
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

II курс, задочно обучение, зимен семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

Ръководител катедра ПМП: 

   /проф. дн Радослав Пенев/         Декан: 

                /проф. дпн Милен Замфиров/ 

Ръководител катедра НУП: 

   /доц. д-р Габриела Кирова/ 

 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 Зала 13:15 – 17:30 Зала 

07.09.2021 г. 
Педагогически технологии на игровото взаимодействие – 

лекции, проф. д-р Весела Гюрова 
301 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие- 

лекции, проф. д-р Весела Гюрова 
301 

08.09.2021 г. 
Педагогически технологии на игровото взаимодействие – 

лекции, проф. д-р Весела Гюрова 
301 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие- 

лекции, проф. д-р Весела Гюрова 

301 

09.09.2021 г. 
Педагогически технологии на игровото взаимодействие – 

лекции, проф. д-р Весела Гюрова 
301 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие- 

лекции, проф. д-р Весела Гюрова 
301 

10.09.2021 г. 
ИД - Педагогика, изкуство, художествена комуникация – 

лекции, проф. дн Лучия Малинова 
313 

ИД - Педагогика, изкуство, художествена комуникация - 

лекции, проф. дн Лучия Малинова 
313 

11.09.2021 г. 
ИД – Феноменът „агресия“ в детството – лекции, 

проф. дн Радослав Пенев 
301 

ИД – Феноменът „агресия“ в детството – лекции, 

проф. дн Радослав Пенев 
301 

12.09.2021 г. 
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта – 

лекции, проф. дн Розалина Енгелс 
301 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта – 

лекции, проф. дн Розалина Енгелс 
301 

13.09.2021 г. 
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта – 

лекции, проф. дн Розалина Енгелс 
301 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта – 

лекции, проф. дн Розалина Енгелс 
301 

14.09.2021 г. 
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта – 

лекции, проф. дн Розалина Енгелс 
301 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта – 

лекции, проф. дн Розалина Енгелс 
301 

15.09.2021 г. 

ИД - Педагогика, изкуство, художествена комуникация – 

лекции, проф. дн Лучия Малинова 

 

ИД – Феноменът „агресия“ в детството – лекции, 

проф. дн Радослав Пенев 

313 

 

 

301 

 

 

16.09.2021 г. 
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта – 

лекции, проф. дн Розалина Енгелс 
301 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта – 

лекции, проф. дн Розалина Енгелс 
301 

17.09.2021 г. 
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта – 

лекции, проф. дн Розалина Енгелс 
301 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта – 

лекции, проф. дн Розалина Енгелс 
301 

18.09.2021 г. 
Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – лекции, проф. д-р Елена Джамбазова 
301 

Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – лекции, проф. д-р Елена Джамбазова 
301 



19.09.2021 г. 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие – 

сем. упр., I група 

 

Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – практ. упр,, ас. д-р Гергана Минковска, II група 

506 

 

 

505 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие- 

сем. упр., I група 

 

Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – практ. упр,, ас. д-р Гергана Минковска, II група 

506 

 

 

505 

20.09.2021 г. 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие – 

сем. упр., III група 

 

Приложни техники за детско творчество – игрово-

образователни - практ. упр.,  

доц. д-р Лора Спиридонова, I група 
 

Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – практ. упр,, ас. д-р Гергана Минковска, IV група 

506 

 

 

513 

 

 

 

413 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие- 

сем. упр., III група 

 

Приложни техники за детско творчество – игрово-

образователни - практ. упр.,  

доц. д-р Лора Спиридонова, IV група 
 

Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – практ. упр,, ас. д-р Гергана Минковска, I група 

506 

 

 

513 

 

 

 

413 

 

21.09.2021 г. 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие – 

сем. упр., IV група 

 

Приложни техники за детско творчество – игрово-

образователни - практ. упр.,  

доц. д-р Лора Спиридонова, II група 
 

Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – практ. упр,, ас. д-р Гергана Минковска, III група 

506 

 

 

513 

 

 

 

413 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие- 

сем. упр., IV група 

 

Приложни техники за детско творчество – игрово-

образователни - практ. упр.,  

доц. д-р Лора Спиридонова, III група 
 

Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – практ. упр,, ас. д-р Гергана Минковска, II група 

506 

 

 

513 

 

 

 

413 

22.09.2021 г. НЕУЧЕБЕН ДЕН - НЕУЧЕБЕН ДЕН - 

23.09.2021 г. 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие – 

сем. упр., II група 

 

Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – практ. упр,, ас. д-р Гергана Минковска, III група 

513 

 

 

413 

 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие- 

сем. упр., II група 

 

Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – практ. упр,, ас. д-р Гергана Минковска, IIIгрупа 

513 

 

 

413 

 

24.09.2021 г. 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие – 

практ. упр., I група 

 

Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – практ. упр,, ас. д-р Гергана Минковска, IV група 

513 

 

 

413 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие- 

практ. упр., I група 

 

Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – практ. упр,, ас. д-р Гергана Минковска,IV група 

513 

 

 

413 

25.09.2021 г. 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие – 

практ. упр., II група 

 

Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – практ. упр,, ас. д-р Гергана Минковска, I група 

414 

 

 

416 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие- 

практ. упр., II група 

 

Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – практ. упр,, ас. д-р Гергана Минковска, I група 

414 

 

 

416 

26.09.2021 г. 
Педагогически технологии на игровото взаимодействие – 

практ. упр., III група 
414 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие- 

практ. упр., III група 
414 

27.09.2021 г. 
Педагогически технологии на игровото взаимодействие – 

практ. упр., IV група 
414 

Педагогически технологии на игровото взаимодействие- 

практ. упр., IV група 
414 



28.09.2021 г. 
Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – лекции, проф. д-р Елена Джамбазова 
301 

Педагогика на физическата култура в предучилищна 

възраст – лекции, проф. д-р Елена Джамбазова 
301 

29.09.2021 г. 
Педагогика на ранното детство – лекции,  

проф. д-р Любослава Пенева 
512 

Педагогика на ранното детство – лекции,  

проф. д-р Любослава Пенева 
512 

30.09.2021 г. 
Педагогика на ранното детство – лекции,  

проф. д-р Любослава Пенева 
512 

Педагогика на ранното детство – лекции,  

проф. д-р Любослава Пенева 
512 

01.10.2021 г. 
Педагогика на ранното детство – лекции,  

проф. д-р Любослава Пенева 
512 

Педагогика на ранното детство – лекции,  

проф. д-р Любослава Пенева 
512 

02.10.2021 г. 
Педагогика на ранното детство – лекции,  

проф. д-р Любослава Пенева 
512 

Педагогика на ранното детство – лекции,  

проф. д-р Любослава Пенева 
512 

03.10.2021 г. 
Педагогика на ранното детство – лекции,  

проф. д-р Любослава Пенева 
512 

Педагогика на ранното детство – лекции,  

проф. д-р Любослава Пенева 
512 

 


