
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Текуща педагогическа практика 

Код: BsТЕМЕ13 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

ЛУ – 4 часа  

Брой кредити: 4 

 

 

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: Цел на обучението по дисциплината е 

формиране на педагогически компетенции за планиране, организиране и провеждане на 

учебни занятия по общотехнически и специални учебни предмети в професионални 

гимназии.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Същност, цел и задачи на 

педагогическата практика; Педагогическа общуване; Технологични изисквания за провеждане 

на урок; Преподаването и ученето в урока; Комплексен анализ на урок.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по педагогика, психология, педагогическа 

социология, педагогическа реторика, психология на общуването и методика на обучението по 

технически дисциплини. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Беседа, дискусия, консултация, самостоятелна работа. 

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

разработената курсова работа и проведени уроци в базово училище. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Андреев, М. Процесът на обучението. Дидактика, 

С., 1996; 2. Гавазов, М., К.Величков и М.Николова. Педагогичски практикум, С., 1996; 3. 

Петров, П. Дидактика, С., 1992. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Психология на семейните 

отношения 

Код: BsTEME14.1 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

 

Часове  за седмица: 

СУ- 1  час 

 

Брой кредити: 0 

 

 

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

email: nikol.mn@gmail.com  

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Факултативен учебен курс 

(Списък И5) от бакалавърската програма на специалността “Педагогика”, който се 

изучава през седми семестър. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изградят култура на поведение в 

семейството от позицията на родител/учител; да  формират умения за адекватно взаимодействие с 

другите членове на семейството; да усвоят и развият комуникация за живот в собствено семейство; да 

осъзнаят необходимостта от развитието на такива личностни качества, като: толерантност, търпение, 

разбиране, уважение, емоционална устойчивост, самоконтрол и контрол при различни ситуации, 

позитивност, дружелюбност, подкрепа, компромисност и да стартират този процес още по време на 

обучението си; да овладеят техники и похвати за взаимодействие в семейството на ниво „партнньор-

партньор“, „родител-дете“ и  „дете-дете“; да развият конкретни умения как да реагират в конфликтна 

ситуация, да обмислят предварително всяко свое действие, да владеят емоциите и чувствата си; да 

могат  да прилагат прочетеното, видяното, наученото, дискутираното и споделеното в личния си 

живот като родители и чрез професионалната си компетентност  – да бъдат в помощ на родителите на 

своите ученици. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Чрез изучаване на тази дисциплина, студентите ще развият 

умения за анализ на ситуации при семейното общуване, както и да изградят множество важни 

качества на личността – толерантност, търпение, разбиране, уважение, емоционална устойчивост, 

самоконтрол и контрол при различни ситуации, позитивност, дружелюбност, подкрепа, 

компромисност и др. Всички те очертават следните основни направления в работата по психология 

на семейните отношения: общуване „партньор – партньор“; „родител – дете“; „дете – дете“; общуване 

между членовете на семейството. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по вече изучените дисциплини от психолого-

педгогическия цикъл. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. Александров, Н., Д.Петрова, (2004) Нов лечебен 

подход към зависимостите – семейство и училище, сп. “Медицина и фармация” кн. 7 – 8.30. 

2. Георгиев, Д. (2007). Фиксираната агресия. В: Венин, Г. (ред.). Децата и ние. 

Варна:”ПасатПрес”. 3. Горгева, Е. (2002). Асоциалното детско поведение. Обществено 

възпитание, 6: 2-8. 4. Деларош, П. (2004) Юношеството. Център за образователни програми и 

социални инициативи 5. Душков В,и съавт.( 2009) Девиантно поведение Гб.Изд ''Универс.изд 

''В Априлов'',  6. Златанова, В. (2009) Семейството и девиантното поведение на 

непълнолетните. В:Социологически проблеми, 2: 133-141. 7. Пенев, Р. Педагогическо 

образование на родителите. София, Д. Убенова, 2002. 8. Стаматов, Р. Детска психология. 

Пловдив, 2000. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Цветознание и моден дизайн 

Код: BsTEME14.2 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

 

Часове  за седмица: 

СУ- 1  час 

 

Брой кредити: 0 

 

 

ЛЕКТОР:   
главен асистент д-р инж. Маргарет Сивова (Колеж – Сливен),  

email: margaret69@abv.bg  

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Факултативен учебен 

курс от  учебния план за всички технически специалности за образователно-

квалификационна степен Бакалавър и придобиване на професионална квалификация Учител.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да получат знания относно 

дизайна на облеклото и овладеят майсторството на рисуването, за да създават художествено 

изразителни и графично грамотни ескизи на моделите облекла и в съответствие със своите 

потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Знанията и уменията по Цветознание и моден 

дизайн създават предпоставки за многостранна реализация на студените в сферата на 

модната индустрия. Курсът включва следните теми: Цветен кръг. Рисуване на 12 секторен 

цветен кръг на И. Итън; Хармонично съчетаване на цветовете – контрастни, родствено-

контрастни и родствени хармонии. Създаване на различни цветови хармонии; Ахроматични 

цветове. Създаване на ахроматични композиции; Психологическо въздействие на цвета 

върху човека. Пресъздаване на психологични състояния  посредством цветни композиции; 

Цветът в облеклото според цветовата теория „Годишни сезони”. Разработване на колекция 

облекла чрез техниката на колажа съгласно цветовата теория „Годишни сезони“; Рисуване на 

модели облекла чрез използване на пропорционални схеми; Зрителни илюзии в облеклото. 

Създаване на модели облекла, подходящи за различни фигури; Основни стилови 

направления в модата – класически, романтичен, спортен и фолклорен стил. Рисуване на 

модели облекла в различните стилове; Създаване на капсулен гардероб за конкретна сфера от 

живота на работещата жена. 

ПРЕДПОСТАВКИ: хуманитарни  дисциплини 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Семинарни упражнения 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. ПОПСКА, П., Текстилен дизайн София, ТУ, 1996. 

2. ПОПСКА, П., Дизайн на облекло София, ТУ, 1999. 

3. ПОПСКА, П., Проектиране на облекла София, ТУ, 1995. 

4. БЕРДНИК, Т. О., Т. П. НЕКЛЮДОВА, Дизайн костюма Ростов-на-Дону, Феникс, 

2000. 

5. ТЕТХЭМ, К., ДЖ. СИМЕН, Дизайн в моде, моделирование одежды 

РИПОЛклассик, 2006. 

6. БЕЛЯЕВА, С., Е. РОЗАНОВ, Спецрисунок и художественная графика Москва, 

ACADEMA, 2006. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Здраве и спорт 

Код: BsTEME14.3 Семестър:7 

Вид на обучението: 

Семинарни упражнения 

 

Часове  за седмица: 

СУ- 1  час 

 

Брой кредити: 0 

 

 

ЛЕКТОР:   
ст.преп.Константин Иванов Басанов (ИПФ – Сливен),  

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Факултативна дисциплина 

(Списък И5) за студентите от специалност “Педагогика” за образователно-квалификационна 

степен “Бакалавър”.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се подпомогне провеждането на учебния 

процес и поддържането на високо ниво на умствена и физическа дееспособност, да се 

повиши здравословното състояние на студентите; закаляване и укрепване на организма и 

развитие на физически качества; повишаване функционалните възможности и общата 

двигателна култура; овладяване на приложно-насочени знания, умения и навици; психическо 

и емоционално разтоварване и др. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Чрез изучаване на тази дисциплина, студентите ще 

се запознаят с основите на теорията и методиката на физическото възпитание и ще прилагат 

придобитите знания, умения и навици в режима на учебните занимания, отдиха и бъдещата 

си творческа дейност като специалисти. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Предварителна спортна подготовка от училище. 

 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Семинарни упражнения 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Рачев К., и кол., ТМФВ, С., МФ, 1987 

 2. Желязков Цв., ТМСТ, С., МФ, 1986 

 3. Бичев, К., Физиологични тестове, НСА. 

 4. Велинский, М., Физическая культура студента, Москва, 2001. 

 5. Русев, Р., Теория на физическото възпитание, Благоевград, 2000. 

 6. Коцев, Ч., Лека атлетика, Изд. ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2010 

7. Желязков, Цв., Дашева Д., Основи на спортната тренировка, С., 2011. 

8. Иванов, С., Томова, Д., Физическо възпитание. Социална интеграция. Спорт, Изд. 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, 2011 

9. Кавдански, Е., Подвижната игра във физическото възпитание и спорта, Изд. ЮЗУ 

„Неофит Рилски“, 2011 

 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Стажантска практика 

Код: BsTEME15 Семестър:8 

Вид на обучението: 

Лабораторни упражнения 

 

Часове  за седмица: 

ЛУ- 9  часа 

 

Брой кредити: 10 

 

 

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

email: snejanakonsulova@yahoo.com  

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Стажантската практика е 

дисциплината, осигуряваща финализиране на педагогическата подготовка на студентите. Тя 

е задължителна за студентите и се изучава през осми семестър от всички специалности от 

образователно-квалификационна степен “Бакалавър”.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да подготви студентите за самостоятелна 

професионална педагогическа дейност.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: По време на стажантската практика се осигуряват 

условия на студентите за провеждане на реален учебен процес в професионални  гимназии 

по изучаваната специалност; участие в различни учебни и други организационни форми, 

педагогически ситуации; работа с учебна документация. Това дава възможност на студентите 

самостоятелно да приложат практически придобитите от тях теоретични знания по време на 

цялото си  обучение, да развият умения и професионално-педагогическа компетентност в 

преподаването. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията на студентите по изучаваните вече теоретични дисциплини. 

 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лабораторни упражнения 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Николова, М. и др. Педагогическа практика. Издателство ТУ-София, С., 2012. 

2. Николова,М. Сн. Консулова и др.Педагогика. Изд.Обнова,Сливен., 2013. 

3. Николова,М. Сн.Консулова и др. Методика на професионалното обучение 

(структурни модели). Изд. Обнова,Сливен.,2013. 

4. Ръководство за провеждане на педагогическа практика на студентите, Медиатех, 

2015 

 

 

mailto:snejanakonsulova@yahoo.com

