
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Психология 

Код: BsTEМЕ01 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

Часове  за седмица: 

Л    - 2 часа, 

СУ - 2  часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:   
проф. д-р Марина Колева Николова, Инженерно-педагогически факултет-Сливен,  

email: nikol.mn@gmail.com 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

от учебния план за придобиване на професионална квалификация „Учител” за студентите  от 

всички специалности на ИПФ - Сливен, образователно-квалификационна степен 

“бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да разпознават психологическите 

особености на възрастовите групи ученици, с които ще работят; да боравят с научен 

понятиен апарат; да решават компетентно казуси с психологически проблеми от 

педагогическата действителност. Да овладеят техники на преподаване и работа, 

съобразявайки се с техните индивидуални особености в процеса на обучение и възпитание. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: В курса по Психология са включени 

обща, възрастова, педагогическа психология и психология на личността. Тя е първата 

дисциплина, от цикъла психолого-педагогически дисциплини, осигуряващи педагогическата 

подготовка на студентите от ОКС „Бакалавър”. Разглеждат се основните психични процеси, 

свойства и състояния на ученика по време на учебно-възпитателния процес, начини и 

средства за въздействие и развитие. Акцентира се върху: основните познавателни психични 

процеси – усещания, възприятия, памет, мислене, внимание, въображение, емоции и чувства, 

техните качества и развитието им в годините на обучение; основните типологични 

особености и проявата им като индивидуални такива в конкретната ученикова личност; 

основни психологически методи за изследване и работа с ученици.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите от средното училище по Психология и 

Философия. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, упражнения, тренинги, решаване на казуси, 

тестове. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит чрез тест. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Бижков, Г. Методология и методи на 

педагогическите изследвания, С., 1983. 2.Десев, Л. Педагогическа психология ч.І, ІІ, С., 1986. 

3.Жекова, С. Психология на учителя, С., 1984. 4. Йорданов, Д., С.Жекова, К.Крумов. 

Педагогическа психология, С., 1986. 5. Леонтиев, А.Н. Дейност, съзнание, личност, С., 1978. 

6. Мунзен, А.В. Тестувайте вашата интелигентност. Актбул, 1996. 7. Николов, П., 

Н.Александрова, Л.Кръстев. Педагогическа психология, С., 1993. 8. Петровски, А.В. Обща 

психология, С., 1976. 9. Раттер, М. Помощь трудным детям, 1987. 10. Радев, П. Същност и 

техники на обучението и преподаването. П., 1997. 11. Славин, Р. Педагогическа психология, 

Наука и изкуство, С., 2004. 12. Фройд, З. Въведение в психоанализата, С., 1990. 13. Цолов, В. 

Педагогическа психология, ТУ, С., 1991. 14. Цолов, В. Психологията в помощ на учителите, 

С., 1981. 15. Цветкова, Й. Мотивационна и когнитивна регулация на учене. С., 2001. 16. 

Речник по психология – превод от немски, С., 1985. 17. Александрова, Н., П.Цоков, 

О.Койчев. Проблеми на педагогическата психология. ПУ, П., 1993. 18. Янкулова-Цветкова Й. 

Модерни аспекти на психологията на образованието.С., 2006. 

mailto:nikol.mn@gmail.com


 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината 

Педагогика 

Код: BsTEМЕ02 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа 

СУ- 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:  

доц. д-р Маргарита Илиева Тенева, Инженерно-педагогически факултет - Сливен 

email: margaritateneva@abv.bg 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина от 

учебния план за придобиване на професионална квалификация „Учител” за студентите  от всички 

специалности на ИПФ - Сливен, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: В края на обучението си студентът ще може да: 

дефинира, интерпретира, обяснява и разграничава основните педагогически понятия; описва, 

интерпретира, разграничава, класифицира и сравнява образователни модели, принципи, методи, 

подходи и форми за педагогическо взаимодействие; изброява и назовава основните изисквания към 

учебното съдържание и процеса на обучение и възпитание в средното училище;избира и прилага 

адекватни за дадена ситуация педагогически методи и подходи; познава и обяснява структурата на 

използваните организационни форми на обучение; разработва своя концепция по определени 

педагогически проблеми; избира и прилага оптимални модели, и стратегии за решаване на конкретни 

проблеми; конструира, импровизира и симулира педагогически на базата на научни източници и 

собствен опит. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Педагогиката като наука. Система на 

педагогическата наука. Образованието - компонент на структурата на обществото. Личност и 

образование. Възпитание и самовъзпитание. Възпитателни технологии и възпитателни стратегии. 

Принципи, методи и форми на възпитание. Сфери на възпитание -физическо, здравно, полово, 

интелектуално, нравствено, естетическо, трудово, икономическо, екологично възпитание. Семейна 

педагогика. Позитивно възпитание в семейството. Професионално-личностно общуване между 

преподаватели и учещи. Методи, подходи, стратегии за индивидуално и групово взаимодействие. 

Обучението като предмет на Дидактиката. Дидактически цели. Съдържание на образованието – 

структура, теории, държавни документи. Принципи на обучението. Методи и техники в обучението. 

Образователни технологии. Оценяването в обучението. Организационни системи и форми на 

обучение – характеристика, сравнение, оценка на възможностите. Самостоятелната работа на 

учениците.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Психология. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения. Използват се словесни, 

проблемно-творчески и интерактивни методи. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Тест. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Цветков, Д. Обща педагогика. С., 1994. 2. Димитров, Л. и 

др. Професор д-р Димитър Павлов. Идеите остават живи, С, 2006.3. Андреев, М. Образование и 

общество. С., 1998.4. Любен Димитров и колектив. Теория на възпитанието. С., 1996.5.Андреев, М. 

Процесът на обучението. Дидактика. С., 1996.6. Петров, П. Дидактика, СУ “К.Охридски”, 

1992.7.Нелсън, Дж., Лот Лин и др. Позитивно възпитание в семейството, С., 2000.8. Андреев, М. 

Оценяването в училище. С., 1995.9. Колман, Пол. Нека поговорим … родители и деца. С., 2000. 

mailto:margaritateneva@abv.bg

