
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Информационни и 

комуникационни технологии 

и работа в дигитална среда 

Код: BsTEME03 Семестър: 3 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

 

Часове  за седмица: 

Л    - 1 час, 

СУ - 1  час, 

 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р Маргарита Илиева Тенева (ИПФ – 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”, която се изучава през трети семестър. 

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

интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в обучението и за 

работа в дигитална среда на равнища възприемане, осъзнаване и приложение по 

таксономията на Блум.ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Интегриране 

на ИКТ в образованието- състояние, тенденции и перспективи; позитивни и негативни 

ефекти на ИКТ; дигитална грамотност  и дигитална компетентност; търсене, съхраняване и 

обработване на информация в дигитална среда; Е-портфолио; търсене, съхраняване и 

обработване на информация в дигитална среда; Технологии за синхронни и асинхронни 

комуникации и сътрудничество. Безопасен интернет. Превенция на виртуалната агресия. 

Организиране и управление  на стандартна класна стая. Създаване на образователни ресурси, 

базирани на ИКТ и интегрирането им в обучението. Креативна класна стая.; Обучение във 

виртуална среда – същност и разновидности. Виртуален университет. Виртуална 

лаборатория. Виртуална класна стая. Дизайн на курс за е-обучение. Е-мрежи за 

професионално сътрудничество в образованието. Телекомуникационни проекти в 

образованието. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Базисни компютърни умения 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, лабораторни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Курсов проект 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Марков, Д., И. Нисторов, Г. Нисторов . Мениджмънт на технологии,иновации и информации, е- издание, 

Хеликон:https://www.helikon.bg/ 2. Михайлов, Е. Енциклопедичен речник: Информационни системи и 

технологии, С. 2006. 3. Пейчева-Форсайт Р. Електронното обучение в България. София: Даниела Убенова, 2009. 

4. Пейчева-Форсайт Р., С. Събев, Б. Йовкова, А. Кременска. Ръководство за редизайн на традиционно обучение 

в електронно. София: изд. Даниела Убенова, 2011. 5.Павлов, Д. Образователни технологии- модул 1,2 и 3. С. 

2001- 2003. 6. Стойкова, В., А. Иванова, А. Смрикаров, Добри практики при е-обучение на студентите от 

дигиталното поколение, Научни трудове на Русенския университет – 2012, том 51, серия 3.2: http://conf.uni-

ruse.bg/bg/docs/cp12/3.2/3.2-26.pdf. 7. Тенева, М. , С. Маринова. Педагогическа превенция на виртуалната 

агресия, Известия, том 27 , с.72-76, Каварна, 2014. 

mailto:margaritateneva@abv.bg
http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp12/3.2/3.2-26.pdf
http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp12/3.2/3.2-26.pdf


 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Педагогическа реторика 

Код: BsTEМЕ 04.1 Семестър: 3 

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 1 часа 

СУ- 1 часа 

Брой кредити: 2 

 

 

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

email: nikol.mn@gmail.com 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема 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: Основната цел 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. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Формати на ораторския стил. Монологична и 

диалогична ораторска изява. Качества на ораторската реч. Изисквания към съдържанието на 

ораторската реч. Логика на изложението. Въведение, главна част и заключение. Подготовка 

на ораторската реч. Тема, вид и цел на ораторската реч. Подбор на материали. Доказателство 

и аргументация в ораторската реч. Гласоворечева култура на оратора. Професионално 

дишане. Интонация. Стилистически особености, краткост, точност, ясност, емоционалност. 

Поведение на оратора по време на реч. Взаимодействие с аудиторията. Невербални похвати. 

Ораторско майсторство при водене на спор. Стратегия и тактика на спора. Конкретни 

похвати. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по Психология и Педагогика. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Упражнения, тренинги, решаване на казуси, дебати. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. 

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. Квинтилиан, М. Ф. 

Обучение на оратора. С., 1999. 7. Люис, Д. Тайният език. С., 2001. 8.  Павлов, Д., Тоцева, Я. 

Педагогическа реторика. С., 2000. 9. Пийз, Алън, Ганнър, А. Езикът на тялото. Скритият 

смисъл на думите. С., 2000. 10. Стоицова, Т. Лице в лице с медиите. С., 2004. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Педагогическа социология 

Код: BsTEМЕ04.2 Семестър: 3 

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 1 часа 

СУ- 1 часа 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР:   

Доц. д-р Юрий Петров Клисаров, Инженерно-педагогически факултет – Сливен, 

 еmail: yuriiklissarov@abv.bg; 

Технически университет - София  

  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема 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: Цел на обучението по дисциплината е 

формиране на социолого-педагогически компетенции, необходими на бъдещите учители за 

управление на педагогическия процес в училище.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Предмет на педагогическата 

социология; Образованието като социално-педагогическа система; Училищният клас като 

социална група; Взаимоотношения в системата ученик - учител; Учителят в своята професия; 

Емпиричното социологическо изследване – същност, структура, видове. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Педагогика и Психология. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекция, самостоятелна работа – педагогосоциологическо 

изследване, консултация. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, която се определя от 

разработеното и представено пред групата изследване. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Андреев, М. Педагогическа социология, С., 1988; 

2. Михайлов, Ст. и др. Енциклопедичен речник по социология, С., 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yuriiklissarov@abv.bg;Факултет%20и%20Колеж%20–%20Сливен%20при%20Технически%20университет%20-%20София


 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината 

Педагогическа етика 

Код: BsTEМЕ05.1 Семестър: 3 

   

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 1 ч. 

СУ – 1 час 

Брой кредити: 2 

  

ЛЕКТОР:  

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

тел.: 0895586517, email: margaritateneva@abv.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема от 

бакалавърската програма  на студентите от специалност “Електротехника” на Инженерно-

педагогическия факултет – Сливен.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Глобална цел: Повишаване нравствено-

педагогическата култура на студентите. Усвояване и практикуване на модели за социално 

поведение и разрешаване на нравствено-етични проблеми. 

Конкретни цели - В края на обучението си студентът ще може да: дефинира, интерпретира, 

обяснява и разграничава основните етични категории и понятия; обяснява връзките и 

взаимодействията между морала и другите форми на обществено съзнание /религия, наука, 

политика, право, изкуство/; анализира и оценява специфичното, и общото в нравствените 

отношения /на макро и микроравнище/; дефинира и обосновава критерии за нравствено и 

безнравствено, въз основа на които да анализира, оценява, сравнява, подкрепя или критикува 

дадена постъпка или поведение; познава, анализира, оценява и прилага нравствените 

изисквания и правила в семейна, училищна и обществена среда; назовава, интерпретира и 

класифицира методите за ценностна диагностика и ценностно развитие; избира, предлага, 

защитава, оценява и прилага оптимални стратегии за решаване на конкретни нравствено-етични 

проблеми и конфликти. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Морал и нравственост. Моралът и 

другите форми на обществено съзнание (религия, наука, политика, право, изкуство). 

Общочовешки нравствени ценности. Национални, социални и междукултурни особености 

Нравствени отношения в семейството. Типове семейства. Отношения между родителите.  

Отношения  родител – дете. Отношения между децата в семейството. Професионален морал 

и култура на поведение на педагога. Нравствени отношения в училище. Отношения между 

съученици. Ученическа култура и субкултура. Отношения  преподавател – ученик. 

Нравствени кодекси и модели на общуване. Отношения между преподавателите. 

Колегиалност и екипен подход. Методи за ценностна диагностика и ценностно развитие. 

Нравствени противоречия и конфликти. Методи и техники за преодоляването им.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Всички знания от областта на Човекознанието, усвоени от студентите 

до момента. Личен опит. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Словесни, проблемно-творчески, интерактивни. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Нешев, К. Система на етиката, С. 1991. 2. Николаева, 

С. Личността на ценностен кръстопът, С., 2000. 3. Тофлър, А., Х.Тофлър. Новата цивилизация, С., 

1995. 4. Тепавичаров, Ив. Младежката субкултура, С., 2000. 5. Димитров, Л. Училището и 

българската духовност, С., 1999. 6. Димитров, Л. Обръщение за един по-хуманен свят, С., 1999. 7. 

Плакроуз, Х. Училището – място за деца, С., 1992. 8. Корчак, Я. Правото на детето да бъде такова, 

каквото е. Антология по теория на възпитанието. Т., 1, С., 1997. 9. Нелсън, Дж., Лот Лин и др. 

Позитивно възпитание в класната стая, С., 2000. 10. Дж., Лот Лин и др. Позитивно възпитание за 

тинейджъри, С., 2000. 11. Нелсън, Дж., Лот Лин и др. Позитивно възпитание в семейството, С., 2000. 

mailto:margaritateneva@abv.bg


 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Училищна хигиена и здравно 

възпитание 

Код: BsТЕМЕ05.2 Семестър: 3 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

 

Часове  за седмица: 

Л    - 1 час, 

СУ - 1  час, 

 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР:   

ст. преп. Стефан Гиргинов (ИПФ – Сливен),  

email:  

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина от 

Списък И2 от учебния план за придобиване на професионална квалификация „Учител” за 

студентите  от всички специалности на ИПФ - Сливен, образователно-квалификационна 

степен “бакалавър”, която се изучава през четвърти семестър. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да се запознаят с взаимоотношенията ученик-

училищна среда и разработените на тази основа хигиенни правила, норми и изисквания за учебен труд, хранене, 

почивка, спорт и др .Да изучат принципите за предотвратяване заболеваемостта на учениците, и 

усъвършенстването на тяхното здраве. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Училищна хигиена и здравно възпитание е избираема 

педагогическа дисциплина, като със своето съдържание има здравно, възпитателно и приложно социално 

значение. Знанията по Училищна хигиена ни запознават с факторите на работната среда и на трудовия процес и 

тяхното влияние върху човешкия организъм и здравето на учащите се. Обучението е с теоретико-

приложен характер. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по хуманитарни  дисциплини. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, семинарни упражнения, тренинги, тестове. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Спортно-педагогически тестове, текуща 

оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1.Колева, Н. Училищна хигиена, София, 1995. 

 2. Мутафов, С. Педагогическа хигиена, Шумен, 1996. 

 3. д-р Гандев, В., д-р инж. И. Иванов. Приложна трудова хигиена - 

медицина и физкултура, София, 1989. 

 4. Мавлов, Л., В. Боянова. Анатомия и физиология на човека. С., Алтея, 2007.  
 5. Проданов, Г., Хигиена и здравно възпитание, Астарта, Пловдив, 2011. 

 6. Черкезов, Т. Анкетно проучване за сексуалната култура сред подрастващите. – 
Български лекар, 2 април, 2013. 

  
 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината 

Психология на общуването 

Код: ВsTEМЕ06.1 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 1 часа 

СУ- 1 часа 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР:  

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

email: margaritateneva@abv.bg 

Технически университет-София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема 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: Глобална цел: Да се повиши социалната 

интелигентност на студентите чрез усвояване и практикуване на различни модели за 

общуване. Конкретни цели - В края на обучението си студентът ще може да: дефинира, 

интерпретира, обяснява и разграничава понятията: “комуникация”, “интеракция”, “общуване 

лице в лице и виртуално общуване”, “ вербални и невербални сигнали”; дефинира, 

интерпретира, обяснява, разграничава и класифицира видовете общуване, методите и 

похватите за самовъздействие и въздействие върху другите; да анализира, намира връзката и 

интерпретира вербални и невербални сигнали; да познава и прилага основните изисквания и 

правила за общуване в реална и виртуална среда; да изразява, аргументира и защитава 

собствена позиция; избира, аргументира, обосновава, проверява и прилага собствен модел 

или поведенческа стратегия; да анализира, оценява, сравнява, подкрепя или критикува 

поведенческите модели и стратегии на другите; да избира, предлага и прилага оптимални 

стратегии за разрешаване на конкретни проблеми и конфликти. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Общуването – същност и структура. 

Култура на общуване. Социална, емоционална и творческа интелигентност. Психични 

бариери в общуването. Методи и техники за преодоляването им. Невербално общуване. 

Невербални модалности – кинестетична, пространствено-териториална, параезик, 

цивилизационна. Универсалност и междукултурни различия. Вербално общуване – същност, 

основни изисквания. Култура на виртуалното общуване. Общуването в условията на 

информационното общество - тенденции и перспективи. Тренинги в комуникативност, 

сензитивност и “Човешки отношения”. Ролеви игри. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Всички знания от областта на Човекознанието, усвоени от студенти до 

момента. Личен опит в общуването. 

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ: Словесен, проблемно-творчески, интерактивен. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Стоицова, Т. Живеем с другите, С., 1998. 2. 

Стоицова, Т. И усмивката може да бъде заповед, С., 1994. 3. Тенева, М. Психология на 

общуването, С. 2010. 4. Шапиро, Л. Как да възпитаме дете с висок емоционален коефициент, 

С., 1999. 5. Голман, Д. Емоционалната интелигентност, С., 2000. 6. Янакиева, Сн. 

Професионалното педагогическо общуване, С., 2001. 7. Фаст, Дж. Езикът на тялото, С., 

1993.8. Бърн, Е. Игрите, които хората играят, С., 1996. 

mailto:margaritateneva@abv.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Академично писане и 

комуникация 

Код: BsТEМЕ06.2 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

 

Часове  за седмица: 

Л    - 1 час 

СУ - 1  час 

 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР:   
ст.преп.д-р Наталья Димитрова Димитрова (ИПФ – Сливен),  

email: natalyya@abv.bg  

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Академично писане и 

комуникация е избираема интердисциплинарна дисциплина от  учебния план (списък И3) за 

всички технически специалности в ИПФ – Сливен за образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“ и придобиване на професионална квалификация „Учител“ с теоретико-

практическа насоченост. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да осмислят научния текст като 

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

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

творчество и особеностите на академичното писане при подготовка, написване и 

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

редактиране на  различни разработки на академични текстове, да подготвят  да и представят 

пред аудитория. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Знанията и уменията по Академично писане и 

комуникация  са полезни на студентите за развитието на академичната им комуникативна 

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

цялостния образователен процес и включва изграждането и развитието на умения за 

усвояване на знанията;  за разработването, съдържателното, структурно и графично 

оформяне на учебни и научни текстове и аргументираното  и ефективно представяне на свои 

научни разработки пред академична аудитория; за развитието на  езиковата компетентност 

на студентите като изгражда знания и умения да прилагат нормите и правилата на 

българския книжовен език, за компенсиране проблемите с пропуските в езиковата им 

компетентност. Знанията и уменията придобити  при обучението могат да мотивират и 

стимулират на студентите за  участие в научно-изследователската дейност осъществявана от 

академичната общност, да повишат професионалната им и речева  компетентност 

необходима както за реализацията им в училищното образование, така и за продължаващо 

образование и кариерно развитие. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията по български език от училище 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, лабораторни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, портфолио 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Мавродиева, Ив. Академично писане. Изграждане на успешни писмени и устни умения в процеса на 

академичната комуникация, ИК Сема РШ, 2005. 2. Мавродиева, Ив., Й. Тишева. От реферата до магистърската 

теза. Академично писане за студенти.БГ Учебник. С., 2016. 3. Сборник Български държавни стандарти. 

Библиотечно дело /по състояние към 01.07.1990г./, Стандартизация, С., 1990 . 4. Янакиев, Мирослав. Как да 

редактираме свой и несвой текст. С. , 1994. изд. “Регалия”. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

История на педагогиката 

Код: Код BsТЕМЕ07.1 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

 

Часове  за седмица: 

Л    - 1 час, 

СУ - 1  час, 

 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР:   
Доц. д-р Юрий Петров Клисаров (ИПФ – Сливен),  

email: yuriiklissarov@abv.bg  

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината История на 

педагогиката е избираема в учебния план за придобиване на професионална квалификация 

„учител” (списък И4) за всички технически специалности в ИПФ – Сливен. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на обучението по дисциплината е 

формиране на компетенции за разкриване и анализиране на възникването и развитието на 

възпитанието, образованието и обучението през различните исторически епохи, обясняване и 

сравняване на педагогическите идеи и теории.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Включва следните теми: Научен статут на История на 

педагогиката. Образованието и възпитанието в античността. Образованието и възпитанието в 

Европа през Средновековието. Образованието и педагогическата мисъл в Европа през 

Ренесанса. Педагогическата система на Ян Амос Коменски (1592-1670). Педагогическото 

учение на Жан Жак Русо (1712-1778). Педагогическите възгледи на Йохан Хайнрих Песталоци 

(1746-1827). Педагогически теории на немските педагози от 19 век. Руската демократична 

педагогика от втората половина на 19 век. Реформаторска педагогика. Реформаторско 

движение „От детето“. Педагогическата система на Петер Петерсен. Валдорфска 

реформаторска педагогика на Рудолф Щайнер. Цялостно (интегрирано) обучение. Съвременни 

проявления на реформаторската педагогика.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по педагогика и психология. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

 1. Атанасов, Ж. и др. История на педагогиката и българското образование, Велико 

Търново, 1993. 

 2. Бижков, Г. Реформаторска педагогика. История и съвременност. С., 1994. 

 3. Радев, Пл. и др. Обща и българска история на училищните и някои предучилищни 

теории на възпитанието и образованието, ПУ, 2003. 

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

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

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

литература . 

 

mailto:yuriiklissarov@abv.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Педевтология 

Код: BsТЕМЕ07.2 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Семинарни упражнения 

 

Часове  за седмица: 

Л    - 1 час, 

СУ - 1  час, 

 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р Юрий Петров Клисаров (ИПФ – Сливен),  

email: yuriiklissarov@abv.bg  

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината 

Педевтология е избираема в учебния план за придобиване на професионална квалификация 

„учител”. (списък И4) за всички технически специалности в ИПФ – Сливен. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 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: Научен статут на Педевтологията. Изследователски 

методи на Педевтологията. Учителската професия като система. Функционална структура на 

учителската професия. Характеристика и реализация на професионално-педагогическите 

взаимодействия на учителя. Социологически анализ на учителската професия. Еволоюция и 

перспективи на учителската професия. Професионално-значими качества на учителя. 

Социално-педагогическа характеристика на професионалното поведение на учителя. 

Своеобразия в професионално-личностните характеристики на отделните групи учители. 

Здравето на учителя. Насочване към професията и подбор на учителските кадри. Подготовка 

за професионален труд. Следдипломна квалификация и усъвършенстване на учителските 

кадри. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по педагогика и психология. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

 1. Жекова, Ст. и др. Проблеми на професионалния труд и личност на учителя., Бургас, 

1992. 

 2. Жекова, Ст. и др. Рискът в учителската професия, С., 1992. 

 3. Иванов, И., Педагогическата власт на учителя, Шумен, 1995. 

 4. Касянов, С., Психологически тестове. Енциклопедия.  С., 2001. 

 5. Тодорина Д., Кр. Марулевска. Педевтология. ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2018. 

 

mailto:yuriiklissarov@abv.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината 

Езикова практика – Английски език 

Код: BsТЕМЕ08 Семестър: 4  

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

СУ – 3 часа 

Брой кредити: 0 

 

 

ЛЕКТОР:  

         доц. д-р Калина Иванова Белчева, Инженерно-педагогически факултет – Сливен,  

      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: Създаване на нагласи и готовност за използване 

на специализиран английски език в професионална среда; усвояване на процедурни знания 

по специализиран английски език и формиране на интегративни езикови умения за 

конкретна професионална среда; осъществяване на езикови дейности посредством 

специализиран английски език; изграждане на собствени стратегии за писмено и устно 

усвояване на специализиран английски език.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Паспортна документация. Монтаж, 

стартиране, регулиране. Технически описания. Техническо обслужване. Безопасност. 

Посещение на Библиотеката на Британски съвет. Работа с Интернет и помощна литература 

по специалността: учебници, списания, речници. Инженерното образование в Европа, Азия и 

САЩ. Новости по специалността в Интернет. Научно-популярни филми, записи на 

телевизионни предавания за техническите постижения на Великобритания.  

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

Таблицата за самооценяване към Общата европейска езикова референтна 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. Езиково полево проучване. 

 МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Курсът на обучение продължава един 

семестър и завършва с оценка “зачита се” или “не се зачита”. Целта на обучението по 

учебната дисциплина се постига на основата на активното участие на студентите в 

решаването на езикови и практико-приложни задачи по време на семинарните занятия, от 

разработени и представени пред групата задачи за самостоятелна работа. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: английски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Vassileva S., A. Levkova, English for Science and 

Technology, Naouka i Izkustvo, S., 1989; 2. Митовска, Сн., Л. Левкова, Английски за студенти 

от Машинно-електротехническите институти, ВМЕИ, 1983, София; 3. Glendinning E. H., 

Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, OUP, 1995; 4. Brieger, N. & Pohl A., 

Technical English Vocabulary and Grammar, Oxford: Summertown, 2002; 5. Service Manual: 

BolgarTK. 80 Tractor Works - Bolgaria, 1995; 6. Selection Method of Power Transformer, Fanuc 

DC Servo Motor Series 1981; 7. Machine Tool Plant: CY 580M, Spectrum 1990; 7. Wikipedia. 

 

 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината 

Езикова практика – Руски език 

Код: BsТЕМЕ08 Семестър: 4 

    

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

СУ – 3 часа 

Брой кредити: 0 

  

 

ЛЕКТОР: 

ст.преп.д-р Наталья Димитрова Димитрова, Инженерно-педагогически факултет – Сливен,  

email: natalyya@abv.bg 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  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: Езиковото обучение цели да задълбочи знанията 

на студентите по езика и да разшири практическото му използване. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Руският език - международен език. Речници и 

справочници. България - исторически справки. Русия - страници от историята. Русия и ОНД - 

най-нови данни. Развитие на науката и техниката в Русия. Нобелови лауреати  -  учени от 

Русия. Големите градове на Русия - Москва (видеофилм). Санкт - Петербург.Златният 

пръстен на Москва. Древните градове. Нашият ВУЗ. Падежи - предложно управление. 

Именителен  падеж.   Значението на Винителен падеж. Дателен падеж.  Родителен падеж. 

Творителен падеж. Предложен падеж. Род на съществителните имена.Число на 

съществителните. Склонение на съществителните имена. Глагол - спрежение. Сегашно 

време. Употреба на инфинитива. Видовете глаголи. Бъдеще време. Минало време. Руската 

литература. Работни процеси на двигателите с вътрешно горене. Микропроцесори.  

Икономическо и социално значение на робототехниката. Интернет в обучението по руски 

език. Компютърът в обучението по руски език. Тест по програма на Института за руски език 

“А.С.Пушкин”. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по езика, изучаван до момента в предходните 

семестри. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Семинарни упражнения 

 МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Признаване на проведената от студентите 

езикова практика. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: руски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Власов, Е.А., Юдина, Т.Ф., Компьютеры в обучении языку: проблемы и решения; 

Авраменко О. Г., Шилов, А.В., Русский язык, М., 1990. 3. Душкова, М., Илиева И., 

Михайлова, Г., Учебник русского языка (для студентов ВТУ), Наука и изкуство, С., 1987. 4. 

Кудрявцева, Т., Димитрова, С., Стилиянова, М., Русский язык, М., 1987. 5. Пейчева, Сн., 

Проблеми на овладяването на чужд език, Народна просвета, С., 1988. 6. Савченко, К., 

Дончева, Л., Георгиева, Н., Оранска, Н., Грамматика руссокого языка, учебник для студентов 

всех факультетов СУ, Наука и изкуство, С., 1985. 7. Стоянова-Йовчева, Ст., Бонева, Л., 

Бонев, Ив., Типове упражнения за чуждоезиковото обучение с компютър, Народна просвета, 

С., 1989. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина:  

Езикова практика - Български език 

Код: BsТЕМЕ08 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

СУ- 3 часа 

Брой кредити: 0 

 

ЛЕКТОР:   

ст. преп. д-р Наталья Димитрова Димитрова, Инженерно-педагогически факултет – Сливен,  

еmail: natalyya@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: След завършване на курса студентите да знаят и 

използват лексикални единици от научния стил на книжната лексика; да владеят базовата 

научната, общотехническа и техническа терминологична лексика; да четат и разбират 

текстове на научна и техническа тема; да използват познатите синтактико-семантични 

структури в нов контекст и оперират с тях в нови ситуации; да разбират и възпроизвеждат 

съдържанието на текстове по специалността; да умеят да изграждат самостоятелно 

монологично изказване на научно-техническа тема. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Съществително име.  Прилагателно 

име. Строеж на веществата. Проводници и изолатори. Автоматика. Свойства на металите и 

сплавите. В света на машините. Стругът. Описание на процес, принцип на действие на 

устройство, уред, апарат.  Електрически машини. Ултразвук. Промишлените роботи. 

Първите стъпки на заваряването..Генератор за постоянен ток. Среброто. Раждането на 

електромобила. Проблеми на енергетиката. Електронноизчислителни машини. Роботите и 

човекът. Валцоване. Лазери. Електродвигател. Автоматична преса за метален прах. 

Корозията - болест на века. Свойства на полупроводниците. 

ПРЕДПОСТАВКИ: БЕЧ подготвително обучение, първи и втори курс, Методика на 

дипломната работа и текстолингвистика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: семинарни занятия с доминанта на упражнението - учебен 

текст и  система от упражнения с   тренировъчно-обучаващ  характер от типа слушане с 

разбиране, четене с разбиране, аудиране, писане,  беседи, диалози, ролеви игри, тестове. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Зачита се - присъствие и активност при 

изпълнението на поставените задачи-тестове от типа слушане с разбиране, четене с 

разбиране, индивидуални задачи по интерпретиране на текст.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Кръстев Б. Граматика за всички, С., 1992.;2. 

Манолова Л. Речник на лингвистичните термини в българския език, С., 1999.;3.  Пашов П. 

Практическа българска граматика, С., 1989.;4.Артоболевский И. Политехнически тълковен 

речник, С., 1977. 4.Учебници и лекции по специалните дисциплини; интернет-сайтове, 

обучаващи програми и речници. 5. Свитък с текстове и упражнения, подбрани и разработени 

за всяко занятие, 6. Пейчева, Сн., Проблеми на овладяването на чужд език, Народна просвета, 

С., 1988. 7. Стоянова-Йовчева, Ст., Бонева, Л., Бонев, Ив., Типове упражнения за 

чуждоезиковото обучение с компютър, Народна просвета, С., 1989. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината 

Езикова практика – Немски език 

Код: BsТЕМЕ08 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

СУ- 3 часа 

Брой кредити: 0 

 

ЛЕКТОР:  

ст. преп. Николай Янков Янков, Инженерно-педагогически факултет – Сливен, 

email: Yankov.N@mail.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: Езиковото обучение цели да задълбочи знанията 

на студентите по езика и да разшири практическото му използване. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Рекламата в средствата за масова информация. 

Телевизионна реклама. Съставяне на кратки рекламни текстове. Официално писмо. 

Изисквания. Практическа работа. Първи контакти. Бизнес комуникация. Кандидатстване за 

работа. Подготовка на необходимите документи: молба, автобиография, мотивационно 

писмо, препоръка, интервю за работа. Представяне във фирмата. Превод на автентични 

материали. Обяви във вестници. Практическа работа с автентични неадаптирани материали. 

Нови езикови системи за изучаване на немски език. Летни езикови курсове за изучаване на 

немски език за студенти от българските висши учебни заведения.· Висшето образование в 

Германия. Изпити по немски език за получаване на правото за следване в германските 

университети.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по езика, изучаван до момента в предходните 

семестри. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Семинарни упражнения. 

 МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Признаване на проведената от студентите 

езикова практика. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:1. G.Nicolas,M.Sprenger,W.Weerman,Wirtschaft auf 

Deutsch, Duerr + Klett Verlag 2. GbH, Muenchen., 1995. 3. P.Werepe,Renate 

L.,M.Gluck,Grundkurs Deutsch.Verlag fuer Deutsch,1998. 4. Hunfeld, H. K. E. Piepho, 

Elemente.Verlag Durr-Kessler.Koeln.,1997. 5. Еnger, Judith,Erfolgreich bewerben-kurz gefasst, 

Dudenverlag, 2004. 6. Kelz, Heinrich P. Deutsch im Beruf Wirtschaft, Verlag Duerr + 

Kessler,Koeln, 1995. 7. Luescher,R,, Schaepers,R., Berufsprache Deutsch, Verlag fuer Deutsch, 

1999 
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