
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, snejanakonsulova@yahoo.com, 

доц. 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. 

  

mailto:snejanakonsulova@yahoo.com


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. 

  

mailto:margaritateneva@abv.bg


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. 

  

mailto:nikol.mn@gmail.com


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:                           доц. 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 

  

mailto:yankov.n@mail.bg


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/
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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:    доц. 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.;  

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/
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://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/ 
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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 

  

mailto:margaritateneva@abv.bg
http://stopech.sacp.government.bg/?sid=professional_bg&pid=28-0000000050


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Работа със задължителна 

училищна документация (ЗУД)  

Код:   BsP25.3 Семестър: 3  

Вид на обучението:  

Лекции (Л), Семинарни 

упражнения (СУ)  

Часове за седмица: 

Л    –  1 час 

СУ –  1 час 

Брой кредити: 2 

ЛЕКТОР: 

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

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН е дисциплина от списък „Избираеми 

дисциплини 1“ от специалност "Педагогика” на ИПФ - Сливен от образователно-

квалификационна степен “Бакалавър” и се изучава през трети семестър. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се представи действащата нормативна уредба в 

сферата на предучилищното и училищно образование. В края студентът ще: познава 

задължителната учебна документация; познава наредбите, свързани с водене и съхранение на 

ЗУД; придобие умения за  работа, управление и съхраняване на ЗУД; повиши нормативната си 

и правна култура в сферата на образованието. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Чрез обучението по дисциплината Работа със 

задължителна училищна документация студентите ще се запознаят с действащата 

нормативна уредба, ще придобият теоретични и практически познания и умения за работа със 

задължителната училищна документация. Структурираното обучение ще позволи на 

студентите да анализират съвременната нормативна уредба, свързана с водене и съхранение на 

училищна документация и да придобият умения за работа с нея  и ще придобият умения 

умения за  работа, управление и съхраняване на ЗУД. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучените до момента дисциплини. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат чрез използване на нагледни средства 

с помощта на мултимедийни презентации, бяла интерактивна дъска за представяне по 

подходящ начин на изучаваната материя. Семинарните упражнения се провеждат като се 

използват  съвременни модели на педагогическо взаимодействие, интерактивни методи и 

техники при овладяване на основните умения и компетенции. По време на семинарните 

упражнения студентите се поставят в роля на изследователи и педагогически специалисти в 

реална учебна среда. Използват се моделите «Учене чрез поставяне на задачи» и «Проблемно-

базирано обучение». Курсовата работа финализира обучението и обобщава спецификата на 

работата на студентите. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Оценяването на обучаваните се осъществява 

чрез работа по време на семестъра и оценяване на курсовата работа.  

ЕЗИК  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Балкански, П. Училищен мениджмънт, книги 1 и 2, С. 2002 

2. Закон за предучилищното и училищно образование 

3. Крумов В., Р. Петрова. Администрирането в училище и детската градина., С. 2003, ИК 

„Образование“ 

4. Крумов В., Р. Петрова. Указание за водене на училищна документация., С. 2003, ИК 

„Образование“ 

5. Цоков Г., Училищна администрация., III. 1999 

 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Мобилна класна стая 

Код:  BsP25.4 Семестър: 3 

Вид на обучението:  

Лекции (Л), Семинарни 

упражнения (СУ) 

Часове за седмица: 

Л– 1час 

СУ – 1 час 

Брой кредити: 2 

 

ЛЕКТОР: 

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

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината Мобилна класна 

стая е избираема дисциплина за студентите от специалност „Педагогика” на ИПФ - Сливен 

от образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, редовно обучение и се изучава през 

трети семестър (списък И1). 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да осигури на студентите познания за 

теоретичните основания и добрите практики, свързани с подготовката на педагогически кадри 

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

опит, учене чрез преживяване. 

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

върху фундаментална теоретична подготовка съчетана с формирането на практически 

ориентирани знания и приложна педагогическа компетентност посредством различни модели 

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

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

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

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

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

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучаваните вече теоретични дисциплини. 

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

Информацията е поднесена визуализирано, чрез презентации, схеми и практически примери, 

върху които се провеждат дискусии. Използват се методите: беседа, изложение, интерактивно 

обучение, диалог, посредничество. Семинарните упражнения индивидуална работа и  работа 

по групи, като се прилагат методи и техники за активиране и проява на творчество, групови 

дискусии, практически упражнения, решаване на казуси и др., които са в посока „педагогика 

на преживяването”/„учене чрез опит”.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  – Постигането на поставените цели на 

обучението по учебната дисциплина се контролира посредством работа по време на семестъра 

и работа върху индивидуално поставена курсова работа. Работата на студента по време на 

семестъра се контролира посредством участие в ситуационни игри, педагогически тренинги, 

екипна работа, изпълнение на самостоятелни задачи и др.  

ЕЗИК  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

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

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

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

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

Климент Охридски"; 

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

6. Хауърд Гарднър, Нова теория за интелигентността. Множествените интелигентности на 21. 

век, 2004 г., издателство „Сиела”; 



 

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, 2007. 

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 

  

mailto:margaritateneva@abv.bg
http://www.osrportal.eu/


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 
                                                    доц. 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. 

  

mailto:margaritateneva@abv.bg


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 – 2 часа 

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
mailto:vanyodi@gmail.com


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 учебната 

дисциплина: 

Оценяването в учебно-

педагогическата дейност 

Код:  BsP31.3 Семестър: 4 

Вид на обучението:  

Лекции (Л), Семинарни 

упражнения (СУ) 

Часове за седмица: 

Л– 1час 

СУ – 1 час 

Брой кредити: 2 

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

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Оценяването в учебно-педагогическата 

дейност е дисциплина от списък „Избираеми дисциплини 2“ от специалност "Педагогика” на 

ИПФ - Сливен от образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и се изучава през четвърти 

семестър. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: да се представят основните техники и подходи за 

оценяване на учениците, педагогическите специалисти и учебното съдържание. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Чрез обучението по дисциплината Оценяването в учебно-

педагогическата дейност студентите ще се запознаят с науката за оценяване на учебния процес – 

Доцимология, различните видове, форми и методи за оценяване, както и с нормативната уредба, 

свързана с оценяването на учениците и учебното съдържание; ще придобият умения за прилагане 

на различни видове оценяване според желаните резултати от учебния процес, оценяване на 

учебното съдържание, както и за създаване на дидактически ресурси за оценяване на учебно-

възпитателната дейност. Структурираното обучение ще позволи на студентите да анализират 

различните видове оценяване и да създават подходящи ресурси. Обучението е гъвкаво, с 

теоретична и практическа насоченост.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучените до момента дисциплини. 

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

Информацията е поднесена визуализирано, чрез презентации, схеми и практически примери, 

върху които се провеждат дискусии. Използват се методите: беседа, изложение, интерактивно 

обучение, диалог, посредничество. Семинарните упражнения индивидуална работа и работа по 

групи, групови дискусии, практически упражнения, решаване на казуси и др. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Оценяването на обучаваните се осъществява 

чрез работа по време на семестъра и оценяване на курсова работа.  

ЕЗИК  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Андреев М. – „Оценяването в училище“ Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 

1995г. 

2. Андреев М. – Дидактика „Просвета“ 1994г. 

3. Бижков, Г. Теория и методика на дидактическите тестове. С., 1992 

4. Герджикова, Н. Провеждане и диагностика на обучението в класната стая. С., Аскони-Издат, 

2007. 

5. Наредба № 11 от 01 септември 2016 за оценяване на резултатите от обучението на  учениците 

6. Савова, Ж. Оценяване на образователното съдържание. Избор на учебници и учебни ресурси. 

Изд. „Просвета“, София, 2014 

7. Тенева, Вл. „Автентичното оценяване в класната стая“ сп. „Педагогически форум“, бр. 3 / 2017 

към  ДИПКУ – Стара Загора DOI: 10.15547/PF.2017.023 

8. Тоцева, Я., Опит за диагностициране на предпочитанията на учителите към методите за 

оценяването им. В сб.: Осигуряване и оценяване качеството на обучение, С., 2005, стр. 418-420 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Игри и игрови технологии в 

обучението 

Код:  BsP31.4 Семестър: 4 

Вид на обучението:  

Лекции (Л), Семинарни 

упражнения (СУ) 

Часове за седмица: 

Л– 1час 

СУ – 1 час 

Брой кредити: 2 

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

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен) 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Игри и игрови технологии в обучението 

е избираема дисциплина от списък „Избираеми дисциплини 2“ от специалност "Педагогика” на 

ИПФ - Сливен от образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и се изучава през четвърти 

семестър. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се разкрие психологическата структура на играта и 

да се уточнят етапите в развитието на игровата дейност съобразно възрастта на обучаемия; да се 

разработи съдържанието на подготовката на бъдещите педагози, обезпечаващо формиране на 

възгледи, убеждения и компетентности, съответстващи на закономерностите на детското развитие 

и ролята на играта в него. ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината е част от 

специализиращата подготовка на бъдещите педагози, като разкрива концептуалните постановки за 

същността на играта, на дейностния и педагогическия план на нейното функциониране във 

взаимодействието. Прилагат се ефективни способи за развитие разновидностите на играта, за 

обогатяване на игрови умения и опит, игровото взаимодействие в различна възраст. Игровите 

педагогически форми и тяхното диагностично и корекционно въздействие допринасят имат важно 

значение за пълноценното развитие на възрастовия потенциал.  Обучението е гъвкаво, с 

теоретична и практическа насоченост.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучаваните вече теоретични дисциплини. 

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

Информацията е поднесена визуализирано, чрез презентации, схеми и практически примери, 

върху които се провеждат дискусии. Използват се методите: беседа, изложение, интерактивно 

обучение, диалог, Семинарните упражнения включват индивидуална работа и работа по групи, 

педагогически тренинги, практически упражнения, ролеви игри и др. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценяването на обучаваните по време на 

семестъра се оценява посредством участие в игрови технологии, педагогически тренинги и ролеви 

игри и чрез изпълнение на индивидуално поставена курсова работа.  

ЕЗИК  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Велева, А., Педагогика на играта. – Медиатех – Плевен, Издателски център при РУ „Ангел 

Кънчев”, Русе, 2013 

2. Велева, А., Ръководство за семинарни упражнения по педагогика на играта. – Медиатех – 

Плевен, Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”, Русе,2013. 

3. Велева, А., Проблеми на теорията на играта – Плевен: Медиатех, Печат: Издателски център при 

РУ „Ангел Кънчев“.монография, Русе, 2014 

4. Гюрова, В., Педагогически технологии на игрово взаимодействие – София: Веда-словена 

ЖГ,2000 

5. Конакчиева, П., Игрови технологии за ориентиране на детето в света, Велико Търново, Слово, 

2010 

6. Конакчиева, П., Проектната дейност на децата-мост между традиции и новаторство, 
Педагогически алманах, Велико Търново, УИ «Св.св.Кирил и Методий», 2013 

 



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: доц. 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 

 

  

mailto:yankov.n@mail.bg


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 
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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: доц. 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.;  

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 

  

mailto:yankov.n@mail.bg


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 
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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. 

 


