
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК”, УЧ. 2021/ 2022 г. 

 

Изпит Преподавател Дата и час 

І курс, I семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Въвеждане в 

специалността 

доц. д-р А. 

Георгиева 

- До 02.09.22г. 

разработките да се качат 

в ел.курс в Мудъл 
Компетентностен подход и 

иновации в образованието 
Гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова 
- 29.08.22г., 10:00ч., след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

i.simeonova.fnoi@gmail.

com 

Българска литература за 

деца 

Проф. д-р Емилия 

Евгениева 

- 29.08.22г., в Мудъл 

след предварителна 

връзка с преподавател 

на мейл: 

e.evgenieva@fppse.uni-

sofia.bg 

Педагогика (Теория на 

възпитанието) 

гл. ас. д-р Ал. Ранев - 2-ри. 09 (петък) от 

10:00 ч. в МУДЪЛ, на 

следния адрес: 

https://elearn.uni-

sofia.bg/course/view.ph

p?id=42204 

Парола: 1235  

 

Предучилищна 

педагогика 

проф. д-р Р. Пенев - 29.08.22г., 14:00ч., ел. 

поща: rpenev@uni-

sofia.bg 

Сравнително образование проф. дпн Н. Попов - 01.09.22г., 11:00ч., чрез 

онлайн тест 

Театрално изкуство и 

техника на говора 

доц. д-р Д. Щерева - 02.09.22г.-10:00ч., каб. 

311, след предварителна 

връзка с преподавател на 

мейл:  djankulova@uni-

sofia.bg 

ИКТ в обучението и 

работа в дигитална среда 

доц. д-р И. Душков - 05.09.2022г. 

Английски език Ст. преп. Ванина 

Петрова 

- 05.09.22г. 10:00ч. стая 

406. До 20.08.22г. 

връзка с преподавател 

относно заданията, 

които студентите 

трябва да представят, на 

мейл: vaninasp@uni-

sofia.bg   
ИД Интернет и 

компетентност за работа 

по проекти   

проф. д-р Илиана 

Мирчева  
- До 01.09.22г. 

разработките да се 

качат в Мудъл 

ИД – Дигитални 

технологии за обучение 

по чужд език 

ас. д-р Ил. 

Симеонова 

- 29.08.22г., 10:00ч., след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

i.simeonova.fnoi@gmail.c

om 
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http://www.fnpp.uni-sofia.bg/Razpisi/15-16/bak/redovno_zima/%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%B5%D0%BB_4533.htm
http://www.fnpp.uni-sofia.bg/Razpisi/15-16/bak/redovno_zima/%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%B5%D0%BB_4533.htm
mailto:i.simeonova.fnoi@gmail.com
mailto:i.simeonova.fnoi@gmail.com


2 

 

ИД Оригами Доц. д-р Николай 

Цанев 
- 07.09.22г., в Мудъл, 

след предварителна 

връзка с преподавател 

на мейл: 

n.tsanev@fppse.uni-

sofia.bg 

І курс, II семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Философия Доц. д-р Константин 

Янакиев 

 1-ви септември от 
14:00 ч. в блок 4 
(Философски 
факултет), стая 412. 
Студентите 
предварително да  
изпратят имейл на 
адрес 
kjanakiev@phls.uni-
sofia.bg, за график за 
изпита 
 

Съвременен български 

език 

Д-р Ивана Давитков  05.09.22г. 

История на педагогиката 

и българското 

образование  

доц. д-р Ст. 

Стефанов 

 07.09.22г., Мудъл, ел. 

поща, след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

semkov@uni-sofia.bg 

Функционална 

морфология на детето 

(хигиена и здравно 

възпитание) 

гл. ас. д-р Калина 

Рачева 

 01.09.22г. 

Обща психология 

 

Гл. ас. д-р Пламен 

Минчев 

 05.09.22г. от 12:00ч. през 

линк в Мудъл 

Лингв. особености при 

усвояване на чужд ез. в 

детска възраст 

доц. д-р Анна 

Георгиева  

 До 02.09.22г. 

разработките да се качат 

в ел. курс в Мудъл 

Чуждестранна литература 

за деца и юноши 

Проф. д-р Емилия 

Евгениева 

 29.08.22г., в Мудъл след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

e.evgenieva@fppse.uni-

sofia.bg 

Английски език  

 

ст. преп. В. Петрова  05.09.22г. 10:00ч. стая 

406. До 20.08.22г. след 

връзка с преподавател 

относно заданията, 

които студентите трябва 

да представят, на мейл: 

vaninasp@uni-sofia.bg   
ИД Здравно и екологично 

образование 
Проф. д-р Илиана 

Мирчева 
 Да 01.09. разработките 

да се качат в Мудъл 
ИД Отборни подвижни 

игри 
Гл. ас. д-р Иван 

Симеонов 
 16.08.22г., Мудъл, след  

мейл на: ivanhs@uni-

sofia.bg 

mailto:n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg
mailto:n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg
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ИД Основи на социалната 

педагогика 
Доц. д-р Марина 

Пиронкова 
 1 септември -12 ч. , 

каб. 412 

ІI курс, III семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Основи на началната 

училищна педагогика 

Гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова  

- 29.08.22г., 10:00ч., след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

i.simeonova.fnoi@gmail.c

om 

Математика проф. д-р Здр. 

Лалчев 

- 07.09.22г. 10:00ч., след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

zdravkol@abv.bg 

Възрастова психология проф. д-р М. 

Бакрачева 

- 07.09.22, 10.00 Мудъл 

Дидактика I част доц. д-р К. 

Герджиков 

- 07.09.22г., 10:00ч., 

каб.407 

Английски език  

 

ст. преп. В. Петрова - 05.09.22г. 10:00ч. стая 

406. До 20.08.22г. след 

връзка с преподавател 

относно заданията, 

които студентите трябва 

да представят, на мейл: 

vaninasp@uni-sofia.bg   

ИД Интернет и 

компетентност за работа по 

проекти  

проф. д-р Илиана 

Мирчева  
- До 01.09.22г. 

разработките да се качат 

в Мудъл 

ИД Философия за деца по 

теми за околната среда 
проф. д-р Илиана 

Мирчева  
- До 01.09.22г. 

разработките да се качат 

в Мудъл 

Хоспитиране Ас. Виолета Халачева  До 02.09.22г. студентите 

да се свържат с 

преподавателя на мейл: 

vdhalachev@uni-sofia.bg  

IІ курс, IV семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Педагогика /Дидактика II 

част/ 

 

доц. д-р К. 

Герджиков 

 07.09.22г., 10:00ч., 

каб.407 

Приобщаващо 

образование 

Проф. дпн Милен 

Замфиров/Доц. дн 

Любен Витанов 

 02.09.22г., 08:30ч. след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

lvitanov@uni-sofia.bg 

Дидактика на околния 

свят: човекът и 

природата, човекът и 

обществото 

проф. д-р Ил. 

Мирчева 

 До 01.09.22г. 

разработките да се качат 

в Мудъл 

Методика на 

педагогическата работа в 

часа на класа 

доц. д-р Л. Витанов  02.09.22г., 08:30ч. след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

lvitanov@uni-sofia.bg 

Педагогическа 

психология 

проф. Наталия 

Александрова 

 07.09.22г. присъствено 

зала 310 

mailto:i.simeonova.fnoi@gmail.com
mailto:i.simeonova.fnoi@gmail.com
mailto:zdravkol@abv.bg
mailto:vdhalachev@uni-sofia.bg
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Фолклористика 

 

Проф. д-р Емилия 

Евгениева 
 29.08.22г., в Мудъл след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

e.evgenieva@fppse.uni-

sofia.bg 

Английски език  

 

ст. преп. В. Петрова  05.09.22г. 10:00ч. стая 

406. До 20.08.22г. след 

връзка с преподавател 

относно заданията, 

които студентите трябва 

да представят, на мейл: 

vaninasp@uni-sofia.bg   

ИД Методи и техники за 

активно учене 
Доц. дн Любен 

Витанов 
 02.09.22г., 08:30ч. след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

lvitanov@uni-sofia.bg 

ИД Кино и възпитание  
  

Доц. д-р Стефан 

Стефанов  
 07.09.22г., Мудъл, 

ел. поща, след 

предварителна 

връзка с 

преподавател на 

мейл: semkov@uni-

sofia.bg 

ФД Работа по проекти в 

обучението по математика  
Проф. д-р Габриела 

Кирова  
 До 01.09.22г., 12:00ч. 

(онлайн) след 

предварителна връзка 

по мейл: kirova@uni-

sofia.bg  

ФД Насоки за работа в 

избираемите часове в 

началните класове  

Доц. дн Любен 

Витанов  
 02.09.22г., 08:30ч. след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

lvitanov@uni-sofia.bg 

ІII курс, V семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Дидактика на българския 

език и литература I част 

доц. д-р Т. Борисова - До 02.09.22г. 

разработките да се качат 

в ел. курс в Мудъл 

Дидактика на четене и 

писане 

доц. д-р А. 

Георгиева 

- До 02.09.22г. 

разработките да се качат 

в ел. курс в Мудъл 

Дидактика на 

родинознанието и 

природознанието 

(социална и природна 

среда) IIчаст 

проф. д-р Ил. 

Мирчева 

- До 01.09.22г. 

разработките да се качат 

в Мудъл 

Дидактика на 

математиката I част 

проф. д-р Г. Кирова - До 01.09.22г., 12:00ч. 

(онлайн) след 

предварителна връзка с 

преподаватели по мейли: 

kirova@uni-sofia.bg 

g.hristova@fppse.uni-

sofia.bg 

Практически упражнения 

по  дидактика на 

математиката I част 

Гл. ас. д-р Г. 

Христова 

- До 01.09.22г. , 15:00ч. в 

Мудъл, след мейл на  

g.hristova@fppse.uni-

sofia.bg 

mailto:lvitanov@uni-sofia.bg
mailto:semkov@uni-sofia.bg
mailto:semkov@uni-sofia.bg
mailto:kirova@uni-sofia.bg
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mailto:kirova@uni-sofia.bg
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Практически упражнения 

по дидактика на 

българския език и 

литература I част 

Гл. ас. д-р Далия Ал-

Халил 

- До 02.09.22г. 

разработките да се 

качат в Мудъл 

Английски език  

 

ст. преп. В. Петрова - 05.09.22г. 10:00ч. стая 

406. До 20.08.22г. връзка 

с преподавател относно 

заданията, които 

студентите трябва да 

представят, на мейл: 

vaninasp@uni-sofia.bg   

ИД Творческа работа над 

текстови задачи по 

математика в І-ІV клас 

Проф. д-р Габриела 

Кирова 
- До 01.09.22г., 12:00ч. 

(онлайн) след 

предварителна връзка с 

преподавател по мейл: 

kirova@uni-sofia.bg 

ИД -Интернет и 

компетентност за работа по 

проект 

проф. д-р Илиана 

Мирчева  
- До 01.09.22г. 

разработките да се качат 

в Мудъл 

ІII курс, VI семестър Редовна сесия Поправителна сесия 

Дидактика на българския 

език и литература 2 част 

доц. д-р Т. Борисова  До 02.09.22г. 

разработките да се качат 

в ел. курс в Мудъл 

Дидактика на 

математиката 2 част 

проф. д-р Г. Кирова  До 01.09.22г., 10:00ч. 

онлайн тест в Мудъл, 

след предварителна 

връзка по мейл на  

kirova@uni-sofia.bg или 

g.hristova@fppse.uni-

sofia.bg 

Практически упражнения 

по  дидактика на 

математиката II част 

ас. д-р Г. Христова  До 01.09.22г. , 15:00ч. в 

Мудъл, след мейл на  

g.hristova@fppse.uni-

sofia.bg 

Практически упражнения 

по дидактика на 

българския език и 

литература II част 

ас. Далия Ал-Халил  До 02.09.22г. 

разработките да се 

качат в Мудъл 

Основи на физкултурата 

с дидактика 

проф. д-р Ел. 

Джамбазова 

 30.08.22, 10.00ч. зала 

403 

Методика на обучението 

по чужд език в началните 

класове 

гл. ас. д-р Ил. 

Симеонова 

 29.08.22г., 10:00ч., след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

i.simeonova.fnoi@gmail.c

om 

Английски език   

 

ст. пр. В. Петрова  05.09.22г. 10:00ч. стая 

406. До 20.08.22г. връзка 

с преподавател относно 

заданията, които 

студентите трябва да 

представят, на мейл: 

vaninasp@uni-sofia.bg   

ИД Методика на обучението 

по безопасност на 

движението по пътищата 

Доц. дн Любен 

Витанов 
 02.09.22г., 08:30ч. след 

предварителна връзка с 

преподавател на мейл: 

lvitanov@uni-sofia.bg 

mailto:kirova@uni-sofia.bg
mailto:kirova@uni-sofia.bg
mailto:g.hristova@fppse.uni-sofia.bg
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ИД Портфолио в системата 

на образованието 
Гл. ас. д-р Людмила 

Зафирова 
 До 01.09.22г. 

разработките да се качат 

в Мудъл 

 


