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КОНСПЕКТ
ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ОКС „БАКАЛАВЪР”
Специалност: “Предучилищна и начална училищна педагогика”
І раздел: Предучилищна пeдагогика
1.
Предучилищна педагогика. Предмет на предучилищната педагогика и
методи на научно изследване. Цели на съвременното предучилищно образование.
Актуални проблеми на предучилищната педагогика.
2.
Предучилищна педагогика – образователни стратегии и технологии на
педагогическо взаимодействие – съдържателни и възрастови параметри.
Нормативна регламентация на предучилищното образование. Принципи, методи и
форми на педагогическо взаимодействие. Овладяване на култура на поведение в
игровата, предметно-практическата и познавателната дейност.
3.
Предмет и цели на „Педагогиката на ранното детство“. Ранното детство
в контекста на ранното детско образование. Специфични характеристики на
развитието на детето в ранна възраст
4.
Функции на ранното детство в институционален план. Особености на
играта и обучението, форми на педагогическото взаимодействие в детското
заведение. Адаптация и приемственост между ранна и предучилищна възраст.
5.
Предмет и цели на „Педагогически технологии на игрово
взаимодействие“. Същност и особености на игровото взаимодействие.
Комплексност и контингентност на игровото взаимодействие. Игровата култура
като феномен в детството.
6.
Модели на технологията на игрово взаимодействие в игровото
пространство. Игрови цели и игрови компетентности. Етапи на моделния процес и
основни форми на игрово взаимодействие. Игрово-образователни средства в
детската среда. Проучване на игрови прояви в детството.
7.
Предмет и цели на „Педагогика на взаимодействието „дете–среда“.
Функции на тематичното съдържане в образователното направление „Околен свят“.
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Цели, образователни ядра и очаквани резултати при овладяване на екологична и
социална култура.
8.
Педагогически технологии на ориентирането в природния и
социалния свят. Форми и методи за усъвършенстване на „картината за света“ и
възпитаването на култура на поведение. Диагностика на компетентностите при
ориентиране в природния и социалния свят.
9.
Предмет и цели на „Педагогика на овладяване на езика и развитие на
речта“. Анализ на образователното съдържание в направлението „Български език“
във възрастов план. Комуникация и общуване на български и чужд език в
социокултурната среда.
10.
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта“. Форми и
методи на педагогическо взаимодействие за развитие на свързана и граматически
правилна реч в предучилищна възраст–говорене и слушане. Форми и методи
на педагогическо взаимодействие за обогатяване на звуковата и семантична
култура на речта в предучилищна възраст. Подготовка за ограмотяване в условията
на детската градина и диагностика на постиженията.
11.
Предмет и цели на „Педагогика на овладяване на елементарни
математически представи“. Характеристика на образователното съдържание.
Цели, образователни ядра и очаквани резултати при овладяване на елементарни
математически представи в предучилищна възраст.
12.
Педагогически технологии на „Педагогика на овладяване на
елементарни математически представи“. Специфика на формите, методите и
похватите за овладяване на елементарни математически представи. Диагностика на
компетентностите при овладяване на математически представи в процеса на
педагогическо взаимодействие.
13.
Предмет и цели на „Теория и методика на изобразителното изкуство в
предучилищна възраст“. Особености на творческата изобразителна дейност на
децата от предучилищна възраст. Етапи в развитието на изобразителните
способности. Видове изобразителна дейност.
14.
Модели и механизми на взаимодействието “дете-изкуство” в
условията на детската градина. Форми и методи на работа по изобразително
изкуство и художествено възприемане на произведения за деца в предучилищна
възраст. Диагностика на компетентностите в предучилищна възраст по
направлението „Изобразително изкуство.
15.
Предмет и цели на „Педагогиката на конструирането и детския
труд“. Педагогически стратегии в различните възрастови степени - цели и
педагогически ситуации. Съдържание и същност на системата на трудова
подготовка.
16.
Педагогически технологии на „Педагогиката на конструирането и
детския труд“. Методика и организация на битовите дейности. Методически
особености при работа с конструктивни строителни материали. Конструиране и
педагогически функции. Особености и характеристика на конструктивните
материали, предназначени за деца.
17.
Педагогически основи на информационната култура. Взаимодействие
“дете – информационна среда” – специфика, принципи, задачи, методи, форми.
Формиране на информационната грамотност в детството. Безопасност на децата в
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Интернет – правила и обществени инициативи. Културно разнообразие в
киберпространството – интерактивен културен диалог.
18.
Проблеми и тенденции във взаимодействието „образователни
институции-семейство“. Специфика на семейното възпитание – особености, цел,
принципи, основни задачи. Модели на родителско поведение и методи на
възпитание. Критерии за ефективно семейно възпитание в детството.
19.
Педагогическо взаимодействие и форми на обучение по физическо
възпитание в детската градина. Структура и функции на образователните
програми за овладяване на физическа култура. Средства и методи на физическо
възпитание.
II раздел: Начална училищна педагогика
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Методика на обучението в начална грамотност. – Статут на обучението по
начална грамотност в контекста на новата нормативна база. Съвременен вариант
на звуковия аналитико- синтетичен метод и методически процедури в системата
му. Етапи в процеса на ограмотяване.
Методика на обучението по четене (литература) в началното училище.
Съвременен статут на обучението по четене – нормативна база. Специфика в
изучаване на произведения от различни жанрове. Процес и съдържание на
работата с художествен текст.
Методика на езиковото обучение в началните класове. Комуникативно-речева
насоченост на обучението по български език – цели, учебно съдържание.
Технологични основи за формиране на граматически понятия. Система на
уроците по български език.
Методика на обучение за формиране на комуникативно-речеви умения на
учениците от началните класове . Теоретични основи на обучението по
развитие на речта. Обучението по преразказ и съчинение – функции, същност,
видове, технология на работа. Система на уроците за създаване на ученически
текстове.
Методика за изучаване на естествени числа в началните класове. Методика
на работа при решаване на съставни текстови задачи. Методика за изучаване на
права линия, крива линия, отсечка, лъч и ъгъл.
Методика за изучаване на действията събиране и изваждане на естествени
числа в началните класове. Методика на работа при решаване на елементарни
текстови задачи. Методика за изучаване на видове триъгълници според страните,
видове триъгълници според ъглите, обиколка на триъгълник и правоъгълник.
Методика за изучаване на действията умножение и деление на естествени
числа. Методика на изучаване на окръжност и кръг. Методика за изучаване на
лице на правоъгълник.
Използване на фронтални форми на обучение при запознаване на учениците
от началното училище с природната и социалната среда – специфика (според
тематиката), възпитателни акценти, използвани методи, предимства и
недостатъци.
Използване на форми на отвореното обучение при запознаването на
учениците от началното училище с природата и с околната среда –
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

многоперспективност в обучението, същност на отвореното обучение,
съдържателни акценти, предимства и проблеми.
Методика на запознаване на учениците от началното училище с природната
среда чрез непосредствен контакт с природата – модерни концепции, методи
на обучение, дейности, осигуряващи възможности за нагледно и активно учене.
Процес на обучение по технологии и предприемачество. Планиране и
организация. Методи и стратегии на обучение. Урокът по технологии и
предприемачество. Учебна документация и съдържание на обучението по
технологии и предприемачество.
Структура на учебния процес по физическо възпитание – етапи на
обучението. Специфика на обучението в началното училище.
Методи на физическо възпитание – за обучение, за организиране на
двигателната дейност и за развиване на физически качества. Урокът: цели, задачи,
съдържание, плътност, физическо натоварване.
Теоретични основи на изобразителното изкуство. Видове и жанрове на
изобразителното изкуство. Материали и техники на изпълнение. Форми и методи
на работа по изобразително изкуство в началното училище І-ІV клас.
Методика на обучението по изобразително изкуство. Задачи и учебно
съдържание. Развиващи функции на учебно-възпитателния процес по
изобразително изкуство.
Психолого-педагогически измерения на музикално-възпитателния процес:
музикалност и музикални способности – същност и развитие.
Музикални дейности в учебния процес – изпълнение на музика, възприемане и
съчиняване на музика.
2021 г.

Ръководител на катедра

Ръководител на катедра

„Предучилищна и медийна педагогика“:

„Начална училищна педагогика“:

/проф. дн Радослав Пенев/

/доц. д-р Г. Кирова/
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