
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

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

I курс, задочно обучение, зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

Ръководител катедра ПМП: 

   /проф. дн Радослав Пенев/         Декан: 

                /проф. дпн Милен Замфиров/ 

Ръководител катедра НУП: 

   /проф. д-р Габриела Кирова/ 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 Зала 13:15 – 17:30 Зала 

07.09.2022 г. 
Предучилищна педагогика - лекции, 

доц. д-р Лора Спиридонова 
230 

Предучилищна педагогика - лекции, 

доц. д-р Лора Спиридонова 
230 

08.09.2022 г. 
Предучилищна педагогика - лекции, 

доц. д-р Лора Спиридонова 
230 

Предучилищна педагогика - лекции, 

доц. д-р Лора Спиридонова 

230 

09.09.2022 г. 
Въвеждане в специалността - лекции, 

доц. д-р Анна Георгиева 
230 

Въвеждане в специалността - лекции, 

доц. д-р Лора Спиридонова 
230 

10.09.2022 г. 
Съвременен български език - лекции,  

д-р Ивана Давитков 
230 

Съвременен български език - лекции,  

д-р Ивана Давитков 
230 

11.09.2022 г. 
Съвременен български език - лекции,  

д-р Ивана Давитков 
230 

Съвременен български език - лекции,  

д-р Ивана Давитков 
230 

12.09.2022 г. 

Предучилищна педагогика - сем. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, I група 

 

Литература за деца - сем. упр., 

Иво Андровски, II група 

 

Съвременен български език - сем. упр., 

д-р Ивана Давитков, III група 

 

История на педагогиката и българското образование – 

сем. упр., доц. д-р Марина Пиронкова, IV група 

506 

 

 

505 

 

 

513 

 

 

305 

Предучилищна педагогика - сем. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева I група 

 

Литература за деца - сем. упр., 

Иво Андровски, II група 

 

Съвременен български език - сем. упр., 

д-р Ивана Давитков, III група 

 

История на педагогиката и българското образование – 

сем. упр., доц. д-р Марина Пиронкова, IV група 

506 

 

 

505 

 

 

513 

 

 

305 

13.09.2022 г. 

История на педагогиката и българското образование – 

сем. упр., доц. д-р Марина Пиронкова, I група 

 

Предучилищна педагогика - сем. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, II група 

 

Литература за деца - сем. упр., 

Иво Андровски, III група 

305 

 

 

506 

 

 

505 

 

История на педагогиката и българското образование – 

сем. упр., доц. д-р Марина Пиронкова, I група 

 

Предучилищна педагогика - сем. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, II група 

 

Литература за деца - сем. упр., 

Иво Андровски, III група 

305 

 

 

506 

 

 

505 

 



Съвременен български език - сем. упр., 

д-р Ивана Давитков, IV група 

513 Съвременен български език - сем. упр., 

д-р Ивана Давитков, IV група 

513 

14.09.2022 г. 

Съвременен български език - сем. упр., 

д-р Ивана Давитков, I група 

 

История на педагогиката и българското образование – 

сем. упр., доц. д-р Марина Пиронкова, II група 

 

Предучилищна педагогика - сем. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, III група 

 

Литература за деца - сем. упр., 

Иво Андровски, IV група 

513 

 

 

305 

 

 

506 

 

 

505 

Съвременен български език - сем. упр., 

д-р Ивана Давитков, I група 

 

История на педагогиката и българското образование – 

сем. упр., доц. д-р Марина Пиронкова, II група 

 

Предучилищна педагогика - сем. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, III група 

 

Литература за деца - сем. упр., 

Иво Андровски, IV група 

513 

 

 

305 

 

 

506 

 

 

505 

15.09.2022 г. 

Литература за деца - сем. упр., 

Иво Андровски, I група 

 

Съвременен български език - сем. упр., 

д-р Ивана Давитков, II група 

 

Педагогика /теория на възпитанието/ - сем. упр.,  

гл. ас. д-р  Красимир Костов, III група 

 

Предучилищна педагогика - сем. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, IV група 

505 

 

 

513 

 

 

305 

 

 

506 

Литература за деца - сем. упр., 

Иво Андровски, I група 

 

Съвременен български език - сем. упр., 

д-р Ивана Давитков, II група 

 

Педагогика /теория на възпитанието/ - сем. упр., 

гл. ас. д-р Красимир Костов, III група 

 

Предучилищна педагогика - сем. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, IV група 

505 

 

 

513 

 

 

305 

 

 

506 

16.09.2022 г. 

Хоспитиране - в детска градина – практ. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, I група 

 

Хоспитиране - в начално училище – практ. упр.,  

aс. д-р Виолета Халачева, II група 

 

Педагогика /теория на възпитанието/ - сем. упр., 

гл. ас. д-р Красимир Костов, IV група 

- 

 

 

- 

 

 

305 

Хоспитиране - в детска градина – практ. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, I група 

 

Хоспитиране - в начално училище – практ. упр.,  

aс. д-р Виолета Халачева, II група 

 

Педагогика /теория на възпитанието/ - сем. упр., 

гл. ас. д-р Красимир Костов, IV група 

- 

 

 

- 

 

 

305 

17.09.2022 г. 
Литература за деца - лекции,  

проф. д-р Емилия Евгениева 

230 Литература за деца - лекции,  

проф. д-р Емилия Евгениева 

230 

18.09.2022 г. 
Литература за деца - лекции,  

проф. д-р Емилия Евгениева 
230 

Литература за деца - лекции,  

проф. д-р Емилия Евгениева 
230 

19.09.2022 г. 

Педагогика /теория на възпитанието/ - сем. упр., 

гл. ас. д-р Красимир Костов, II група 

 

История на педагогиката и българското образование – 

сем. упр., доц. д-р Марина Пиронкова, III група 

 

Хоспитиране - в детска градина – практ. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, IV група 

505 

 

 

305 

 

 

- 

Педагогика /теория на възпитанието/ - сем. упр., 

гл. ас. д-р Красимир Костов, II група 

 

История на педагогиката и българското образование – 

сем. упр., доц. д-р Марина Пиронкова, III група 

 

Хоспитиране - в детска градина – практ. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, IV група 

505 

 

 

305 

 

 

- 



20.09.2022 г. 
История на педагогиката и българското образование - 

лекции, доц. д-р Марина Пиронкова 

230 История на педагогиката и българското образование - 

лекции, доц. д-р Марина Пиронкова 

230 

21.09.2022 г. 
История на педагогиката и българското образование - 

лекции, доц. д-р Марина Пиронкова 

230 История на педагогиката и българското образование - 

лекции, доц. д-р Марина Пиронкова 

230 

22.09.2022 г. НЕУЧЕБЕН ДЕН - НЕУЧЕБЕН ДЕН - 

23.09.2022 г. 
Педагогика /теория на възпитанието/ - лекции,  

гл. ас. д-р Красимир Костов 

230 Педагогика /теория на възпитанието/- лекции,  

гл. ас. д-р Красимир Костов 

230 

 

24.09.2022 г. 
Педагогика /теория на възпитанието/- лекции,  

гл. ас. д-р Красимир Костов 

230 Педагогика /теория на възпитанието/- лекции,  

гл. ас. д-р Красимир Костов 

230 

25.09.2022 г. 
Педагогика /теория на възпитанието/ - сем. упр., 

гл. ас. д-р Красимир Костов, III група 

505 Педагогика /теория на възпитанието/ - сем. упр.,  

гл. ас. д-р Красимир Костов, IV група 

505 

26.09.2022 г. 
Педагогика /теория на възпитанието/ - сем. упр.,  

гл. ас. д-р Красимир Костов, II група 

505 Психология /обща и възрастова/ - лекции, 

проф. д-р Маргарита Бакрачева 

230 

27.09.2022 г. 
Психология /обща и възрастова/ - лекции, 

проф. д-р Маргарита Бакрачева 

230 Психология /обща и възрастова/ - лекции, 

проф. д-р Маргарита Бакрачева 

230 

28.09.2022 г. 

Педагогика /теория на възпитанието/ - сем. упр., 

гл. ас. д-р Красимир Костов, I група 

 

Хоспитиране - в детска градина – практ. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, III група 

 

Хоспитиране - в начално училище – практ. упр.,  

aс. д-р Виолета Халачева, IV група 

505 

 

 

- 

 

 

- 

 

Педагогика /теория на възпитанието/ - сем. упр., 

гл. ас. д-р Красимир Костов, I група 

 

Хоспитиране - в детска градина – практ. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, III група 

 

Хоспитиране - в начално училище – практ. упр.,  

aс. д-р Виолета Халачева, IV група 

505 

 

 

- 

 

 

- 

 

29.09.2022 г. 

Педагогика /теория на възпитанието/ - сем. упр.,  

гл. ас. д-р Красимир Костов, I група 

 

Хоспитиране - в детска градина – практ. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, II група 

 

Хоспитиране - в начално училище – практ. упр.,  

aс. д-р Виолета Халачева, III група 

505 

 

 

- 

 

 

- 

 

Хоспитиране - в детска градина – практ. упр.,  

ас. Габриела Валентинова-Методиева, II група 

 

Хоспитиране - в начално училище – практ. упр.,  

aс. д-р Виолета Халачева, III група 

- 

 

 

- 

30.09.2022 г. 
Хоспитиране - в начално училище – практ. упр.,  

aс. д-р Виолета Халачева, I група 
- 

Хоспитиране - в начално училище – практ. упр.,  

aс. д-р Виолета Халачева, I група 
- 

 

 


