
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

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

IV 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. 
Дидактика на изобразителното изкуство – лекции,  

проф. дн Лучия Малинова 
313 

Дидактика на изобразителното изкуство – лекции,  

проф. дн Лучия Малинова 
313 

08.09.2021 г. 

Психолого-педагогически основи на информационната 

култура – лекции,  

доц. д-р Милка Терзийска 

601 

Психолого-педагогически основи на информационната 

култура – лекции, 

доц. д-р Милка Терзийска 

601 

09.09.2021 г. 
Дидактика на изобразителното изкуство – лекции, 

 проф. дн Лучия Малинова 
313 

Дидактика на изобразителното изкуство – лекции,  

проф. дн Лучия Малинова 
313 

10.09.2021 г. 
Дидактика на музиката – лекции,  

гл. ас. д-р Емилия Кабакова 
601 

Дидактика на музиката – лекции,  

гл. ас. д-р Емилия Кабакова 
601 

11.09.2021 г. 
Дидактика на музиката – лекции,  

гл. ас. д-р Емилия Кабакова 
601 

Дидактика на музиката – лекции,  

гл. ас. д-р Емилия Кабакова 
601 

12.09.2021 г. 
Дидактика на физическото възпитание и спорта – лекции, 

проф. д-р Елена Джамбазова 
601 

Дидактика на физическото възпитание и спорта – лекции, 

проф. д-р Елена Джамбазова 
601 

13.09.2021 г. 
Теория и технология на семейното възпитание в  

детството – лекции, проф. дн Радослав Пенев 
601 

Теория и технология на семейното възпитание в 

детството – лекции, проф. дн Радослав Пенев 
601 

14.09.2021 г. 

Психолого-педагогически основи на  

информационната култура – сем. упр.,  

доц. д-р Милка Терзийска, I група 

 

Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

сем. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, II група 

 

Дидактика на музиката – сем. упр.,  

гл. ас. д-р Емилия Кабакова, III група 

313 

 

 

 

 

416 

 

 

323А 

Психолого-педагогически основи на  

информационната култура – сем. упр., 

доц. д-р Милка Терзийска, I група 

 

Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

сем. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, II група 

 

Дидактика на музиката – сем. упр.,  

гл. ас. д-р Емилия Кабакова, III група 

313 

 

 

 

 

416 

 

 

323А 

15.09.2021 г. 
ФД Работа по проекти в обучението по математика – 

практ. упр., доц. д-р Габриела Кирова 
601 

Теория и технология на семейното възпитание в 

детството – лекции, проф. дн Радослав Пенев 
301 

16.09.2021 г. 

Психолого-педагогически основи на  

информационната култура – сем. упр., 

доц. д-р Милка Терзийска, II група 

 

313 

 

 

 

Психолого-педагогически основи на  

информационната култура – сем. упр.,  

доц. д-р Милка Терзийска, II група 

 

313 

 

 

 



Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

сем. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, I група 

 

Дидактика на музиката – сем. упр., 

гл. ас. д-р Емилия Кабакова, IV група 

416 

 

 

323A 

Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

сем. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, I група 

 

Дидактика на музиката – сем. упр.,  

гл. ас. д-р Емилия Кабакова, IV група 

416 

 

 

323A 

17.09.2021 г. 

Психолого-педагогически основи на  

информационната култура – сем. упр.,  

доц. д-р Милка Терзийска, III група 

 

Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

сем. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, IV група 

 

Дидактика на музиката – сем. упр.,  

гл. ас. д-р Емилия Кабакова, II група 

313 

 

 

 

415 

 

 

323A 

Психолого-педагогически основи на  

информационната култура – сем. упр.,  

доц. д-р Милка Терзийска, III група 

 

Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

сем. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, IV група 

 

Дидактика на музиката – сем. упр.,  

гл. ас. д-р Емилия Кабакова, II група 

313 

 

 

 

415 

 

 

323A 

18.09.2021 г. 
ФД Работа по проекти в обучението по математика – 

практ. упр., доц. д-р Габриела Кирова 
601 

ФД Работа по проекти в обучението по математика- 

практ. упр., доц. д-р Габриела Кирова 
601 

19.09.2021 г. 

Психолого-педагогически основи на  

информационната култура – лекции,  

доц. д-р Милка Терзийска 

601   

20.09.2021 г. 
Дидактика на изобразителното изкуство – лекции,  

проф. дн Лучия Малинова 
313 

Дидактика на изобразителното изкуство – лекции,  

проф. дн Лучия Малинова 
313 

21.09.2021 г. 
Дидактика на изобразителното изкуство – лекции,  

проф. дн Лучия Малинова 
313 

Дидактика на изобразителното изкуство – лекции,  

проф. дн Лучия Малинова 
313 

22.09.2021 г. НЕУЧЕБЕН ДЕН - НЕУЧЕБЕН ДЕН - 

23.09.2021 г. 
Дидактика на изобразителното изкуство – лекции,  

проф. дн Лучия Малинова 
313 

Дидактика на изобразителното изкуство – лекции,  

проф. дн Лучия Малинова 
313 

24.09.2021 г. 

ИД - Оригами – лекции, доц. д-р Николай Цанев 

 

ИД - Мултимедията в обучението по математика – лекции, 

доц. д-р Любка Алексиева 

 

ИД - Конфликтни ситуации и групова динамика – лекции, 

доц. д-р Маргарита Бакрачева 

308 

 

301 

 

 

601 

ИД - Оригами – лекции, доц. д-р Николай Цанев 

 

ИД - Мултимедията в обучението по математика -лекции, 

доц. д-р Любка Алексиева 

 

ИД - Конфликтни ситуации и групова динамика – лекции, 

доц. д-р Маргарита Бакрачева 

308 

 

301 

 

 

601 

25.09.2021 г. 
Дидактика на физическото възпитание и спорта – лекции, 

проф. д-р Елена Джамбазова 
601 

Дидактика на физическото възпитание и спорта – лекции, 

проф. д-р Елена Джамбазова 
601 

26.09.2021 г. 
Дидактика на физическото възпитание и спорта – лекции, 

проф. д-р Елена Джамбазова 
601 

Дидактика на физическото възпитание и спорта – лекции, 

проф. д-р Елена Джамбазова 
601 

27.09.2021 г. 
Теория и технология на семейното възпитание в  

детството – лекции, проф. дн Радослав Пенев 
601 

Теория и технология на семейното възпитание в 

детството – лекции, проф. дн Радослав Пенев 
601 

28.09.2021 г. 

Текуща педагогическа практика – в детска градина,  

практ. упр., I група 

 

Текуща педагогическа практика – в начално училище, 

практ. упр., aс. Виолета Халачева II група 

- 

 

 

- 

 

Текуща педагогическа практика – в детска градина, 

практ. упр., I група 

 

Текуща педагогическа практика – в начално училище, 

практ. упр., aс. Виолета Халачева II група 

- 

 

 

- 

 



 

Психолого-педагогически основи на информационната 

култура – сем. упр.,  

доц. д-р Милка Терзийска, IV група 

 

Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

сем. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, III група 

 

313 

 

 

 

416 

 

Психолого-педагогически основи на информационната 

култура – сем. упр.,  

доц. д-р Милка Терзийска, IV група 

 

Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

сем. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, III група 

 

313 

 

 

 

416 

29.09.2021 г. 

Текуща педагогическа практика – в детска градина,  

практ. упр., III група 

 

Текуща педагогическа практика – в начално училище, 

практ. упр., aс. Виолета Халачева IV група 

 

Дидактика на музиката – сем. упр., 

гл. ас. д-р Емилия Кабакова, I група 

 

Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

практ. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, II група 

- 

 

 

- 

 

 

323А 

 

 

414 

Текуща педагогическа практика – в детска градина, 

практ. упр., III група 

 

Текуща педагогическа практика – в начално училище, 

практ. упр., aс. Виолета Халачева IV група 

 

Дидактика на музиката – сем. упр., 

гл. ас. д-р Емилия Кабакова, I група 

 

Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

практ. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, II група 

- 

 

 

- 

 

 

323А 

 

 

414 

30.09.2021 г. 

Текуща педагогическа практика – в детска градина,  

практ. упр., II група 

 

Текуща педагогическа практика – в начално училище, 

практ. упр., aс. Виолета Халачева I група 

 

Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

практ. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, III група 

- 

 

 

- 

 

 

416 

Текуща педагогическа практика – в детска градина, 

практ. упр., II група 

 

Текуща педагогическа практика – в начално училище, 

практ. упр., aс. Виолета Халачева I група 

 

Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

практ. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, III група 

- 

 

 

- 

 

 

416 

01.10.2021 г. 

Текуща педагогическа практика – в детска градина,  

практ. упр., IV група 

 

Текуща педагогическа практика – в начално училище, 

практ. упр., aс. Виолета Халачева III група 

 

Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

практ. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, I група 

- 

 

 

- 

 

 

416 

Текуща педагогическа практика – в детска градина, 

практ. упр., IV група 

 

Текуща педагогическа практика – в начално училище, 

практ. упр., aс. Виолета Халачева III група 

 

Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

практ. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, I група 

- 

 

 

- 

 

 

416 

02.10.2021 г. 

ФД Диагностика и външно оценяване на резултатите от 

обучението в началните класове – практ. упр.,  

доц. д-р Габриела Кирова  

 

ФД Насоки за работа във факултативните учебни часове в 

началните класове – практ. упр.,  

доц. дн Любен Витанов 

601 

 

 

 

301 

 

ФД Насоки за работа във факултативните учебни часове в 

началните класове – практ. упр.,  

доц. дн Любен Витанов 

301 

03.10.2021 г. 

 

ФД Насоки за работа във факултативните учебни часове в 

началните класове – практ. упр., 

 

301 

ИД - Оригами – лекции, доц. д-р Николай Цанев 

 

ИД - Мултимедията в обучението по математика – 

308 

 

301 



доц. дн Любен Витанов лекции, доц. д-р Любка Алексиева 

 

ИД - Конфликтни ситуации и групова динамика – лекции, 

доц. д-р Маргарита Бакрачева 

 

 

601 

04.10.2021 г. 

Текуща педагогическа практика – в детска градина,  

практ. упр., I група 

 

Текуща педагогическа практика – в начално училище, 

практ. упр., aс. Виолета Халачева II група 

 

Психолого-педагогически основи на  

информационната култура – сем. упр.,  

доц. д-р Милка Терзийска, III група 

- 

 

 

- 

 

 

313 

Текуща педагогическа практика – в детска градина, 

практ. упр., II група 

 

Текуща педагогическа практика – в начално училище, 

практ. упр., aс. Виолета Халачева I група 

 

Психолого-педагогически основи на  

информационната култура – сем. упр.,  

доц. д-р Милка Терзийска, IV група 

- 

 

 

- 

 

 

313 

05.10.2021 г. 

Текуща педагогическа практика – в детска градина,  

практ. упр., III група 

 

Текуща педагогическа практика – в начално училище, 

практ. упр., aс. Виолета Халачева IV група 

 

Психолого-педагогически основи на  

информационната култура – сем. упр.,  

доц. д-р Милка Терзийска, I група 

- 

 

 

- 

 

 

313 

Текуща педагогическа практика – в детска градина, 

практ. упр., IV група 

 

Текуща педагогическа практика – в начално училище, 

практ. упр., aс. Виолета Халачева III група 

 

Психолого-педагогически основи на  

информационната култура – сем. упр.,  

доц. д-р Милка Терзийска, II група 

- 

 

 

- 

 

 

313 

06.10.2021 г. 
Теория и технология на семейното възпитание в  

детството – лекции, проф. дн Радослав Пенев 
601 

Теория и технология на семейното възпитание в 

детството – лекции, проф. дн Радослав Пенев 
601 

07.10.2021 г. 
Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

практ. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, IV група 

- Дидактика на физическото възпитание и спорта –  

практ. упр., гл. ас. д-р Николина Танкушева, IV група 

- 

08.10.2021 г. 
Теория и технология на семейното възпитание в 

 детството – лекции, проф. дн Радослав Пенев 
601 

Теория и технология на семейното възпитание в 

детството – лекции, проф. дн Радослав Пенев 
601 

09.10.2021 г. 

ФД Диагностика и външно оценяване на резултатите от 

обучението в началните класове – практ. упр.,  

доц. д-р Габриела Кирова  

601 

ФД Диагностика и външно оценяване на резултатите от 

обучението в началните класове – практ. упр.,  

доц. д-р Габриела Кирова  

601 

 


