
 

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 

в образованието 

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 

в образованието  в условията на пазарна икономика. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Увод в теорията на 

предприемачеството. Научни школи в областта на предприемачеството. Предприемаческа 

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, ЛУ – 2 

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. 
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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. 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    – 1 час, 

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,  

 (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 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: Творческа 

работилница 

Код: BsP52.4 Семестър: 7  

Вид на обучението: 

Лекции 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 1 час  

СУ – 1 час 

Брой кредити: 2 

 

ЛЕКТОРИ:  

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

      гл. ас. д-р Марина Димитрова, email: mid33@abv.bg 

(Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

Технически университет – София; 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Творческа работилница е избираема 

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 разкрие 

психологическата структура на творческата дейност; да се формират у педагозите умения за 

разпознаване творческия потенциал във всеки обучаем, да го съхраняват, стимулират и 

подпомагат, да се отнасят етично и отговорно към развиващата се креативност. Използват се 

специално конструирани задачи, упражнения, игри и целенасочена методична работа по 

посока формиране и развитие на мотивация за творчество.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Педагогика на творчеството. Същност на 

творчеството и творческия процес. Предпоставки за творческа дейност в училищна възраст. 

Разгръщане на творчески потенциал. Техники на творческо възпитание. Въображение, 

креативност и асоциации. Игрова дейност и игрово взаимодействие. Стимулиране на 

творчеството със средствата на изобразителното изкуство, книгата, хумора, театрално 

изкуство, чрез Интернет технологии и компютърни игри. Практико-приложни технологии за 

творческа дейност. Творческа работилница за „пораснали деца“. Арт-терапия 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по изучаваните вече теоретични дисциплини. 

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

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 индивуално поставена курсова работа. Работата на студента по време на 

семестъра се контролира посредством участие в игрови технологии, педагогически тренинги и 

ролеви игри. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български език 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Велева, А., Педагогика на творчеството, Русе: Унив. изд. „Ангел Кънчев“, 2012 

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

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

3. Гюрова, В., Педагогически технологии на игрово взаимодействие. – София: 

Веда-словена ЖГ,2000 

4. Конакчиева, П., Игрови технологии за ориентиране на детето в света, Велико 

Търново, Слово, 2010 

5. Конакчиева, П., Проектната дейност на децата-мост между традиции и 

новаторство, Педагогически алманах, Велико Търново, УИ «Св.св.Кирил и Методий», 2013 
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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 – 3 часа 

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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