
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

Утвърждавам:  

                         / Декан  проф. М. Замфиров / 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (за завършили други специалности) – ВТОРИ ПОТОК 

Курс: 2 Семестър: 3 (зимен) – 2021/2022 учебна година         

ДЕН 8.30-12.15 13.00-18.45 

20.09.2021 

(понеделник) 

  

 Психолого-педагогически основи на 

информационната култура 

Доц. д-р Милка Терзийска 

Психолого-педагогически основи на 

информационната култура 

Доц. д-р Милка Терзийска  

21.09.2021 

(вторник) 

  

 Психолого-педагогически основи на 

информационната култура 

Доц. д-р Милка Терзийска 

Психолого-педагогически основи на 

информационната култура 

Доц. д-р Милка Терзийска  

23.09.2021 

(четвъртък) 

  

 Психолого-педагогически основи на 

информационната култура 

Доц. д-р Милка Терзийска 

 Психолого-педагогически основи на 

информационната култура 

Доц. д-р Милка Терзийска 

24.09.2021 

(петък) 

 Психолого-педагогически основи на 

информационната култура 

Доц. д-р Милка Терзийска 

ИД – Приемственост между образователните 

структури в периода на детството 

Проф. д-р Любослава Пенева 

25.09.2021 

(събота) 

  

 ИД – Приемственост между образователните 

структури в периода на детството 

Проф. д-р Любослава Пенева 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на 

речта 

Проф. дн Розалина Енгелс 



26.09.2021  

(неделя) 

 Педагогика на овладяване на езика и развитие на 

речта 

Проф. дн Розалина Енгелс 

 Педагогика на овладяване на езика и развитие на 

речта 

Проф. дн Розалина Енгелс 

27.09.2021 

(понеделник) 

  

 Педагогика на овладяване на езика и развитие на 

речта 

Проф. дн Розалина Енгелс 

 Педагогика на овладяване на езика и развитие на 

речта 

Проф. дн Розалина Енгелс 

28.09.2021 

(вторник) 

  

 Педагогика на овладяване на езика и развитие на 

речта 

Проф. дн Розалина Енгелс 

 Педагогика на овладяване на езика и развитие на 

речта 

Проф. дн Розалина Енгелс 

 

29.09.2021 

(сряда) 

Педагогика на овладяване на езика и развитие на 

речта 

Проф. дн Розалина Енгелс  

 Педагогика на овладяване на езика и развитие на 

речта 

Проф. дн Розалина Енгелс 

30.09.2021 

(четвъртък) 
 Теория и технология на семейното възпитание 

Проф. дн Радослав Пенев 

 Теория и технология на семейното възпитание 

Проф. дн Радослав Пенев 

01.10.2021 

(петък) 
 Теория и технология на семейното възпитание 

Проф. дн Радослав Пенев 

 Теория и технология на семейното възпитание 

Проф. дн Радослав Пенев 

02.10.2021 

(събота) 
 Теория и технология на семейното възпитание 

Проф. дн Радослав Пенев  

  Теория и технология на семейното възпитание 

Проф. дн Радослав Пенев 

03.10.2021 

(неделя) 
 Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

Проф. дн Лучия Малинова 

 Теория и методика на изобразителното изкуство 

в предучилищна възраст 

Проф. дн Лучия Малинова 



04.10.2021 

(понеделник) 

  

 Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

Проф. дн Лучия Малинова 

 Теория и методика на изобразителното изкуство 

в предучилищна възраст 

Проф. дн Лучия Малинова 

05.10.2021 

(вторник) 
Теория и технология на семейното възпитание 

Проф. дн Радослав Пенев 

Теория и технология на семейното възпитание 

Проф. дн Радослав Пенев 

06.10.2021 

(сряда) 

  

 Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

Проф. дн Лучия Малинова 

Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

Проф. дн Лучия Малинова 

07.10.2021 

(четвъртък) 

  

 Психолого-педагогически основи на 

информационната култура 

Доц. д-р Милка Терзийска 

 Психолого-педагогически основи на 

информационната култура 

Доц. д-р Милка Терзийска 

08.10.2021 

(петък) 

  

Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

Проф. дн Лучия Малинова 

 Теория и технология на семейното възпитание 

Проф. дн Радослав Пенев 

09.10.2021 

(събота) 

  

 Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

Проф. дн Лучия Малинова 

 ИД – Приемственост между образователните 

структури в периода на детството 

Проф. д-р Любослава Пенева 

10.10.2021 

(неделя) 

  

Теория и методика на изобразителното изкуство в 

предучилищна възраст 

Проф. дн Лучия Малинова 

  

Забележка: Лекциите се провеждат онлайн в електронната система Мудъл. 

 Научен  ръководител :                                                             Ръководител на катедра „Предучилищна и медийна педагогика“: 

                                          (доц. д-р Магдалена Стоянова)                                                                                                                                (проф. дн Радослав Пенев) 


