
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”,  II поток, IV ГРУПА 

  задочно обучение, курсов ръководител проф. д-р Илиана Мирчева 

IV семестър/летен семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /доц. д-р Г.Кирова/                     /проф. дпн Милен Замфиров/ 

 
                  

Курсов ръководител: 

/ проф. д-р Илиана Мирчева/  

 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

07.03.понед Дидактика на музиката – съвременни тенденции и 

подходи – гл. ас. д-р Ралиица Димитрова 

Дидактика на музиката – съвременни тенденции и подходи – 

гл. ас. д-р Ралиица Димитрова 

08.03. вторник Стажантска практика Стажантска практика 

14.03. понед. Стажантска практика Стажантска практика 

15.03. вторник Стажантска практика Стажантска практика 

16.03. сряда Стажантска практика Стажантска практика 

17.03. четв. Стажантска практика  

24.03. четв. Дидактика на изобразителното изкуство – съвременни тенденции и 

подходи– проф. д-р Лучия Малинова 
Дидактика на изобразителното изкуство – съвременни тенденции и 

подходи– проф. д-р Лучия Малинова 

27.03. неделя ФД ФД 

 

От факултативните дисциплини всеки избира ЕДНА. 

 

Факултативни дисциплини 

№  Преподавател Дисциплина 

•  доц. д-р Татяна Борисова  Форми на обучението по български език 

•  доц. д-р Любен Витанов 
Конструктивно-приложни дейности в 

началното училище 

•  доц. д-р Габриела Кирова 
Работа по проекти в обучението по 

математика в началните класове 

•  гл. ас. д-р Николина Танкушева 
Физическа подготовка за отделните видове 

спорт 



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”, II поток, V ГРУПА 

  задочно обучение, курсов ръководител проф. д-р Илиана Мирчева 

IV семестър/летен семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /доц. д-р Г.Кирова/                     /проф. дпн Милен Замфиров/ 

 
                  

Курсов ръководител: 

/ проф. д-р Илиана Мирчева /  

 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

17.03. четв.  Стажантска практика 

21.03. понед. Дидактика на музиката – съвременни тенденции и 

подходи – гл. ас. д-р Ралиица Димитрова 

Дидактика на музиката – съвременни тенденции и подходи – 

гл. ас. д-р Ралиица Димитрова 

22.03. вторник Стажантска практика Стажантска практика 

25.03. петък Дидактика на изобразителното изкуство – съвременни тенденции и 

подходи– проф. д-р Лучия Малинова 
Дидактика на изобразителното изкуство – съвременни тенденции и 

подходи– проф. д-р Лучия Малинова 

27.03. неделя ФД ФД 

28.03. понед. Стажантска практика Стажантска практика 

29.03. вторник Стажантска практика Стажантска практика 

30.03. сряда Стажантска практика Стажантска практика 

 

От факултативните дисциплини всеки избира ЕДНА. 

 

Факултативни дисциплини 

№  Преподавател Дисциплина 

•  доц. д-р Татяна Борисова  Форми на обучението по български език 

•  доц. д-р Любен Витанов 
Конструктивно-приложни дейности в 

началното училище 

•  доц. д-р Габриела Кирова 
Работа по проекти в обучението по 

математика в началните класове 

•  гл. ас. д-р Николина Танкушева 
Физическа подготовка за отделните видове 

спорт 



 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на учебните занятия на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)”, II поток, VI ГРУПА 

  задочно обучение, курсов ръководител проф. д-р Илиана Мирчева 

ІVсеместър/летен семестър на учебната 2021/2022 г. 

 

Ръководител на катедра :           ДЕКАН: 

    /доц. д-р Г.Кирова/                     /проф. дпн Милен Замфиров/ 
             

Курсов ръководител: 

/ проф. д-р Илиана Мирчева/ 

  

 

УПРАЖНЕНИЯ 

 

23.03. сряда Дидактика на музиката – съвременни тенденции и 

подходи – гл. ас. д-р Ралиица Димитрова 

Дидактика на музиката – съвременни тенденции и подходи – 

гл. ас. д-р Ралиица Димитрова 

26.03. събота Дидактика на изобразителното изкуство – съвременни тенденции и 

подходи– проф. д-р Лучия Малинова 
Дидактика на изобразителното изкуство – съвременни тенденции и 

подходи– проф. д-р Лучия Малинова 

27.03. неделя ФД ФД 

31.03. четв. Стажантска практика Стажантска практика 

01.04. петък Стажантска практика Стажантска практика 

04.04. понед. Стажантска практика Стажантска практика 

05.04. вторник Стажантска практика Стажантска практика 

06.04. сряда Стажантска практика  

 

От факултативните дисциплини всеки избира ЕДНА. 

 

Факултативни дисциплини 

№  Преподавател Дисциплина 

•  доц. д-р Татяна Борисова  Форми на обучението по български език 

•  доц. д-р Любен Витанов 
Конструктивно-приложни дейности в 

началното училище 

•  доц. д-р Габриела Кирова 
Работа по проекти в обучението по 

математика в началните класове 

•  гл. ас. д-р Николина Танкушева 
Физическа подготовка за отделните видове 

спорт 
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