказ о себе, о 
друге». Старая крепость Туида. Интервью „Достопримечательности Сливена‖. Модуль 3 
Обобщающий.  Грамматические разряды, категории рода, числа, падежа имени существительного, 

имя прилагательное, местоимение. Предлоги с падежами.  Глагол: инфинитив, категория вида, лица, 
числа, времени. Глаголы движения.  Темы общения: биография,семья, рабочий день, свободное время, 

город. Формы речевого этикета. Монологическая и диалогическая речь по заданным 
коммуникативным ситуациям. Лексико-грамматическая работа по тексту «Первое письмо из 
Москвы». 

ПРЕДПОСТАВКИ:  Елементарни представи за езика. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: семинарни занятия,  упражнения с   тренировъчно-обучаващ 

 характер, виртуална екскурзия, беседа, диалог, ролева игра, мини проект, тест.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Курсова работа . 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: руски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Толстых 
А. Дорога в Россию-1. У-к русского языка. Элемент. уровень. СПб, Златоуст, 2010. 

2.  Капитонова Т. Тесты, тесты, тесты... Элементарный, базовый, I 
сертификационный уровень. СПб, Златоуст, 2010 
3. Русский сезон. Учебник по русскому языку. Рабочая тетрадь. Элементарный уровень 

В. Антонова, А. Толстых, Майя Нахабина, Ольга Смирнова, И. Жабоклицкая, Ирина Курлова. 
Златоуст, МГУ имени М. В. Ломоносова, 2015.  

4.  Rosetta Stone Russian. Course Content (Тексты уроков). Levels 1-3, Язык: русский. Учебный уровень: 
A1-A2.  Аудиоприложение. Rosetta Stone Ltd., 2007. 
6. Андрюшина Н. П. Лексический минимум по русскому языку как иностранному.  

Элементарный уровень. Общее владение /Н. П. Андрюшина [и др.]. - М.; СПб., 2006. 
8. Глазунова О. И. Давайте говорить по-русски /О. И. Глазунова. - М., 2001. 

9. Губанова Т.В., Нивина Е.А. Русский язык в играх. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007.  
10.Лебедева М.Н. Словарь-справочник синтаксической сочетаемости глаголов. М.,2000 
11. Интерактивни технологии във висшето училище. - С., Дидактаконсулт, 2014.  

Интернет-ресурси: Виртуален тур Открытие Кремля: http://tours.kremlin.ru 
Москва. Большой виртуальный тур: https://www.airpano.ru/files/Moscow-Big-Virtual-Tour/1-2 

Образовательный портал «Русский язык»: www.ruslang.edu.ru 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Психология на семейните 

отношения 

Код: BsP40.1 Семестър: 5 

Вид на обучението:  
семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
СУ – 2 час  

Брой кредити: 2 
 

ЛЕКТОР:  проф. д-р Марина Колева Николова, email: nikol.mn@gmail.com  

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината е в групата на 
факултативните учебни дисциплини за студентите от специалност „Педагогика― на 
Техническия университет – София, ИПФ – Сливен, образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър‖.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Изучаването на дисциплината дава възможност на 

студентите да развият умения за анализ на ситуации при семейното общуване, както и да 
формират у себе си множество важни качества на личността – толеранс, търпение, разбиране, 
уважение, емоционална устойчивост, самоконтрол и контрол при различни ситуации, 

позитивност, дружелюбност, подкрепа и др. Всички те очертават следните основни 
направления в работата по психология на семейните отношения: общуване партньор – 

партньор; родител – дете; дете – дете; общуване между поколенията. След обучението си по 
дисциплината Психология на семейните отношения, студентите: 1. Ще могат да си отговорят 
на следните въпроси :Готов/а ли съм да създам семейство? Имам ли нужните качества, за да 

бъда коректен семеен партньор и отговорен родител? Имам ли стабилна психическа и 
емоционална устойчивост, за да се справя с предизвикателствата на семейния живот? 2.  Ще 

знаят как да реагират в конфликтна ситуация, да обмислят предварително всяко свое действие, 
да владеят емоциите и чувствата си. 3. Ще осъзнаят "сладостта" на родителството, 
отговорността за родителското поведение пред децата и избора на коя от тактиките на 

семейното общуване да приложат 4. Ще могат да прилагат прочетеното, видяното, наученото, 
дискутираното и споделеното в личния си живот. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат въпроси за 
източниците и причините за проблемите на семейната двойка; семейството и децата в него; 
отношенията родител-деца; влияние на семейните отношения върху бъдещето на детето; 

психология на бременността; ревност и съперничество на децата в семейството; семейни и 
взаимоотношения и девиантни прояви  при юношите; психология на развода; помирението – 

ключово умение за щастливи отношения; нарушени вътресемейни отношения; проблеми в 
семейството. 
ПРЕДПОСТАВКИ: знанията по психология от средното училище 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: беседа, тренинги, решаване на казуси. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текуща оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Ильин, Е. П. Психология воли. С.-П., Питер. 2000. 
2. Маджаров, Т. Психология. Университетско издателство „Св. Св.Кирил и Методий―., В. 

Търново. 2009.;  
3.Мадолев, В. Защитни механизми и когнитивни процеси. Бл. Издателство ЮЗУ „Неофит 

Рилски‖. 2006.;  
4. Мадолев, В. Личностни черти и лична ценност. Бл. Издателство ЮЗУ „Неофит Рилски‖. 
2007.;  

5. Мадолев, В. Обща психология. Бл. Издателство ЮЗУ „Неофит Рилски‖.2012.;  
6. Николов, П. Психология. Бл. Издателство ЮЗУ „Неофит Рилски‖. 2007.  

7. Трифонов, Тр. Обща психология. Издателство „Парадигма― С. 2012. 
  

mailto:nikol.mn@gmail.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплината: 
Цветознание и моден дизайн 

Код: BsTEME40.2 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения, Текуща 
оценка 

Часове за седмица: 
СУ-1 час 

Брой кредити: 0 
 

 

ЛЕКТОР: гл. ас. д-р инж. Маргарет Сивова, e-mail: margaret69@abv.bg,  
(Колеж – Сливен), 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Факултативна учебна дисциплина 

за редовни студенти за придобиване на професионална квалификация „учител― за ОКС 
―бакалавър‖ в ИПФ – Сливен на ТУ-София. 

 

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: В края на обучението си студентът ще: познава 
основните понятия в цветознанието и прилага на практика получените теоретични знания, 

засягащи физическите закони на цвета, психологическите проблеми на цветовото изграждане 
в творческия процес; анализира и съпоставя основни цветове, начините за получаване на цвят 

и тон, цветни контрасти и ще усъвършенства умението за изграждане на цветни хармонии и 
определен колорит;рисува модели, въплъщавайки свое собствено уникално виждане; планира 
колекция, съобразно характеристиките на потенциалния потребител, и избирайки цветове и 

материали, спомагащи за реализацията на творческия замисъл; създават портфолио за 
продажба на своите идеи. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по изобразително изкуство. 
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Цялата лабораторна група изпълнява една тема под 
ръководството на асистента. Всяко упражнение се предшества от уводна теоретична част 

относно въпросите на цветознанието и модния дизайн. 
Всяко лабораторно упражнение завършва с протокол, в който студентите представят цветни 
рисунки или модни скици по конкретната тема. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Дисциплината приключва с текуща оценка, 

която се формира от оценките от контролната работа и протоколите от семинарните 
упражнения. 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА. 1. БЕРДНИК, Т. О., Т. П. НЕКЛЮДОВА, Дизайн 
костюма Ростов-на-Дону, Феникс, 2000.  
2. БЕЛЯЕВА, С., Е. РОЗАНОВ, Спецрисунок и художественная графика Москва, ACADEMA, 

2006.  
3. БУЙМИСТРУ, Т.А., Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. – М.: Издательство 

„Ниола-Пресс―, 2010.  
4. ТЕТХЭМ, К., ДЖ. СИМЕН, Дизайн в моде, моделирование одежды РИПОЛклассик, 2006.  

mailto:margaret69@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 
 Здраве и спорт 

Код: BsP40.3 
Семестър: 5 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
СУ – 2 часа 

Брой кредити: 2 
 

 
ЛЕКТОР: ст.преп.Константин Иванов Басанов 

 (Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Факултативна учебна дисциплина 
за студентите от специалност Педагогика на Техническия университет – София, 
образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  

 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: С учебния материал в програмата се предвижда 

решаването на основната цел на физическото възпитание на студентите - да се подпомогне 
провеждането на учебния процес и поддържането на високо ниво на умствена и физическа 
дееспособност. Да се повиши здравословното състояние на студентите. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Фитнес занимания. Силова подготовка. Спортни 

игри. Владеене на основните технически действия с топка - стоеж, стоеж без топка, стоеж с 
придвижване в различни посоки,  водене, подаване, ловене(спиране), стрелба в посочените 
игри: футбол, волейбол, баскетбол, хандбал. Лека атлетика. Планинарство – туризъм и скално 

катерене. Формиране на умения за построяване на палатка, палене огън и оказване помощ на 
пострадал другар. Тенис на маса. Кинезитерапия за студенти с физически проблеми и 

наднормено тегло. Спортна медицина – живото спасяващи техники, мобилизация и транспорт. 
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Формираните умения и навици за спортуване. 

 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Приспособена от ТУ-София в зависимост от условията на 

факултета, материално-техническа база и спортните игрища в гр.Сливен. 
 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Спортно-педагогически тестове, медико-

функционални проби, като средство за многостранна оценка на физическо развитие, 
съобразени с нормативните изисквания в ДФВС при ТУ – София. Дисциплината завършва в 

ІV семестър. 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Рачев, К. и колектив, ТМФВ, С., МФ, 1987. 
2. Желязков, Цв. И колектив, ТМСТ, С., МФ, 1986. 
3. Бичев, К., Физиологични тестове, НСА. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната 
дисциплина: 

Превантивна и корекционна 

педагогика 

Код: BsP41 Семестър: 6 

Вид на обучението: лекции и  
семинарни и лабораторни 
упражнения  

Часове за седмица: 
Л  - 2 ч.  СУ – 1 ч. ЛУ – 2 ч.  

Брой кредити: 7 
 

 
ЛЕКТОР: проф. д-р Марина Колева Николова, email: nikol.mn@gmail.com 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 
студентите от специалност „Педагогика― на Техническия университет – София, ИПФ – Сливен, 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър‖.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Обучението по дисциплината цели, студентите: да се 
използват от възможностите за предотвратяване на девиантно поведение у младежите; да определят 
пътищата за превантивна и корекционна дейност; да разкриват психолого-педагогическите механизми 
за девиацията на личността през различните етапи на нейното развитие; да задълбочат теоретико-
практическата си подготовка в областта на педагогиката на девиантното поведение; да придобият 
умения за бързо ориентиране в проблемна ситуация и в избора на адекватна методика за работа с 
отклоняващите се от моралните и правните норми; да придобият умения за сътрудничество между 
правителствени и неправителствени институции и организации, работещи в системата за превантивна, 
корекционно-възпитателна дейност и ресоциализация; да придобият умения за проучване и 
реализиране на практико-приложна изследователска работа в областта на превантивната и 
корекционната педагогическа дейност. Да използват адекватни на случая техники и методи за 
корекционна работа. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат въпроси за същността на 
превантивната и корекционна педагогика; детето с девиантно поведение; същност и особености  на 
превантивната дейност; организация и дейност на системата за превантивна дейност; нормативни 
основи на превантивната дейност; място и роля на направителствените организации за превантивна 
дейност; фактори за поява и превенция на отклоняващото се поведенние; причини и условия за 
девиантност в поведението; педагогически субекти, осъществяващи превенция на отклоняващото се 
поведение при децата; превенция на агресивното и рисково поведение; организация и управление на 
превантивни програми за деца и ученици. 
ПРЕДПОСТАВКИ: знанията на студентите по обща, възрастова и педагогическа психология, 
специална педагогика, педагогическо и психологическо консултиране. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекция, лекция-беседа, тренинги, решаване на казуси. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: изпит и курсова работа 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Господинов, В. Юноши – девиации – емоционална 
интелигентност. С., 2010;  
2.Гюрова, В. Културата по правата на децата - шанс и предизвикателство за учителите. С., 2002; 
3. Делибалтова, В. Оценяването на учениците (дидактически аспекти). В.Т. 2002;  
4. Делибалтова, В. За обучението между даденото и конструираното. С., 2004;  
5.Кривирадева, Б. Педагогически аспекти на проблема агресия сред учениците, Годишник на СУ ‖Св. 
Кл. Охридски‖, ФП, книга Педагогика, том 95, 2002;  
6.Кривирадева, Б. Усъвършенстване образованието на възрастните по отношение превенцията и 
корекцията на девиантното поведение на децата, Годишник на СУ ‖Св. Кл. Охридски‖, ФП, книга 
Педагогика, том 98, 2006;  
7.Кривирадева, Б. Управление на неправителствените организации, годишник на СУ „Св. Кл. 
Охридски‖, ФП, книга Социални дейности, том 100, 2008;  
8.Кривирадева, Б. Социално-педагогическите организации в системата на социалната грижа за деца, В: 
Организационна култура и управление на социално-педагогическите институции за деца. Г., 2008. 
  

mailto:nikol.mn@gmail.com


   ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Икономика 

Код  BsPIT42  Семестър: 3 

Вид на обучението: 
Лекции 
Семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
Лекции – 2ч. 
СУ – 1 ч.  

Брой кредити: 4 
 

 

ЛЕКТОРИ:  доц. Д-р Йордан Христов Чобанов, email: jvjv@abv.bg,  
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен),  

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студентите  от специалност „Педагогика‖ на ИПФ - Сливен от образователно-
квалификационна степен ―Бакалавър‖. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Целта на учебната дисциплина е да даде на 
студентите конкретни знания в областта на пазарното стопанство, икономиката на различните 

стопански субекти, да помогне за развитието на тяхното творческо, нестандартно мислене и 
формира навици за приемане на обосновани решения.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Механизъм за образуване на 
пазарните цени. Оптимизационен модел на фирмения бизнес. Макроикономически модел за 

достигане на пълна заетост и равновесие в стопанството. Пазарите в условията на съвършена и 
несъвършена конкуренция Стопанска дейност, стопански организации и предприятия 

Регистрация, преобразуване, несъстоятелност и ликвидация на стопанските субекти 
Промишлена продукция и производствена програма на фирмата. Имущество и капитал на 
фирмата. Инвестиции в дълготрайни материални активи  Финанси на фирмата. Финансиране 

със собствен капитал Финансиране с чужд капитал Взаимоотношения на фирмите с банките 
по разплащанията 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекционно-семинарни занятия. Лекциите се изнасят с 
представянето на конкретни примери от икономическата практика на водещи фирми. Учебния 

материал се онагледява със схеми, графики и формули. . Семинарни упражнения - студентите 
предварително се запознават с теоретичната част на темата на семинарното занятие, 

самостоятелно се подготвят за входящ контрол, който се осъществява от водещият занятието 
под формата на събеседване. 
 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 
обучението по учебната дисциплина се контролира посредством писмен изпит, състоящ се от 

тест и три теоретични въпроса от различни раздели на дисциплината.  

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Луканов К. Икономически мениджмънт на фирмата, 

Пловдив, 2013.  
2. Панайотов Д., Съвременни аспекти на мениджмънта, Свищов, 2012.  
3. Велев, Мл., Д. Дончев, Икономика на фирмената дейност, С., ТУ, 2014.  

4. Дончев, Д. и др. Бизнес икономика, С., 2013.  
5. Георгиева Кр. Микроикономика, С., 2013. 

6. Костова А., Л.Базлянков. Бизнес план за инвестиции, НБУ, С., 2015. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната дисциплина: 

Приобщаващо образование  

Код: ВsP43 Семестър: 6 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни  упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 2 часa, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, email: margaritateneva@abv.bg, 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината ―Приобщаващо 

образование‖ е задължителна в учебния план на специалност  ―Педагогика"‖ за образователно-

квалификационна степен ―Бакалавър‖. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Обучаемите да придобият знания и компетенции 

свързани със същността, спецификата и приложението на приобщаващото образование.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Определение основни принципи и съдържание на 
приобщаващото образование. Училищна политика, практика и култура на приобщаване. 

Личностно развитие на подрастващите. Личностно-ориентирано образование. Обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие - същност, специфика.. Условия и ред за 
осигуряване. Институции и организации. Подходи методи и техники на приобщаващото 

образование на деца и ученици с агресивно поведение. Подходи методи и техники на 
приобщаващото образование на деца и ученици с трудности в обучението. Приобщаващо 

образование за деца и ученици със специални образователни потребности. Приобщаващо 

образование за деца и ученици с изявени дарби. Приобщаващо образование за родители.  
ПРЕДПОСТАВКИ: възрастова психология, педагогическа психология, теория на възпитанието, 

теория на обучението, специална педагогика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционното обучение  е с теоретико-приложен характер. Базира 
се на съвременни научни концепции, сравнителни анализи, автентични примери и добри практики. 

Лабораторни  упражнения - обучаемите работят индивидуално и в екип, под ръководството на 

преподавателя. Основната задача е усвоените знания да се приложат в разработване на 
индивидуални учебни програми, сценарии и презентации на приобщаващо образование.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на обучението 
по учебната дисциплина се контролира посредством писмен изпит- частично-стандартизиран 

изпитен тест, състоящ се от 20 въпроса. Работата на студента по време на семестъра се контролира 

посредством оценка на продуктите от самостоятелната им работа и участието им  в дискусии по 
време на лекциите и семинарните упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Атанасова, А. Специфични нарушения на 
способността за учене, С., 2006.  

2. Боянова, В., М. Станкова. Хиперактивност и дефицит на вниманието или какво да правим с 
неудържимото дете. С., 2005.,  

3. Закон за предучилищното и училищното образование, Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила 

от 1.08.2016 г file:///C:/Users/PC/Downloads/ZAKON_za_preducilisnoto_i_ucilisnoto_obrazovanie.pdf,  
4. Наредба за приобщаващото образование, Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г. Приета с ПМС № 286 

от 04.11.2016 г.  

5. file:///C:/Users/PC/Downloads/naredba_priobshtavashto_obrazovanie_11.11.2016%20(1).pdf ,  
6. Приобщаващото образование в България: Още колко ни остава? Доклад с препоръки на 

„Спасете децата – Обединено кралство―, София, 2006.,  

7. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища, 
Постановление на МС на РБ, № 6 8 от 31 март 2016 година:  

file:///C:/Users/PC/Downloads/pms68_programa _zakrila_izjaveni_darbi_2016_g.pdf,  
8. Терзийска, П. Работа с деца със специални образователни потребности. С., 2008., 9. 

https://karindom.org/priobshtavashto-obrazovanie/, 10. http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината: 
Eкология и опазване на околната реда 

Код: ВsP 44 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции,  

Семинарни упражнения,  
Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л    – 2 часа,  

СУ – 2 часa,  
ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ: доц. д-р инж. Сашко Иванов Ламбов,  
доц. д-р Димитър Георгиев Стоянов, email: dgstoyanov@tu-sofia.bg, 

(Инженерно-педагогически факултет - Сливен), 
Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност „Педагогика― на Инженерно-педагогическия факултет – Сливен 

при Технически университет – София, образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта е изграждане на специализирана култура на 

студентите в областта на  екологията чрез изучаването на редица въпроси като: видове 
основни замърсители на околната среда, емитирани от индустриалните системи; методи и 

средства за минимизиране на вредните емисии; мониторинг и опазване на всички екологични 
сфери. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплина, която изучава взаимовръзките в 
системата ― човек – производство – околна среда‖ в тяхното интегрално единство. Разглеждат 

се следните основни теми: нормативна база на екологията; екологични системи; видове 
замърсители на околната среда; нормиране на замърсяването; разпространение на вредните 
вещества; естествена регенерация; методи и средства за пречистване на околната среда.  

 
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по биология, химия, физика. 

 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, онагледени с табла и схеми. Семинарни упражнения 
за решаване на казуси. Лабораторни упражнения с протоколи, заверявани от асистента. 

 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, включваща два периодични 

теста. 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Киров, Д., Охрана на труда и опазване на 

околната среда, Техника, С., 1992г.;  
2. Мирчев, В., Д. Минков. Замърсяване на атмосферния въздух и средства за опазване 
чистотата му, Техника, С.,1974.,  

3. Клаверт, Ц., Г. Инглунд, Защита атмосферы от промышленных загрязнений, Справочник, 
ч.I, II, М. Металургия, 1988 г.;  

4. Стадницкий, Г., А. Радионов, Екология, М. Высшая школа, 1988 г. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 

Училищна хигиена и здравно 

възпитание 

Код: BsP45.1 Семестър: 6 

Вид на обучението: 

Лекции,семинарни упражнения  

Часове за седмица: 

Л- 1 ч.; СУ – 1 ч.  

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР: ст. преп. Стефан Гиргинов 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: избираема учебна дисциплина от 

списък И3 за студентите от специалност "Педагогика‖ от образователно-квалификационна 
степен ―Бакалавър‖ 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да: се запознаят с взаимоотношенията 
ученик-училищна среда и разработените на тази основа хигиенни правила, норми и 
изисквания за учебен труд, хранене, почивка, спорт и др.; изучат принципите за 

предотвратяване заболяваемноста на учениците, и усъвършествуването на тяхното здраве. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Предмет, цели и задачи на 

училищната хигиена. Физическо развитие и физическа дееспособност на учениците и 
характеристики на училищната възраст. Акселерация. Анатомофизиологични    особености    
на    дихателната, сърдечно - съдовата, храносмилателната, жлезите с вътрешна секреция и 

нервната система. Особености на развитието на опорно-двигателния апарат на растящия 
организъм. Хигиена на учебния труд на учениците. Ергономия. Работоспособност и умора на 

учениците. Рационално хранене. Физиологични норми. Хигиена на учебно-възпитателния  
процес и отдиха. Хигиена на физическото възпитание и спортуването на учениците. 
Медицинско обслужване и здравеопазване на учениците. Здравно образование и възпитание 

на учениците. Здравна мотивация и някои поведенчески рискови фактори: тютюнопушене, 
алкохолизъм, стрес, сексуално възпитание (венерически заболявания и СПИН).  

ПРЕДПОСТАВКИ: хуманитарни  дисциплини 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекционно-семинарни занятия. Обучението е с теоретико-
приложен характер. Семинарните упражнения се провеждат по определените теми за дискусия 

които се обсъждат в рамките на групата. Целта е стимулиране на студентите за изказване на 
собствено мнение по даден проблем, развиване на творчески способности и самостоятелно 

вземане на решения. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текущ контрол през семестъра, методики на 
контрол на състоянието на физическата и здравна подготовка на студентите и курсова работа.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Колева, Н. Училищна хигиена, София, 1995;  

2. Мутафов, С. Педагогическа хигиена, Шумен, 1996;  
3. д-р Гандев, В., д-р инж. И. Иванов. Приложна трудова хигиена -медицина и физкултура, 
София, 1989;  

4. Мавлов, Л., В. Боянова. Анатомия и физиология на човека. С., Алтея, 2007;  
5. Проданов, Г., Хигиена и здравно възпитание, Астарта, Пловдив, 2011;  

6. Черкезов, Т. Анкетно проучване за сексуалната култура сред подрастващите. – Български 
лекар, 2 април, 2013.  

 
 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Аудиовизуални и 

информационни технологии в 

обучението 

Код: BsP45.2 Семестър: 6 

Вид на обучението: 

Лекции,семинарни упражнения  

Часове за седмица: 

Л- 1 ч.; СУ – 1 ч.  

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Снежана Стефанова Консулова, email: snejanakonsulova@yahoo.com, 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
Технически университет – София; 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: избираема учебна дисциплина от 
списък И3 за студентите от специалност "Педагогика‖ от образователно-квалификационна 

степен ―Бакалавър‖ 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да: да разпознават и интерпретират  
понятията: аудио-визуални средства в обучението; информационни технологии в обучението; 

дидактически материали; технически средства за обучение; таксономии; таксономични нива; 
таксономия на Блум; техника на Мейджър; познавателна структура, дистанционно обучение; 

модели за обучение; видове контрол; целеполагане; психологически теории за учене, 
дидактически тест; проблеми за решаване; да описват крайните резултати, които трябва да 
постигнат обучаемите след завършване на обучението; да конкретизират целите на обучение; 

да определят входното ниво на всеки обучаем; да разработват индивидуални планове за всеки 
обучаем; да разработват или съставят дидактически тестове; да организират познавателната 

дейност на обучаемите; да провеждат входящ, текущ и краен контрол. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Дефиниране на декларативните и 
процедурни познавателни структури. Методика за дефиниране на учебните цели. Техника на 

Мейджър. Таксономия на Блум. Конструиране на дидактически тест. Методика за 
разработване на дидактически тестове. Оценяване. Видове скали за оценяване. Съвременни 

информационни и комуникационни технологии в учебния процес. Приложен образователен 
софтуер Разработване на мултимедийни презентации. Интерактивни методи и техники на 
обучение. Използване на електронни ресурси в образованието. Технология за работа с 

интерактивна бяла дъска, основни възможности и методически решения за използването и за 
изготвяне на дидактически материали. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучаваните вече теоретични дисциплини  
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекционно-семинарни занятия. В лекционния курс под акцент 
са поставени въпросите за използване на аудиовизуални и информационни технологии в 

обучението, като част от образователните технологии и тяхното конкретно приложение. В 
семинарните упражнения се анализират, интегрират и реализират основни типове учебни 

методи, медии и аудиовизуални материали в обучението, с цел максимално повишаване на 
неговата ефективност 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текущ контрол през семестъра, тестове, 

презентации и курсова работа. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Спиров К., Аудиовизуални и информационни 
технологии в обучението, Дидакта консулт, 2007;  
2.Конакчиева П., Интерактивни моделни технологии, Слово, 2015;  

3.Николова, М., С. Консулова, М. Ингилизова, Дидактика, Сливен, 2013;  
4.Михайлов, И., Енциклопедичен речник: Информационни системи и технологии, Асеневци, 

2006; 
5. Шопова Т., Николова А., Информационни технологии, култура, общество, 2016. 

mailto:snejanakonsulova@yahoo.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Езикова практика 2 

Английски език 2  

Код: BsP46 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
 СУ – 2 часа 

Брой кредити: 3 
 

 

ЛЕКТОР: ст. преп. д-р Калина Белчева,  
(Инженерно – педагогически факултет – Сливен),  

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината Езикова практика 2- 

Английски език  е задължителна общообразователна дисциплина в учебния план на 
специалност ―Педагогика‖ за образователно-квалификационна степен ―Бакалавър‖. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението по дисциплината Езикова 
практика 2 - Английски език  е усвояване на процедурни знания по английски език за 

използване в професионална педагогическа среда. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Образователна система във 
Великобритания. Образователна система в САЩ. Въвеждане на ново учебно съдържание. 
Обмяна на информация на формално и неформално ниво. Социални мрежи. Уебинари. 

Сайтове в областта на висшето образование у нас и в чужбина.  
 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания на студентите по Английски език.  

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Дейностно-ориентиран комуникативен подход за решаване на 

интегративни задачи за формиране, развитие и прилагане на различни езикови умения. 
Интерактивни методи. Индивидуална и групова  форма на работа.  

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студентите се контролира чрез 
текуща оценка. Тя се формира от активното участие на студентите в решаването на езикови 

задачи по време на семинарните занятия и самостоятелна работа, представена пред групата. 
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български и английски 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:1. Маринела Михова. Образователните системи на 

страните от Г7 + Русия. Цели. Управление. Финансиране. Структура. Пловдив. Астарта. 2015. 
Интернет ресурси: National Center for Education Statistics 

http://nces.ed.gov/programs/digest/d13/tables/dt13_205.10.asp 
Education and Training Statistics for the United Kingdom: 2013.  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/255083/v01-2013.pdf 
  

http://nces.ed.gov/programs/digest/d13/tables/dt13_205.10.asp
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/255083/v01-2013.pdf


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 
Езикова практика 2 

Немски език 2 

Код: BsP46 Семестър: 6 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

СУ - 2 часа 

Брой кредити: 3 

 

 

ЛЕКТОР: ст.преп.Николай Янков Янков, email: yankov.n@mail.bg 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината ―Чужд език 2-
езикова практика немски език‖ е задължителен фундаментален учебен курс от  програма за 

образователно-квалификационна степен ―Бакалавър‖ за специалност  ―Педагогика‖. 
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Езиковото обучение цели да задълбочи знанията 
на студентите по езика и да разшири практическото му използване; да допълни и задълбочи 
познанията на студентите по езика, с оглед на бъдещата им реализация като специалисти, 

студентите да могат да разбират и извличат информация от обявите за обявени работни места, 
да научат сами да подготвят документи за кандидатстване за работа и се явят на интервю за 

работа пред немскоговорящ работодател, да получат информация за изпитите за различните 
нива на владеене на немски език, да се запознаят с изпитите по немски език, които могат да се 
положат в България, да получат страноведска информация за немскоговорящите страни. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Обяви за работа във вестници, списания, по 

телевизията, по интернет,  pазговори по телефона. Как да проведем успешен разговор. 
Официално писмо. Изисквания. 10 важни стъпки за да кандидатстваме успешно. Документи за 
кандидатстване. Автобиография. Видове. Молба за кандидатстване за работа. Практическа 

работа. Препоръка. Скритият език на работодателите. Трудов договор. Видове, съдържание. 
Попълване на договор за работа. 

 

РЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Немски език предходния семестър. 
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно-семинарни занятия, беседи, диалози, 
диференциация, ротация и др. 

 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български, немски 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. G.Nicolas, M.Sprenger, W.Weerman,Wirtschaft auf 
Deutsch, Klett Verlag GmbH München.,2010. 
2. M.Herweg, A.Konopka, Briefe gut und richtig schreiben, Duden Verlag, Mannheim, 2015 

3. H.Hunfeld. , U.Piepho, Elemente, Verlag Klett-Kessler,  2016 
4. E. Zetfe, J. Janssen, H. Mueller, Aus der modernen Technik und Naturwissenschaft, Max Hueber 

Verlag, Jsmani., 2012. 
5. J.Engst, Profesionelles Bewerben-leicht gemacht, Duden Verlag. Mannheim, 2014 
6. D. Grabe, A.Kolescheva , Unternehmen wir was? Lettera, Plovdiv, 2013. 

7. S.Hohmann, Einfach schreiben, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2015 
8. R. Luscher,R, Berufssprache Deutsch, Verlag für Deutsch, Ismaning, 2010. 

9. Der Filmstar, Goethe-Institut, Langenscheidt Verlag, 2009 
  

mailto:yankov.n@mail.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 
Езикова практика 2 

Руски език 2 

Код: BsP46 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
СУ – 2 часа  

Брой кредити: 3 
 

ЛЕКТОР: ст. преп. д-р Наталья Димитрова, еmail: natalyya@abv.bg 
(Инженерно – педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна общообразователна 

дисциплина от  бакалавърската програма на специалността ―Педагогика‖. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да затвърдят и задълбочат знанията и 
уменията придобити в основния курс чрез активно практическо прилагане, да обогатят  и 

развият комуникативната и академична компетенции, да развият готовност за  ефективна 
комуникация в реална езикова среда, решаване на творчески задачи и  работа в екип.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Кто есть кто? Биография. 
Автобиография. Машина времени: Что? Где? Когда? Жан и русское искусство. Романо и его 
брюки. Тотальная распродажа. Два рассказа о Нельсоне. Нельсон и его „порше‖. Нельсон и 

милиционер. Макс, его жена, русский язык и общественный транспорт Москвы. Московское 
метро. Виртуальная экскурсия. Угощайтесь! Лучший стол переговоров- столик в ресторане. 

Рассказ экскурсовода. Экскурсия в парк искусств. Де-прес-сия. „ Неудачный‖ день, или 
История с двумя концами. Немного о русском языке. В океане .ru, как нашим кораблем рулить, 
чтоб до порта нужного доплыть? Два письма иностранца русскому другу в Америку. Письмо 

первое. Письмо второе. Семейный переводчик. Еще раз о Пушкине. Реклама – двигатель 
учебного процесса. Все пропало! (Дневник Корнелии). Елки-палки! 

ПРЕДПОСТАВКИ:   Чужд език2 Руски език, Академично писане. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: семинарни занятия, интерактивни методи: творческа задача, 
беседа, дискусия,  езикова и ролева игра, мини-проект, виртуална екскурзия, диалог,  проект.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текуща оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: руски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Геркан И.К. Русский язык в картинках. Сборник 
упражнений для начального этапа обучения. Прогресс. –М., 1997. 
2.Курлова И.В., Приключения иностранцев в России. Рассказы для чтения и обсуждения. 

Русский язык.Курсы. 2007. 
 3.Пульнина И. М. Русский язык: Практическая грамматика с упражнениями / И. М. Пулькина, 

Е. Б. Захава-Некрасова – на англ. яз. - М., 2004  
4.  Соколовская К. А. 300 глаголов совершенного и несовершенного вида в речевых ситуациях 
/ К. А. Соколовская. - М., 2004.    

5. Московское метро — проект Артемия Лебедева : www.metro.ru    
6.  Виртуальный тур Открытие Кремля: http://tours.kremlin.ru 

7. Андрюшина Н. П. Лексический минимум по русскому языку как иностранному.  
Элементарный уровень. Общее владение /Н. П. Андрюшина [и др.]. - М.; СПб., 2006. 
8. Глазунова О. И. Давайте говорить по-русски /О. И. Глазунова. - М., 2001. 

9. Губанова Т.В., Нивина Е.А. Русский язык в играх. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007.  
10. Интерактивни технологии във висшето училище. Дидактаконсулт, С., 2014. 

Интернет ресурси:  www.philology.ru  www.gramota.ru(link is external) 
www.ruscorpora.ru/(link is external) www.ruslang.edu.ru  www.ruscenter.ru/(link is external) 
 www.mylanguage.ru(link is external)  www.ropryal.ru/(link is external) 

www.ruslang.ru/(link is external)   lib.ru  Веб-сайты учебного и информационного назначения: 
elearning PRO.ru,        www.pushkin.edu.ru(link is external), univertv.ru 

  

../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/sty@tu-sofia.bg
../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
../../../AppData/Local/AppData/Users/Sasho/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L3527EF1/tzeneva@elap.vmei.acad.bg
http://www.twirpx.com/file/123901/
http://www.philology.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruslang.edu.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.mylanguage.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.pushkin.edu.ru/


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Хоспитиране 

Код: BsP47 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 
 ЛУ – 3 ч.  

Брой кредити: 3 

 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Снежана Стефанова Консулова, email: snejanakonsulova@yahoo.com,   

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен); 
Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност „Педагогика‖ на ИПФ - Сливен от образователно-

квалификационна степен ―Бакалавър‖. 
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да получат конкретни представи за 
многопосочността и сложността на педагогическата професия в реална училищна среда. При 
занятията по Хоспитиране акцентът се поставя върху анализиране на наблюдаваните уроци, 

съобразно конкретна, предварително поставена задача, върху която студентите извършват 
предварителна подготовка. По време на анализа на наблюдавания урок, откриват моментите, 

свързани с поставената им задача, дават предложения за вариативност при реализиране на 
същата тема, в друг вид урок, използване на други методи за реализиране на темата и др. 
 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Занятията се провеждат като лабораторни 
упражнения в реална училищна среда. Студентите работят съвместно с базов учител, който 

представя вида, темата, целите и задачите на урока. Те записват самостоятелно акцентите от 
урока, които съобразяват със съответната педагогическа ситуация и цели на наблюдението. 
Изработват протоколи от наблюденията. Обсъждането им е подчинено на темата на 

лабораторното упражнение; коментират се методите, средствата и похватите с помощта на 
които базовият учител постига целите на урока.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучаваните вече теоретични дисциплини. 
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лабораторни занятия. Преди провеждане на лабораторните 
упражнения, студентите се подготвят по темата зададена от преподавателя. След приключване 

на наблюденията на уроци в реална училищна среда, задължително се провежда конфериране 
между студентите, преподавателя и базовият учител. 
 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текущ контрол през семестъра, защита на 
протоколи от наблюденията, 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.Ръководство за провеждане на педагогическа практика на студентите, Медиатех, 2015.   

mailto:snejanakonsulova@yahoo.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Основи на мениджмънта  

Код BsPIT48 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции 
Семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
Лекции – 2ч. 
СУ – 2 ч.  

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Йордан Христов Чобанов, email: jvjv@abv.bg, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студентите  от специалност „Педагогика‖ на ИПФ - Сливен от образователно-
квалификационна степен ―Бакалавър‖. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Целта на  учебната дисциплина е да се дадат на 

студентите конкретни теоретични и практични знания в областта на мениджмънта и да се 
формират навици за вземане на обосновани управленски  решения..В края на обучението си 

студентите ще познават добре  методите и подходите за ефективно  управление ще могат 
добре да се справят с управленските и икономическите аспекти на училищното образование 
;ще умеят да вземат обмислени и обосновани управленски  решения. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Организация и управление 
Теоретични основи на мениджмънта; Вътрешна среда на организацията; Външна среда на 

организацията; Комуникациите в управлението; Вземане на решения; Модели и методи за 
вземане на решения; Стратегическо планиране;. Планиране реализацията на стратегията; 
Организиране, взаимодействие и пълномощия;. Мотивация; Контрол;. Белезите на ХХІ век в 

мениджмънта; 
ПРЕДПОСТАВКИ:  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекционно-семинарни занятия. Лекциите се изнасят с 
представянето на конкретни примери от икономическата практика на водещи  фирми. Учебния 
материал се онагледява със схеми, графики и формули. . Семинарни упражнения - студентите 

предварително се запознават с теоретичната част на темата на семинарното занятие, 
самостоятелно се подготвят за входящ контрол, който се осъществява от водещият занятието 

под формата на събеседване. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 
обучението по учебната дисциплина се контролира посредством писмен изпит, състоящ се от 

тест и три теоретични въпроса от различни раздели на дисциплината. Работата на студента по 
време на семестъра се контролира посредством оценка на участието на студента в дискусии по 

време на лекциите и семинарните упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Основи на мениджмънта, С., 2015.; Ангелов А., 

2. Азбуката на мениджмънта, С., 2014.;Панайотов Д., 
3. Съвременни аспекти на мениджмънта, Свищов, 2012.;Луканов К. 

4. Икономически мениджмънт на фирмата, Пловдив, 2013.;Велев, Мл., Д. Дончев,  
5. Икономика на фирмената дейност, С., ТУ, 2014. 
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   ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Технологии и 

предприемачество 

Код BsPIT49  

 

 

Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции 

Семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
Лекции – 2ч. 

СУ – 2 ч.  

Брой кредити: 6 
 

ЛЕКТОР: доц. Д-р Йордан Христов Чобанов, email: jvjv@abv.bg,   

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите  от специалност „Педагогика‖ на ИПФ - Сливен от образователно-
квалификационна степен ―Бакалавър‖. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Целта на учебната дисциплина е студентите да 
придобият задълбочени теоретични и практически знания по предприемачество и управление 

на фирмите  в условията на пазарна икономика. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Увод в теорията на 
предприемачеството. Научни школи в областта на предприемачествотоПредприемаческа 

дейност и предприемачески процес Вътрешно предприемачество. Европейският съюз и 
предприемачеството. Иновации и предприемачество.Предприемачески стратегии 

Предприемаческа идея. Разпознаване на шансове. Мотивация на предприемача. 
Предприемачески риск.Характеристики на предприемача. Основни типове 
предприемачи.Предприемачът като лидер. Личност, ценности и възгледи. Групова динамика. 

Работа в екип. Икономическа роля на малките и средни предприятия. 
ПРЕДПОСТАВКИ:  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекционно-семинарни занятия. Лекциите се изнасят с 
представянето на конкретни примери от икономическата практика на водещи фирми. Учебния 
материал се онагледява със схеми, графики и формули. . Семинарни упражнения - студентите 

предварително се запознават с теоретичната част на темата на семинарното занятие, 
самостоятелно се подготвят за входящ контрол, който се осъществява от водещият занятието 

под формата на събеседване. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 
обучението по учебната дисциплина се контролира посредством писмен изпит, състоящ се от 

тест и три теоретични въпроса от различни раздели на дисциплината. Работата на студента по 
време на семестъра се контролира посредством оценка на участието на студента в дискусии по 

време на лекциите и семинарните упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Предприемачество и дребен бизнес, 

Митрополитски, К., ИК „Призма 66‖ ООД, 2000  
2. Предприемачество и предприемачески проекти, Дойков,Д., изд. НБУ, С.  2015 

3. Новаторство и предприемачество, Дракър1 П., изд. Хр.Ботев, С, 2012  
4. Бизнес планиране и предприемачество – лекции, Пъчев, Пл., УНСС, 2017  
5. Малък бизнес и предприемачество – лекции, Пъчев, Пл. , УНСС, 2017  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Методи на педагогическите изследвания 

Код: ВsP50 Семестър: VII 

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни  упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 2 часa, СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, email: margaritateneva@abv.bg 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет - София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината ―Методи на 
педагогическите изследвания‖ е задължителна в учебния план на специалност ―Педагогика‖ за 
образователно-квалификационна степен ―Бакалавър‖. 

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: Методология на педагогиката като система от знания 
и като област на научна-познавателна дейност. Методологически характеристики на 

педагогическото изследване. Единство и различия между педагогическата наука и 
педагогическа практика. Педагогическа наука и педагогическа практика като единна система. 

Място и функции на педагогическия опит в системата от връзки между педагогическата наука 
и педагогическа практика. Класификация на педагогическите изследвания според 
науковедския подход. Фундаментални изследвания. Теоретични и емпирични изследвания. 

Изпреварващи изследвания. Прогностични изследвания. Опитни и експериментални 
изследвани. Класификация на педагогическите изследвания според изследователския подход. 

Експеримент. Полеви, „теренни‖ изследвания. Панелни изследвания. Изследване на отделен 
случай. Качествени /наративни/ педагогически изследвания. Планиране, организация и 
провеждане на емпирични педагогически изследвания. Представяне  и анализ на резултатите 

от емпирични педагогически изследвания. Наблюдение. Анкетиране. Дидактически тестове. 
Социометрични методи.  Педагогически експеримент. Метод на експертната оценка. Анализ 

на съдържанието – същност. Основнииз исквания и етапи при подготовката и разработването 
на научен труд. Структура на научен труд.  
ПРЕДПОСТАВКИ: хуманитарни и икономически дисциплини  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно обучение – Обучението е с теоретико-приложен 
характер. Базира се на съвременни научни концепции, сравнителни анализи, автентични 

примери и добри практики. Семинарни упражнения – Обучението е с интерактивен 
характер. Студентите работят индивидуално и в екип, под ръководството на преподавателя.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 

обучението по учебната дисциплина се контролира посредством писмен изпит- частично-
стандартизиран изпитен тест, състоящ се от 20 въпроса. Работата на студента по време на 

семестъра се контролира посредством оценка на продуктите от самостоятелната им работа и 
участието им  в дискусии по време на лекциите и  семинарните упражнения. 
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. 
  

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 учебната 

дисциплина: 

Статистически методи в 

педагогическите изследвания 

Код: BsP51 Семестър: 7 

Вид на обучението:  

Лекции(Л),  

Лабораторни упражнения(ЛУ) 

Часове за седмица: 

Л    – 2 часа, 

СУ – 0 часа 
ЛУ – 1 час 

 

Часове за седмица: 

Л    – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Часове за седмица: 

Л    – 2 часа, 

СУ – 0 часа 
ЛУ – 1 час 

 

Брой кредити: 5 

 

 
ЛЕКТОР: доц.д-р Ваньо Донев Иванов, email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg,  vanyodi@gmail.com, 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен),  

Технически университет – София 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 

студентите от специалност "Педагогика" на Техническия университет – София, образователно-
квалификационна степен ―бакалавър‖.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да знаят и познават познават основната 

същност и принципи на математическата статистика, да представят нагледно данни от 
педагогически проучвания, да умеят да манипулират със статистически показатели на данни от 

педагогически изследвания, да измерват взаимозависимости между педагогически явления, да 

овладеят умения за оценяване или предвиждане резултати от явления с педагогически характер. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В процеса на обучение по дисциплината Статистически 

методи в педагогическите изследвания студентите се запознават с процедурите и методите, чрез 

които се стремим да разберем данните, с които разполагаме, или най-малко, да задълбочим 
познанието за тях. Статистиката е преди всичко инструмент за описание и разбиране на данните. 

От тази гледна точка е очевидно, че статистическите методи имат място навсякъде, където се 
анализират данни, без значение от природата на тези данни. Статистическите методи се използват, 

за да се получат емпирични доказателства, които да подкрепят или отхвърлят хипотезите, 

издигнати на базата на предварителни знания или интуиция. Статистическите методи се използват 
и за обяснение на резултатите от различни научни изследвания, в това число и педагогически. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по:  педагогически дисциплини, математика от средния курс и висша 

математика от първите  два семестъра на обучение в университета.  
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекционно-лабораторни занятия. Лекционна форма за 

предоставяне на конкретни теоретични познания и конкретни практически примери в 
интерактивен диалог с илюстрация от мултимедийна презентация. Лабораторни занятия със 

система от упражнения с   тренировъчно-обучаващ  характер, ролеви игри, тестове..  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текущ контрол през семестъра, входящ и 
изходящ контрол на лабораторните занятия, протоколи на две контролни задачи и заключителен 

тест, формиращ обобщена оценка на база точкова система, за всяка академична година. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Гатев К., Въведение в статистиката. Издателство ЛИА, 

София, 1995. 

2. Иванов Ив., Педагогическа диагностика, УИ „Епископ Константин Преславски―, Шумен, 2006 г.  
3. Калинов К., Статистически методи в поведенческите и социалните науки, Издателство: НБИ, 

София, 2013г. 
4. Клаус Г., Ебнер Х., Основи на статистиката за психолози, социолози и педагози, Наука и 

изкуство, София, 1971. 

5. Гласс Дж., Стенли Дж., (1976) Статистически методи в педагогиката и психологията (на руски), 
изд. Прогрес, Москва, 1976 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Педевтология 

Код: BsP52.1 Семестър: 7  

Вид на обучението: 
Лекции 
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
 Л – 1час 
СУ – 1час 

Брой кредити: 2 
 

 

ЛЕКТОРИ: доц.д-р Маргарита Тенева, email: margaritateneva@abv.bg,  

гл.ас. д-р Юрий Клисаров, 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 
Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината Педевтология е 
избираема в учебния план на специалност „Педагогика‖ за образователно-квалификационна 

степен Бакалавър.  
 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението по дисциплината 

Педевтология е осмисляне проблематиката на науката за учителския труд и професионално-
личностната характеристика на учителя, както и изграждането на компетентности за 

упражнявяне на учителския труд. 
  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Функционална структура на учителската професия. 

Социологически анализ на учителската професия. Социално-педагогическа характеристика на 
професионалното поведение на учителя. Професионално-значими качества на учителя. 
Насочване към професията и подбор на учителските кадри . 
 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания на студентите по педагогика и психология. 

  

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

илюстрация, презентация и работа с литературни източници. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Работата на студента по време на семестъра 

се контролира чрез участието му в дискусии по време на лекциите и семинарните упражнения 
и оценка на представената от него курсова работа. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български език 

 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Тодорина Д., Кр. Марулевска. Педевтология. ЮЗУ 

„Неофит Рилски―, 2018.  
2. Жекова, Ст. и др. Проблеми на професионалния труд и личност на учителя. Бургас, 1992.  

3. Жекова, Ст. и др. Рискът в учителската професия, С., 1992.  
4. Иванов, И., Педагогическата власт на учителя. Шумен, 1995.  
5. Касянов, С., Психологически тестове. Енциклопедия.  С., 2001. 

 
  

mailto:margaritateneva@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на учебната дисциплина: 

Медийна педагогика 

Код: ВsP52.2 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни  упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 1 часa, СУ – 1 часа 

Брой кредити: 2 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, email: margaritateneva@abv.bg, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Учебната програма по Медийна 

педагогика е предназначена за студентите от специалност „Педагогика‖ в Инженерно – 
педагогически факултет – Сливен. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да формира у студентите 

представа за медийната педагогика, разглеждайки основните понятия и начините на решения на 
съвременните медийно-педагогически проблеми.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Ролята на медията в съвременния свят и образованието. 

Понятието „медия‖. Дидактическите и възпитателните възможности на електронната медия, 

медийни продукти и медийни ресурси от образователен характер. Медийна педагогика като 

специално направление в педагогическата наука. Понятията медийно образование и медийна 

педагогика. Цели и задачи на дисциплината „Медийна педагогика‖, основни понятия. Медийно 

педагогически концепции. Взаимодействие на съвременната образователна система с медията. 

Особености на възприемане на медията. Разглеждане на понятието за ефективно използване на 

медията в образованието, показатели за ефективност. Способи за използване на медията в учебно. 

Готовността на педагога за използването на медията в своята работа медийна компетентност.  
ПРЕДПОСТАВКИ: психология, педагогика, информационни технологии 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Семинарните упражнения се провеждат като се използват 
следните методи на работа: екипна работа, ролеви игри, интервюта. Дисциплината приключва с 

курсова работа. Форми на сътрудничество - по време на целия образователен процес, както 

директно в аудиторните зали, така и онлайн, чрез използване на електронната поща, социалните 
мрежи и други средства за дистанционно сътрудничество. Осъществяват се и консултации в 

приемните часове на преподавателя.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на обучението 

по учебната дисциплина се контролира посредством курсова работа. Целта на курсовата работа е 

студентите да усвоят преподавания материал чрез конкретни задачи. Курсовата  работа се заверява 
след защита пред преподавателя.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Данов Д. Педагогика на медийната комуникация; 
Издателство  УИ "Св. Климент Охридски"/2016 г.,  

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании : Учеб. пособие для вузов / И.Г. 
Захарова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2007.–192 с. (Высшее профессиональное образование: 

Педагогические специальности). (Допущ. УМО). Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования: Учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повышения 
квалиф. пед. кадров/,  

3. Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации : Научно-метод. издание / 

А.В. Осин. – М.: Агенство «Издательский сервис», 2004. – 320с.,  
4. Стоицова, Т. Лице в лице с медиите. С., 2004.,  

5. Полат Е. С. Интернет и проблема информационной безопасности для подростков  Е. С. Полат // 

Стандарты и мониторинг в образовании. – 2004. – N 4. – С. 32-36.,  
6. Федоров А.В. Медиа и медиаобразование // Альма Матер/Вестник высшей школы . – 2001. – 

N11.-С.15-23,  
7. Федоров А. В Специфика медиаобразования студентов педагогических вузов  А. В.,  

8. Филипова & други. (2006). 101 идеи за иновативни учители. Велико Търново.,  

9. Христов Т. (2008). Пропастта между информационните технологии и образованието , София: 
Сита мениджмънт консулт ООД. 

mailto:margaritateneva@abv.bg
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 
дисциплина: 

WEB дизайн 

Код: BsP52.3 Семестър: 7 

Вид на обучението:  
Лекции(Л),  

Лабораторни упражнения(ЛУ),  

Часове за седмица: 
Л    – 2 часа, 

СУ – 0 часа 
ЛУ – 1 час 

 

Часове за седмица: 
Л    – 1 час, 

СУ – 0 часа 
ЛУ – 1 час 

Часове за седмица: 
Л    – 2 часа, 

СУ – 0 часа 
ЛУ – 1 час 

 

Брой кредити: 2 
 

 

ЛЕКТОРИ: доц.д-р Ваньо Донев Иванов, email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg, vanyodi@gmail.com,  
гл.ас..д-р Димитър Емануилов Василев, email: dimitar.vasilev.2010@gmail.com, 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 

студентите от специалност "Педагогика"  на Техническия университет – София, 
образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да знаят и познават общите 

положения при проектирането на Web страници, да могат да използват специализирани 
авторски средства и да се ориентират в етапите за проектиране на Web страници и документи, 

да разпознават  стандартите и спецификациите при изготвяне на Web приложения, да могат да 
използват каскадни стилове в Web програмирането, да имат представа за динамичните Web 
приложения. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Знанията и уменията по тази дисциплина позволяват 
опознаване и усвояване на съвременни спецификации, стандарти и методи за проектиране на 
Web документи. В практически план курсът дава знания за изследване и оценка на Web 
базирани бизнес приложения, обслужващи определени бизнес процеси. Основно внимание е 
отделено на запознаване със спецификациите и препоръките на W3C консорциума и 
практическото им приложение при разработване на Web базирани бизнес приложения.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по:  дисциплините Информатика и Информационни технологии  от 

средния курс. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекционно-лабораторни занятия. Лекционна форма за 

предоставяне на конкретни теоретични познания и конкретни практически  примери в 
интерактивен диалог с илюстрация от мултимедийна презентация. Лабораторни  занятия със 
система от упражнения с   тренировъчно-обучаващ  характер, ролеви игри, тестове..  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текущ контрол през семестъра, входящ и 
изходящ контрол на лабораторните занятия, контролен тест и заключителен тест, формиращ 

обобщена оценка на база точкова система, за всяка академична година. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Николай Александренко, Как да си направя уеб сайт. Година на издаване:2006, url: 
http://www.ebooks-bg.net/techlitwebdesign.htm  

2.Стийв Круг, WEB Дизайн – не ме карай да мисля. Година на издаване: 2007, ISBN: 
9789546855299, Издател: СофтПрес  
3. Жюстин Томс, Програмиране на WEB дизайн. Година на издаване: 2013, ISBN: 

9789542907220, Издател: Нови знания  
4. Journal Dev, 13 Free Online Books and 17 Free eBooks (PDF) Tutorials For Web Designers, http: 

//www.journaldev.com/301/13‐free‐online‐books‐and‐17‐free‐ebooks‐pdf‐tutorials‐for‐web‐designes 
5. Дженифър Нийдерст. Web дизайн – накратко. ЗеСТ Прес,  2002 

6. Колектив на СофтПрес. Създаване на уеб страници в лесни стъпки. СофтПрес,2005 
  

mailto:vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Текуща педагогическа 

практика 

Код: BsP53 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 
 ЛУ – 5 ч.  

Брой кредити: 6 

 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Снежана Стефанова Консулова, email: snejanakonsulova@yahoo.com,    
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студентите от специалност „Педагогика‖ на ИПФ - Сливен от образователно-
квалификационна степен ―Бакалавър‖. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се формират у студентите професионални и 
личностни качества и умения за провеждане на  учебно-възпитателен процес в училище; да 

извършват цялостно планиране на учебната дейност; да разработват уроци и подготвят 
методически разработки; да прилагат оптимално съчетание на отделните компоненти, които 

характеризират структурата на различните форми на учебна работа в училище. 
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Лабораторните упражнения се провеждат по 

предварително изготвен график за изнасяне на уроци. Тематиката съответства на годишното 
разпределение на базовия учител. Поставя се акцент върху следното: Предварителна 

подготовка - инструктаж на студентите за реализиране на практиката. Предварителна 
подготовка на процеса на обучение и работа с учебна документация и запознаване с цел по -
ефективно използване на нагледни технически и информационни средства. Реализиране на 

урочна работа (разработване и реализиране на различни видове уроци в базово училище, 
съобразно годишното разпределение по конкретната учебна дисциплина).  

 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучаваните вече теоретични дисциплини. 
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лабораторни занятия. Занятията се провеждат като лабораторни 
упражнения в реална училищна среда. Студентите работят съвместно с базов учител, 

разработват уроци и реализират учебно-възпитателна работа по предварително изготвен график 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текущ контрол през семестъра, реализиране на 
урочна дейност, защита на методически разработки, 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. Ръководство за провеждане на педагогическа практика на студентите, Изд. Медиатех, 2015
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Стажантска практика 

Код: BsP54 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лабораторни упражнения  

Часове за седмица: 
 ЛУ – 12 ч.  

Брой кредити: 10 
 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Снежана Стефанова Консулова, email: snejanakonsulova@yahoo.com,    

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен); 
Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност „Педагогика‖ на ИПФ - Сливен от образователно-

квалификационна степен ―Бакалавър‖. 
 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да се подготвят за самостоятелна 
професионална дейност, като: ефективно се включват в провежданата  форма  на  
педагогическа  практика  според  предварително  одобрен  график, 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, 
консултират варианти на уроци и провеждат такива, като спазват съответната училищна 
учебна програма. 

 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите-стажанти формират умения за работа в 

реална среда както за търсене на оптимални решения на методически проблеми с оглед 
подобряване на образователните резултати на учениците, така и за намиране и прилагане на 
различни техники за подкрепата и социализирането им; демонстрират теоретични знания и 

показват практически умения за организиране и провеждане на самостоятелна педагогическа 
дейност, анализират и обективно оценяват знанията и уменията на учениците в съответствие с 

очакваните резултати и се самооценяват; наблюдават и прилагат различни методи на обучение 
и подходи за организиране на урок; спазват реда и установените правила, използват   и   
опазват   материално-техническата   база   на   училището;   вписват   в дневника данните от 

проведените наблюдения и от самостоятелното участие в образователния процес, коментар, 
предложения, препоръки, изводи и го предават на наставника за заверка. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучаваните вече теоретични дисциплини. 
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лабораторни занятия. Занятията се провеждат като лабораторни 

упражнения в реална училищна среда. Студентите работят съвместно с базов учител, 
разработват уроци и реализират учебно-възпитателна работа по предварително изготвен график 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текущ контрол през семестъра, реализиране на 
урочна дейност, защита на методически разработки, 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


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Иновативни педагогически 

технологии 

Код: BsP55 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции,семинарни упражнения  

Часове за седмица: 
Л- 2 ч.; СУ – 3 ч.  

Брой кредити: 7 

 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Снежана Стефанова Консулова, email: snejanakonsulova@yahoo.com  
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен),  

Технически университет – София;  
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студентите от специалност "Педагогика‖ на ИПФ-Сливен при ТУ – София, образователно-
квалификационна степен ―бакалавър‖.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да: познават  иновативните 
педагогически технологии прилагани в обучението; прилагат технологични подходи в 
обучението; анализират педагогически технологии; прилагат технологии, като-модулно 

обучение, метод на проектите и др.; прилагат интерактивни методи  в съвременна 
образователна среда; апробират,  разработват и прилагат  съвременни образователни 

технологии в различни области и тематични направления, съобразно възрастовите и 
индивидуалните особености на  учениците в различните етапи и степени  на образованието. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Предизвикателства към 

традиционната образователна система. Тенденции в съвременните преподаване и учене. 
Интерактивност в обучението. Интерактивни методи и техники. Иновации и иновативни 

практики в образованието. Педагогически технологии - периодизация. Съвременни 
технологии в обучението: обща характеристика, особености и реализация. Тенденции в 
развитието им. Анализ на педагогическите технологии, технология на модулното обучение, 

метод на проектите, на дебатите, кейс-метод и др. Учене в опита и чрез опита, 
експериментален цикъл на ученето. Проблемно- базирано учене, проектно- ориентирано 

обучение. Интегриране на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Онлайн 
обучение в образователната система. Работа в дигитална среда. Технология за качествена 
научно-изследователска и иновационна дейност. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучаваните вече теоретични дисциплини  
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекционно-семинарни занятия. В лекционния курс под акцент 

са поставени въпросите за съвременни иновативни педагогически технологии в процеса на 
обучение, тяхната диагностика и управление, приложение и анализиране. В семинарните 
упражнения се анализират, коментират и реализират методи за практическо осъществяване на 

педагогически тренинг – съответно като дискусионни и игрови методи с оглед формиране на 
педагогически умения за целесъобразно и ефективно поведение на учителя, практикуващ в 

условията на иновативна образователна среда.      
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текущ контрол през семестъра, тестове, 
презентации и писмен изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Гюрова В., Дерменджиева Г., Божилова В., 

Върбанова С., Приключението учебен процес, Европрес- София, 2006;  
2. Конакчиева П., Интерактивни моделни технологии, Слово, 2015;  
3. Николова, М., С. Консулова, М. Ингилизова, Педагогика, Сливен, 2013;  

4. Спиров К., Аудиовизуални и информационни технологии в обучението, Дидакта консулт, 
2007. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 
дисциплина: 
Интернет и мобилни 

технологии 

Код: BsP56 Семестър: 8 

Вид на обучението:  
Лекции(Л),  

Лабораторни упражнения(ЛУ),  

Часове за седмица: 
Л    – 2 часа, 

СУ – 0 часа 
ЛУ – 1 час 

 

Часове за седмица: 
Л    – 2 часа, 

СУ – 0 часа 
ЛУ – 3 часа 

Часове за седмица: 
Л    – 2 часа, 

СУ – 0 часа 
ЛУ – 1 час 

 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Ваньо Донев Иванов, email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg, vanyodi@gmail.com, 
(Инженерно-педагогически факултет – Сливен),  

Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студентите от специалност "Педагогика"  на Техническия университет – София, 
образователно-квалификационна степен ―бакалавър‖.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да знаят и познават основната 

същност и механизмите на изграждане на Интернет, да умеят да манипулират със средствата 
за комуникация през глобалната услуга WWW, да познава основните принципи на изграждане 

на Web сайт и имплементиране на Web дизайн, да  познава основният инструментариум за 
боравене в Интернет, познава основната същност и естеството на мобилните технологии.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В процеса на обучение по дисциплината Интернет и 

мобилни технологии студентите се запознават с основните технически и технологични 
понятия и със структурата и физическата организация на световната информационна 

магистрала Интернет, с методите й на адресация, със системи като системата за семантична 
идентификация на компютрите – Domain Name System (DNS) и с езика за програмиране на 
интернет приложения HTML.  В курса се обръща внимание и на въпроси, свързани с 

технологиите за програмиране на Web-клиент и на Web-сървър, с принципите на изграждане 
на Web сайт и имплементиране на Web дизайн. Обърнато е внимание и на проблемите със 

кибер-сигурността и защитата в Интернет. Студентите се запознават и със съвременните 
мобилни технологии, като усвояват базови умения за ползване на инструменти  за разработка 
на мобилни приложения.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по:  информатика, математика и физика от средния курс и първите  
семестри на обучение в университета. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекционно-лабораторни занятия. Лекционна форма за 
предоставяне на конкретни теоретични познания и конкретни практически примери в 
интерактивен диалог с илюстрация от мултимедийна презентация. Лабораторни занятия със 

система от упражнения с   тренировъчно-обучаващ  характер, ролеви игри, тестове..  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текущ контрол през семестъра, входящ и 

изходящ контрол на лабораторните занятия, оценяване на два контролни теста и заключителен 
тест, формиращ обобщена оценка на база точкова система, за всяка академична година.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Смрикарова, Ст., Георгиев, Ц., Мултимедийни 
системи и технологии, Авангарт Принт, 1999. 

2. Ханикът, Дж., Всичко за Интернет. С., ИК‖ИнфоДАР‖,1999. 
3. Създаване на Web страници, СофтПрес, 2001. 
4. Попов М, Иванова Т., Програмни среди, изд. на ТУ – София, 2011. 

5. Гарванов Ив., Мобилни технологии, ЕдуБукс, 2001. 
6. https://developer.android.com/design/index.html. 
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