
  

  

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ  СПЕЦИАЛНОСТ 

„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 

УЧ. 2021/2022 г.  

  

  

Изпит  Преподавател  Дата и час  

  

І курс, I семестър  

I-ва сесия  

/м. ноември –  

м. декември 2021 г./  

II-ра сесия  

/м. януари –  

м. февруари 2022 г./  

Въвеждане в 

специалността 

Доц. д-р Лора 

Спиридонова – частта 

ПУП 

До. д-р Анна Георгиева 

– частта НУП 

до 10 ноември да се 

качат в МУДЪЛ 

разработките и в 

двете части – ПУП и 

НУП 

До 10. 01. 2022 г. 

ноември да се качат 

в МУДЪЛ 

разработките и в 

двете части – ПУП и 

НУП 

Съвременен 

български език 

д-р Ивана Давитков 27.11.2021г., 13 ч. 

по електронна поща 

15.1.2022г., 13 ч. 

по електронна поща 

История на 

педагогиката и 

българското 

образование 

Доц. д-р Марина 

Пиронкова 

20.11.2021 г. от 9.00 – 

в Мудъл 

16.01.2022 г. от 9.00 – 

в Мудъл 

Педагогика (теория 

на възпитанието) 

гл. ас. д-р Александър 

Ранев 

15.11.2021 г. 

(понеделник) от 

9:30ч. (за първа 

група) и  

от 13:00 (за втора 

група) - МУДЪЛ 

17.01. 2022 г. 

(понеделник) от 

9:30ч. (за първа 

група) и от 13:00 (за 

втора група) - 

МУДЪЛ 

Предучилищна 

педагогика 

доц. Лора Спиридонова 10. ноември 

Мудъл 

10:00 

10. януари 

Мудъл 

10:00 

Литература за деца – 

тест. Изпитът ще се 

проведе по ел. поща 

Доц. д-р Т. 

Казанджиева 

04. 11. 2020 г.  – 11. 00 

ч.  

14. 01. 2022 г. – 11. 00 

ч.  

Психология /обща и 

възрастова/ 

М. Бакрачева 3 декември 

Онлайн, тест 

10:00-10:30 часа 

15 януари 

Онлайн, тест 

10:00-10:30 часа 

  

ІI курс, III семестър  

I-ва сесия  

/м. ноември –  

м. декември 2021 г./  

II-ра сесия  

/м. януари –  

м. февруари 2022 г./  

Приложни техники 

за детско творчество 

/игрово-

образователни/ 

доц. Лора Спиридонова 10. ноември  

Мудъл 

Краен срок за 

предаване на 

задачите 

10. януари 

Мудъл 

Краен срок за 

предаване на 

задачите 



Педагогика на 

овладяване на език и 

развитие на речта 

проф. дн Розалина 

Енгелс-Критидис 

10.11.2021г., 19:00ч., 

онлайн на следния 

линк: 

Виртуална класна 

стая за изпита 

(инструкции за 

теста)- 10.11.2021г., 

19:00ч. (uni-sofia.bg) 

10.01.2022г., 10:00ч., 

онлайн, на следния 

линк: 

Виртуална класна 

стая за изпит 

(инструкции за 

теста) - 10.01.2022г., 

10:00ч. (uni-sofia.bg) 

Педагогика на 

физическата 

култура 

проф. д-р Елена 

Джамбазова 

08.11.2021г. 08.01.2022г. 

Предучилищна 

педагогика и 

социална 

интеграция 

(Социална 

педагогика 2 к. з.о.) 

Проф. д-р Весела 

Гюрова  

14.11. от 9.45 – 11.30 

в системата в Мудъл 

с оформено задание 

31.01. от 9.45 – 11.30 

в системата в Мудъл 

с видео-среща и 

оформено задание 

Педагогика на 

ранното детство 

Проф. д-р Любослава 

Пенева 

15.11.2021 г. 

Мудъл 

10.01.2022 г. 

Мудъл 

Феноменът 

„агресия“ в 

детството 

Проф. дн Радослав 

Пенев 

15.11.2021 - Мудъл 15.01.2022 - Мудъл 

  

ІII курс, V семестър,   

I-ва сесия  

/м. ноември –  

м. декември 2021 г./  

II-ра сесия  

/м. януари –  

м. февруари 2022 г./  

Педагогика на 

конструктивно-

техническите и 

битовите дейности 

ПРОФ.ДН МАРИЯ 

КИРИЛОВА БАЕВА 

30.11.2021 г. 

Мудъл 

30.01.2022 г. 

Мудъл 

Дидактика на 

четенето и писането 

доц. д-р Анна Георгиева 20.11. 2021 г. от 

11.00ч писмен изпит 

в МУДЪЛ 

15.01. 2022 г. от 

11.00ч писмен изпит 

в МУДЪЛ 

Приложни техники 

за творчество в ДГ - 

конструктивни 

доц. д-р Галина 

Георгиева 

04.11.2021 г., 10:00 ч. 

- Мудъл 

27.01.2021 г., 10:00 ч. 

- Мудъл 

Дидактика на 

българския език и 

литература 

гл. ас. д-р Далия        

Ал-Халил 

краен срок за 

предаване на 

заданията в Moodle - 

до 08.11.2021 г. (вкл.) 

краен срок за 

предаване на 

заданията в Moodle - 

до 05.01.2022 г. (вкл.) 

Дидактика на 

информационните 

технологии в 

началните класове 

доц. д-р Николай Цанев 

доц. д-р Любка 

Алексиева 

30 ноември 2021 

(MOODLE) 

30 януари 2021 

(MOODLE) 

Практически 

упражнения по 

Дидактика на 

българския език и 

литература 

доц. д-р Анна Георгиева ТЕСТ в Мудъл 

27.11.2021 г от 11.00ч 

в МУДЪЛ 

ТЕСТ в Мудъл 

29.01.2022 г от 11.00ч 

в МУДЪЛ 

История на 

детството 

Доц. д-р Милка 

Терзийска 

15.11.2021 г. (Мудъл 

и електронна поща) 

15.01.2022 г. (Мудъл 

и електронна поща) 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=692920
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=692920
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=692920
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=692920
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=692920
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=692925
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=692925
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=692925
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=692925
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=692925


  

ІV курс, VII семестър,   

I-ва сесия  

/м. ноември –  

м. декември 2021 г./  

II-ра сесия  

/м. януари –  

м. февруари 2022 г./  

Психолого-

педагогически 

основи на 

информационната 

култура 

Доц. д-р Милка 

Терзийска 

30.11.2021 г. (Мудъл 

и електронна поща) 

15.01.2022 г. 

(Мудъл и 

електронна поща) 

Дидактика на 

физическата 

култура 

проф.д-р Елена 

Джамбазова 

15.11.2021г. МУДЪЛ 15.01.2022г. МУДЪЛ 

Дидактика на 

музиката 

гл.ас.д-р Емилия 

Лазарова Караминкова 

- Кабакова 

15.11.2021 – краен 

срок за предаване на 

курсовите проекти в 

Мудъл 

 10.01.- краен срок за 

подаване на 

курсовите проекти в 

Мудъл 

Дидактика на 

изобразителното 

изкуство 

 

проф. дн Лучия 

Малинова 

5.11.2021 

Мудъл 

24.01.2022 

Мудъл 

Теория и технология 

на семейното 

възпитание 

Проф. дн Радослав 

Пенев 

15.11.2021 - Мудъл 15.01.2022 - Мудъл 

Оригами доц. д-р Николай Цанев 30 ноември 2021 

(MOODLE) 

30 януари 2021 

(MOODLE) 

Мултимедията в 

обучението по 

математика 

доц. д-р Любка 

Алексиева 

30 ноември 2021 

(MOODLE) 

30 януари 2021 

(MOODLE) 

Конфликтни 

ситуации и групова 

динамика 

М. Бакрачева 28 ноември 

Казуси, качени в 

Мудъл 

15 януари 

Казуси, качени в 

Мудъл 

ФД Работа по 

проекти в 

обучението по 

математика 

Доц. д-р Г. Кирова 20.11.2021 г. МУДЪЛ 15.01.2022 г. 

МУДЪЛ 

ФД Насоки за работа 

във факултативните 

учебни часове 

Доц. Л. Витанов 9.00 ч. 15.11.2021 9. 00 ч 20.01.2021 

ФД Диагностика и 

външно оценяване 

на резултатите от 

обучението в 

началните класове 

Доц. д-р Г. Кирова 20.11.2021 г. МУДЪЛ 15.01.2022 г. 

МУДЪЛ 

Текуща 

педагогическа 

практика 

Ас. д-р Диана Андонова 

– частта ПУП 

Ас. Ви 

Виолета Халачева – 

частта НУП 

11:00 ч. 20.11.2021 

онлайн 

10.01.2022 – след 

предварителна 

консултация с 

преподавателя 
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