
 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината 

Методика на обучението  

(по професионални направления) 

 

Код BsТЕМЕ09 

Семестър: 5  

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л    – 2 часа 

 ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:  

доц.  д-р Снежана Стефанова Консулова, Инженерно-педагогически факултет – Сливен, 

email: snejanakonsulova@yahoo.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: Основната цел при изучаването на тази 

дисциплина е да се усвоят знания, необходими за организация и провеждане на процеса на 

обучение в училище за съответната специалност. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Методиката в системата на 

педагогическите и техническите науки. Психологически и дидактически основи на 

методиката. Специфика на методиката на инженерните дисциплини. Материално-техническа 

база на учебния процес по специалността Планиране на учебния процес по дисциплините от 

специалността. Квалификационни характеристики. Учебен план и учебни програми. 

Перспективно и текущо планиране. Форми на учебния процес по дисциплините от 

специалността. Видове уроци. Логическо структуриране на учебното съдържание. Методи на 

представяне на учебното съдържание на дисциплините от специалността. Методи на контрол 

и затвърдяване на усвоеното. Дидактически тестове – технология на създаването и 

използването им. Методика на производствено-практическото обучение. Връзка между 

теоретичните дисциплини и производствената практика. Взаимодействие между 

преподавателите по теория и практика.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по Психология, Педагогика и специалните 

инженерни дисциплини. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, семинарни упражнения. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Краматикати, В.М., Йонина О.А., Преподавание 

электротехники с основами промишленой электроники, Просвещение, Москва, 1976. 2. 

Джиджева В. Методика на техническите дисциплини, ВМЕИ, С., 1988. 3. Учебна 

документация за електротехническите специалности на техникумите, 1990. 4. Ананиев, Л., 

Основи на електротехниката, Т., С., 1990. 5. Ананиев,., Тестове и задачи по електротехника, 

С., Т., 1991. 

 

 

 

 



 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Приобщаващо образование 

Код: Код BsTEME10 Семестър: 5 

Вид на обучението: 

Лекции 

 

Часове  за седмица: 

Л- 1  час 

 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР:   
проф. д-р Марина Колева Николова (ИПФ – Сливен),  

email: nikol.mn@gmail.com  

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

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

“Бакалавър” и се изучава през пети семестър. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След изучаването на дисциплината, студентите: 

 Да имат необходимите знания, осигуряващи им възможност да прилагат основните 

теоретични положения, принципи, форми и методи за организация на учебния процес, 

от гледна точка на приобщаващото образование; 

 Да се съобразят с особеностите на приобщаващо образование при реализирането на 

педагогическата си работа;  

 Да организират и ръководят учебния процес, като отчитат индивидуалните 

възможности и потребности на всички учениците от различни етноси и със специални 

образователни потребности (СОП); 

 Да познават, различават и се съобразяват с особеностите на учениците, обект на  

приобщаващото образование. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Програмата е изготвена в съответствие с действащите 

стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на 

държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички български граждани и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. Учебната програма се базира на: Закона за 

предучилищното и училищното образование; Наредба за приобщаващото образование (2016 г.); 

Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; Рамкова 

програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020 г.); Национална стратегия на 

Р. България за интегриране на ромите (2012 -2020 г.); Закон за защита от дискриминацията; 

Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. 

Изучаването на дисциплината осъществява непосредствена връзка между изискванията на 

цитираните документи и държавния образователен стандарт за приобщаващо образование с 

толерантно конструиране на правила и претенции и тяхната реализация в училищното ежедневие.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания на студентите по целия цикъл от психолого-педагогически дисциплини с 

надграждане със спецификата на материята по дисциплината приобщаващо образование. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Курсова работа 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1.Денков, Д. Е. Станоева, и др. Ромските училища, С., 2001. 2. Колектив, Децата в институциите. 

Помощните училища в България, том 6, Български хелзинкски комитет, София., 2002 3.Назарова, Н.  

Специальная педагогика, Москва., изд. Академия. 2004. 4. Предизвикателствата на приобщаващото 

образование. Сборник с доклади на участниците в проекта „Приобщаващо образование“. 

Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив., 2014. 5.Приобщаващото образование 

в България: Още колко ни остава? (доклад  с препоръки на „Спасете децата – обединено кралство”). 

София., 2006. 6.Ранна интервенция. Наръчник за специалисти. Издание на Българската асоциация на 

лица с интелектуални затруднения. 2012. 

 

mailto:nikol.mn@gmail.com


 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Методика на обучението (по 

професионални направления) 

Код: FBsТEME11 Семестър: 6 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

 

Часове  за седмица: 

СУ - 2  часа, 

 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р Снежана Стефанова Консулова (ИПФ – Сливен),  

email: snejanakonsulova@yahoo.com  

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

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

“Бакалавър” и се изучава през пети и шести семестър. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да се приобщят към  технологизирането на 

психологическите, педагогическите и дидактическите постижения до степен адекватна на 

действителните учебни условия и възможности за развитие на учениковата личност. По този начин те 

усвояват и могат да прилагат в своята бъдеща учителска практика оптимални методи за подготовка 

на средни технически и професионални кадри по съответните предмети близки до тяхната 

специалност.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Методика на обучението осъществява непосредствена 

връзка между формулиране на закономерности от Психология, Педагогика, Информационни и 

комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда и конкретното им проявление в 

учебната практика. Методиката е междинна наука, чийто теоретични разработки имат смисъл тогава, 

когато се постигат целите на реалната образователна и възпитателна практика и е съвкупност от 

методи на обучение по определен учебен предмет, които разработват пътищата, начините и 

средствата за постигане на определени образователни цели. Чрез специфични научни методи тя 

изследва реалната преподавателска дейност на учителите и ученето на учениците, прилагането на 

иновативни подходи по време на интерактивната дейност. Това дава възможност за формулирани 

препоръки за усъвършенстването на процеса на обучение, във вид на методи, принципи, форми и 

средства към които се приобщават. Така се изграждат принципни модели на съвременни 

интерактивни технологии на обучение по определените учебни предмети или група предмети, които 

подготвят студентите за предстоящите хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска 

практика.  

Чрез обучението по методика студентите придобиват конкретни познания и интелектуални 

умения за работа като учители в професионалните гимназии. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучените до момента дисциплини от психолого-

педагогическия цикъл: Психология, Педагогика, Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Курсов проект 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

BIBLIOGRAPHY: 1.Грудева М., Костадинова Т., Гюрова В., Методика на академичното 

преподаване, МУ-Варна, 2016. 2. Гюрова В., Дерменджиева Г.,  Божилова В., Върбанова С., 

Приключението учебен процес, Европрес- София, 2006. 3.Конакчиева П., Интерактивни моделни 

технологии във висшето педагогическо образование, Слово, 2015. 4. Николова, М., К. Величков, С. 

Консулова, В. Чобанов, Методика на професионалното обучение (Структурни модели), Сливен, 2013. 

5.Николова, М., К. Величков, С. Консулова, М. Ингилизова, Методика по техническите дисциплини, 

Сливен, 2013. 6.  Николова, М., С. Консулова, М. Ингилизова, Дидактика, Сливен, 2013. Рилски“, 

2018. 

 

mailto:snejanakonsulova@yahoo.com


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Хоспитиране 

Код: BsТЕМЕ12 Семестър: 6 

Вид на обучението: 

Лабораторни упражнения 

Часове  за седмица: 

ЛУ - 2  часа 

Брой кредити: 2 

 

 

ЛЕКТОРИ:   
 доц. д-р Юрий Петров Клисаров,  Инженерно-педагогически факултет – Сливен, 

 еmail: yuriiklissarov@abv.bg; 

гл.ас. д-р Марина Иванова Димитрова, Инженерно-педагогически факултет – Сливен, 

еmail: mid33@abv.bg 

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: Целта на Хоспитирането е да даде възможност 

на студентите да систематизират теоретичните си знания по дисциплините, осигуряващи им 

педагогическа подготовка в една реална училищна среда. Акцентът се поставя върху 

анализиране на наблюдаваните уроци, откриват  се моментите, свързани с поставената им 

задача, дават се предложения за вариативност при реализиране на същата тема, в друг вид 

урок, използване на други методи за реализиране на темата и др.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Педагогическо общуване. Подходи и 

техники за преподаване и учене. Мотивиране на учениците за учебна работа. Методи за 

реализиране на нагледността в обучението. Принципи за съзнателност и активност в учебно-

познавателната дейност на учениците в обучението. Методи и похвати за осъществяване на 

системност и трайност на знанията, уменията и навиците; достъпност и индивидуален 

подход в обучението. Диалогови методи за обучението. Беседа. Дискусия. Анализиране на 

урока като основна организационна форма на обучение. Видове уроци.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията по Психология, Педагогика, Методика на преподаване на 

дисциплините по инженерната специалност. 

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

тестове, наблюдение.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. Занятията се провеждат 

като лабораторни упражнения в реална училищна среда. За проведената от тях дейност те 

получават периодично оценки. Завършват семестъра с текуща оценка.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Андреев, М.Дидактика, С.,1987. 2.Гавазов,М., 

К.Величков и М.Николова. Педагогичски практикум, С.,1996. 3. Десев, Л. Педагогическа 

психология, С.4. Куписевич, Ч. Основы общей дидактики. Москва,1986.5. Петров, П. 

Дидактика, С., 1992. 6. Радев, П. Основи на училищната дидактика. Пловдив, 1992. 

 

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