
 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ  

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРЕДУЧИЛИЩНА И  НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”,  

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, УЧ. 2020/ 2021 г.  

  

  

Изпит  Преподавател  Дата и час  

І курс, I семестър  Редовна сесия  Поправителна сесия  

Въвеждане в 

специалността  
доц. д-р А. 

Георгиева  
-   До 03.09.2021 г. да се качи в 

МУДЪЛ реферата в частта НУП 

 

 

10.09.2021 доц. д-р Лора 

Спиридонова 

Съвременен български 

език  
Д-р Ивана 

Давитков 
-  05.09.2021 от 14 часа. 

История на педагогиката 

и българското 

образование  

доц. д-р М. 

Пиронкова  
-  07.09.2021, Мудъл 

Педагогика (Теория на 

възпитанието)  
доц. д-р Вл.  
Господинов  

-  9 септември, четвъртък от 13 ч 
дистанционно 

Предучилищна 

педагогика  
проф. д-р В. 

Гюрова  
-  10.09.2021, 10.30 

Литература за деца  Доц. д-р Т. 

Казанджиева 
-  10.09.2021 

Психология (Обща и 

възрастова)  
доц. д-р М. 

Бакрачева  
-  10.09.2021, ел.среда - тест 

І курс, II семестър  Редовна сесия  Поправителна сесия  

Приобщаващо 

образование  
проф. дн М. 

Баева  

 01.09.2021 

Математика  
  

проф. д-р З. 

Лалчев  

 10.09.2021 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална среда  

гл. ас. д-р И. 

Душков  

 10.09.2021 

Театрално изкуство и 

техника на говора   

доц. д-р Д. 

Щерева  

 03.09.2021, 11.00 

Връзка с преподавателя на сл. 
ел. поща 

Приложни техники за 

творчество в детската 

градина - подготовка за 

четене и писане  

х. преп. д-р Д. 

Андонова  

 01.09.2021 –предварителна 

връзка с преподавателя 

Методика на 

педагогическата работа в 

часа на класа   

доц. д-р Л. 

Витанов  

 1.09.2021 от 9.00 ч 
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Педагогика (Дидактика)   
   

доц. д-р Ил. 

Петкова  

 07.09.2021 от 13.00 
Мудъл 

Психология  
(Педагогическа)  

гл. ас. д-р В. 

Баничанска  
 30.08.2021 г. (понеделник)   

Час: от 10.00 ч. до 17.00 ч.   
Изпращане на курсовата 

работа на посочената дата 

по електронна поща на 

служебен 

v.banichanska@phls.uni-

sofia.bg   
 

Сравнително 

образование  
проф. дпн Н. 

Попов  

 10.09.2021, 11.00 

Онлайн тест 

ИД - Интеркултурно 

образование  
  

доц. д-р Л.  
Спиридонова  
  
  

 10.09.2021 

ІI курс, III семестър  Редовна сесия  Поправителна сесия  

Приложни техники за 

детско творчество - 

игрово-образователни  

доц. д-р Л.  

Спиридонова  

-  10.09.2021 

Педагогика на 

овладяване на езика и 

развитие на речта  

проф. дн Р. 

Енгелс  

  

-  
  

10.09.2021, 

Педагогика на 

физическата култура в 

предучилищна възраст  

проф. д-р Е.  
Джамбазова  
  

-  30.08.2021 

Педагогически 

технологии на игровото 

взаимодействие  

проф. д-р В. 

Гюрова  
-  10.09.2021 10.00 

Педагогика на ранното 

детство  
проф.  д-р Л. 

Пенева  
-  30.08.2021 г. в Мудъл и 

електронна поща 

ИД Училище музей. 

Учебни занятия в 

неформална среда 

Гл. ас. д-р Тодор 

Петев 
-  10 ч. на 3ти септември 2021 

ІI курс, IV семестър  Редовна сесия  Поправителна сесия  

Педагогика на 

изобразителното 

изкуство в  

предучилищна възраст   

проф. дн Л. 

Малинова  

 8.09.2021, Мудъл, ел. поща 

Основи на началната 

училищна педагогика   
Гл. ас. д-р Ил. 

Симеонова 

 10.09.2021, 10.00, 
i.simeonova.fnoi@gmail.com; 

Приложни техники за 

творчество в детската 

градина - изобразителни   

ас. д-р Г. 

Михайлова  

 08.09.2021 

mailto:v.banichanska@phls.uni-sofia.bg
mailto:v.banichanska@phls.uni-sofia.bg
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Приложни техники за 

творчество в детската 

градина - природонаучни   

гл. ас. д-р М. 

Стоянова  

 10.09.21 - поправителна от 
10.00 в  
мудъл след предварителна 
уговорка на имейл 

Педагогика на 

взаимодействието  

"дете-среда"   

гл. ас. д-р М. 

Стоянова  

 10.09.21 - поправителна от 
10.00  
 в мудъл след предварителна 
уговорка 
 на имейл 

Педагогика на 

математиката в 

предучилищна възраст    

гл. ас. д-р Г. 

Георгиева  

 07.09.2021 г., в Мудъл 

 
 
 

ИД - Детето в света на 

пословиците и 

поговорките   

проф. дн Р. 

Енгелс  

 10.09.2021, 12.00, 

 https://elearn.uni-

sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view. 

php?id=648106 

ІII курс, V семестър  Редовна сесия  Поправителна сесия  

Педагогика на 

конструктивно-

техническите и битовите 

дейности   

проф. дн М. 

Баева  
-  01.09.2021 

Дидактика на четенето и 

писането  
доц. д-р А. 

Георгиева  
  

-  
  

03.09.2021 г. 10.00 ч писмен 
изпит в МУДЪЛ 

Приложни техники за 

творчество в детската 

градина – конструктивни  

гл. ас. д-р Г. 

Георгиева  
-  07.09.2021 г., в Мудъл 

 
 

 

Дидактика на българския 

език и литература I част  

доц. д-р Т. 

Борисова  

-  „ДБЕЛ – 1 част“ 
„ДБЕЛ – 2 част“ 

До 02.09.2021 г. да се качат в 
МУДЪЛ рефератите 

Дидактика на 

математиката I част   

доц. д-р Г. 

Кирова  

-  01.09.2021 г. от 10 ч. в Мудъл. 

Предварително да се обадят 

или пишат на 0884 176070; 

kirova@uni-sofia.bg 
 

Практически 

упражнения по 

дидактика на българския 

език и литература I част  

ас. Далия Ал-

Халил  

-  до 03.09.2021 г. (краен срок за 
изпращане на изпитните 
материали) в страницата в 
Moodle, предварителна връзка 
с преподавателя на  e-mail 
(dalia.d.al.khalil@gmail.com) 

Практически 

упражнения по  

дидактика на 

математиката I част  

ас. д-р Гергана 

Христова  
-  01.09.2021 г. от 11 ч. в Мудъл. 

Предварително да пишат на 

g.hristova@fppse.uni-sofia.bg 
 

Дидактика на 

родинознанието и 

природознанието I част  

проф. д-р Ил. 

Мирчева  

-  05.09.2021 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view
mailto:kirova@uni-sofia.bg
mailto:g.hristova@fppse.uni-sofia.bg
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ИД – Методи и техники 

на активно учене 
Доц. д-р Л. 

Витанов 
-  1.09.2021 от 9.00 ч 

 
 

 

ИД  - Мултимедията в 
обучението по математика 

доц. д-р Л. 
Алексиева 

 7 септември, 10 ч. 
Moodle: Представяне на 
разработки 

ИД - Формиране на 

детето като читател 

доц. д-р А. 

Георгиева 

 До 03.09.2021 г. да се качи в 
МУДЪЛ реферата 

ІII курс, VI семестър  Редовна сесия  Поправителна сесия  

Дидактика на околния 

свят, човекът и 

природата и човекът и 

обществото – 2 част 

проф. д-р Ил. 

Мирчева  
  

 05.09.2021 

Дидактика на българския 

език и литература ІІ част    
доц. Т. Борисова   „ДБЕЛ – 1 част“ 

„ДБЕЛ – 2 част“ 
До 02.09.2021 г. да се качат в 
МУДЪЛ рефератите 

Дидактика на 

математиката ІІ част   
доц. д-р Г. 

Кирова  

 01.09.2021 г. от 10 ч. в Мудъл. 

Предварително да се обадят 

или пишат на 0884 176070; 

kirova@uni-sofia.bg 
 

Практически 

упражнения по 

дидактика на българския 

език и литература II част  

ас. Далия Ал-

Халил  

 до 03.09.2021 г. (краен срок за 
изпращане на изпитните 
материали) в страницата в 
Moodle, предварителна връзка 
с преподавателя на e-mail 
(dalia.d.al.khalil@gmail.com) 

Практически 

упражнения по  

дидактика на 

математиката II част  

ас. д-р  Г. 

Христова  

 01.09.2021 г. от 11 ч. в 

Мудъл. Предварително да 

пишат на 

g.hristova@fppse.uni-sofia.bg 

Дидактика на техниката и 

технологиите   

доц. д-р Н. 

Цанев  

 07.09.2021 

онлайн 

Конструктивно-

приложни дейности   
доц. д-р Л. 

Витанов  

 1.09.2021 от 9.00 ч 

 
 
 

Дидактика на 

информационните 

технологии в началните 

класове   

доц. д-р Н. Цанев 

доц. д-р Любка 

Алексиева  

 07.09.2021,онлайн 

ИД – Статистика за 

педагози 
Проф. М. 

Замфиров  

  

ИД - Творческа работа 

над текстови задачи по 

математика в I-IV клас 

доц. д-р Г. 

Кирова 

 01.09.2021 г. от 12 ч. в 

Мудъл. Предварително да се 

обадят или пишат на 0884 

file:///C:/Users/user/Desktop/RAZPISI%20let%20sem.%202016-2017_Evgeni/_____________5933.htm
file:///C:/Users/user/Desktop/RAZPISI%20let%20sem.%202016-2017_Evgeni/_____________5933.htm
mailto:kirova@uni-sofia.bg
mailto:g.hristova@fppse.uni-sofia.bg
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176070; kirova@uni-sofia.bg 
 

  

 

mailto:kirova@uni-sofia.bg

