
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на лекциите на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с 

учителска правоспособност)”, 

  задочно обучение, ІІ поток 

курсов ръководител проф. дн Любен Витанов 

I семестър/зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

              ДЕКАН: 

                           /проф. дпн Милен Замфиров/ 
  

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

14.11.2022 

(понеделник) 

Съвременен български език (д-р Галина 

Бунджулова) 

Съвременен български език (д-р Галина 

Бунджулова) 

15.11.2022 

(вторник) 

Дидактика на четенето и писането (доц. д-р Анна 

Георгиева) 

Дидактика на четенето и писането (доц. д-р Анна 

Георгиева) 

16.11.2022 

(сряда) 

Дидактика на четенето и писането (доц. д-р Анна 

Георгиева) 

Дидактика на четенето и писането (доц. д-р Анна 

Георгиева) 

17.11.2022 

(четвъртък) 

Дидактика на четенето и писането (доц. д-р Анна 

Георгиева) 

Дидактика на четенето и писането (доц. д-р Анна 

Георгиева) 

18.11.2022 

(петък)               

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа (проф. дн Любен Витанов) 

Методика на педагогическата работа в часа на класа 

(проф. дн Любен Витанов) 

19.11.2022 

(събота) 

Дидактика на изобразителното изкуство - 

съвременни тенденции и подходи (гл. ас. д-р 

Гергана Михайлова-Недкова) 

Дидактика на изобразителното изкуство - 

съвременни тенденции и подходи (гл. ас. д-р 

Гергана Михайлова-Недкова)  

20.11.2022 

(неделя) 

 Дидактика на изобразителното изкуство - 

съвременни тенденции и подходи (гл. ас. д-р 

Гергана Михайлова-Недкова) 

Дидактика на изобразителното изкуство - 

съвременни тенденции и подходи (гл. ас. д-р 

Гергана Михайлова-Недкова) 

21.11.2022 

(понеделник) 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа (проф. дн Любен Витанов) 

Методика на педагогическата работа в часа на класа 

(проф. дн Любен Витанов) 



22.11.2022 

(вторник) 
 

Дидактика на математиката – съвременни тенденции 

и подходи (проф. д-р Габриела Кирова) 

24.11.2022 

(четвъртък) 
Математика (проф. д-р Здравко Лалчев) Математика (проф. д-р Здравко Лалчев) 

26.11.2022 

(събота) 

Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (проф. д-р Николай Цанев)   

 

Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (проф. д-р Николай Цанев)        

 

27.11.2022 

(неделя) 

ИД 1       ИД 5   

ИД 2       ИД 6 

ИД 3       ИД 7 

ИД 4       ИД 8       

 ИД 1       ИД 5   

ИД 2       ИД 6 

ИД 3       ИД 7 

ИД 4       ИД 8       

28.11.2022 

(понеделник) 

 Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (проф. д-р Николай Цанев) 

 Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (проф. д-р Николай Цанев) 

29.11.2022 

(вторник) 

 Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (проф. д-р Габриела Кирова) 

Дидактика на математиката – съвременни тенденции 

и подходи (проф. д-р Габриела Кирова) 

30.11.2022 

(сряда) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (проф. д-р Габриела Кирова) 

Дидактика на математиката – съвременни тенденции 

и подходи (проф. д-р Габриела Кирова) 

01.12.2022 

(четвъртък) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (проф. д-р Габриела Кирова) 

 Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (проф. д-р Габриела Кирова) 

02.12.2022 

(петък) 

Начална училищна педагогика (доц. д-р Татяна 

Борисова) 

Начална училищна педагогика (доц. д-р Татяна 

Борисова) 

03.12.2022 

(събота) 

Начална училищна педагогика (доц. д-р Татяна 

Борисова) 

Начална училищна педагогика (доц. д-р Татяна 

Борисова) 

04.12.2022 

(неделя) 

  

 

 ИД 1       ИД 5   

ИД 2       ИД 6 

ИД 3       ИД 7 

ИД 4       ИД 8       

05.12.2022 

(понеделник) 

 Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (доц. д-р Любка 

Алексиева) 

 Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (доц. д-р Любка 

Алексиева) 



06.12.2022 

(вторник) 

 Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (доц. д-р Любка 

Алексиева) 

 Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (доц. д-р Любка 

Алексиева) 

07.12.2022 

(сряда) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (проф. д-р Габриела Кирова) 

 Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (проф. д-р Габриела Кирова) 

08.12.2022 

(четвъртък) 

 Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (доц. д-р Татяна 

Борисова) 

 Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (доц. д-р Татяна 

Борисова) 

09.12.2022 

(петък) 

 Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (доц. д-р Татяна 

Борисова) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (доц. д-р Татяна 

Борисова) 

10.12.2022 

(събота) 

 Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (доц. д-р Татяна 

Борисова) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (доц. д-р Татяна 

Борисова) 

11.12.2022 

(неделя) 

 Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (доц. д-р Татяна 

Борисова) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (доц. д-р Татяна 

Борисова) 

12.12.2022 

(понеделник) 

 Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (доц. д-р Татяна 

Борисова) 

 

 

 

Избираеми дисциплини (ИД): Всеки студент трябва да избере ЕДНА от посочените. 
 

1.  проф. д-р Илиана Мирчева 
Съвременни концепции за екологично образование в 

началното училище 

2.  доц. д-р Анна Георгиева 
Специфика на обучението по български език като 

втори език 

3.  проф. д-р Габриела Кирова Работа по проекти в обучението по математика 



4.  проф. д-р Николай Цанев Оригами за учебни цели 

5.  гл. ас. д-р Гергана Христова 
Диагностика на резултатите от обучението по 

математика 

6.  проф. дн Любен Витанов Методика на обучението по БДП 

7.  доц. д-р Иван Душков Уеб-дизайн за учители 

8.  гл. ас. д-р Илияна Симеонова Интердисциплинарно и проектобазирано обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

РАЗПИС 

на упражненията на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с 

учителска правоспособност)”, 

  задочно обучение, ІІ поток,  четвърта група, курсов ръководител проф. дн Любен Витанов 

I семестър/зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

13.12.2022 

(вторник) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (хон. преп. 

Стойна Белухова) 

 

14.12.2022 

(сряда) 
 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (хон. преп. 

Стойна Белухова) 

15.12.2022 

(четвъртък) 

Дидактика на изобразителното изкуство – 

съвременни тенденции и подходи (гл. ас. д-р 

Гергана Михайлова-Недкова) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (хон. преп. 

Стойна Белухова) 

16.12.2022 

(петък) 

Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (доц. д-р Любка 

Алексиева) 

Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (доц. д-р Любка 

Алексиева) 

17.12.2022 

(събота) 

Съвременен български език (д-р Галина 

Бунджулова) 
Математика (проф. д-р Здравко Лалчев) 

18.12.2022 

(неделя) 

Дидактика четенето и писането (хон. преп. Стойна 

Белухова) 

Дидактика четенето и писането (хон. преп. Стойна 

Белухова) 

19.12.2022 

(понеделник) 

Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (проф. д-р Николай Цанев) 

Дидактика четенето и писането (хон. преп. Стойна 

Белухова) 



20.12.2022 

(вторник) 

Дидактика на изобразителното изкуство – 

съвременни тенденции и подходи (гл. ас. д-р 

Гергана Михайлова-Недкова) 

 

21.12.2022 

(сряда) 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа (проф. дн Любен Витанов) 

Методика на педагогическата работа в часа на класа 

(проф. дн Любен Витанов) 

22.12.2022 

(четвъртък) 

Начална училищна педагогика (гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова) 

Начална училищна педагогика (гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова) 

23.12.2022 

(петък) 

Начална училищна педагогика (гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова) 

Начална училищна педагогика (гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова) 

05.01.2023 

(четвъртък) 

 Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (проф. д-р Николай Цанев) 

  

06.01.2023 

(петък) 

 Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (гл. ас. д-р Гергана Христова) 

 Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (гл. ас. д-р Гергана Христова) 

07.01.2023 

(събота) 

 Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (гл. ас. д-р Гергана Христова) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на упражненията на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с 

учителска правоспособност)”, 

  задочно обучение, ІІ поток, пета група, курсов ръководител проф. дн Любен Витанов 

I семестър/зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

13.12.2022 

(вторник) 

Дидактика на изобразителното изкуство – 

съвременни тенденции и подходи (гл. ас. д-р 

Гергана Михайлова-Недкова) 

 

14.12.2022 

(сряда) 

Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (проф. д-р Николай Цанев) 

Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (проф. д-р Николай Цанев) 

15.12.2022 

(четвъртък) 
 

Дидактика на изобразителното изкуство – 

съвременни тенденции и подходи (гл. ас. д-р 

Гергана Михайлова-Недкова) 

17.12.2022 

(събота) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (хон. преп. 

Стойна Белухова) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (хон. преп. 

Стойна Белухова) 

18.12.2022 

(неделя) 

Съвременен български език (д-р Галина 

Бунджулова) 
Математика (проф. д-р Здравко Лалчев) 

19.12.2022 

(понеделник) 

Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (доц. д-р Любка 

Алексиева) 

Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (доц. д-р Любка 

Алексиева) 

20.12.2022 

(вторник) 

Дидактика четенето и писането (хон. преп. Стойна 

Белухова) 
 



21.12.2022 

(сряда) 
 

Дидактика четенето и писането (хон. преп. Стойна 

Белухова) 

 

22.12.2022 

(четвъртък) 
 

Дидактика четенето и писането (хон. преп. Стойна 

Белухова) 

23.12.2022 

(петък) 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа (проф. дн Любен Витанов) 

Методика на педагогическата работа в часа на класа 

(проф. дн Любен Витанов) 

07.01.2023 

(събота) 

 Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (хон. преп. 

Стойна Белухова) 

 Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (гл. ас. д-р Гергана Христова) 

08.01.2023 

(неделя) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (гл. ас. д-р Гергана Христова) 

Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (гл. ас. д-р Гергана Христова) 

13.01.2023 

(петък) 

 Начална училищна педагогика (гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова) 

 Начална училищна педагогика (гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова) 

14.01.2023 

(събота) 

 Начална училищна педагогика (гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова) 

 Начална училищна педагогика (гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

 

РАЗПИС 

на упражненията на  магистърска програма ”Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с 

учителска правоспособност)”, 

  задочно обучение, ІІ поток,  шеста група, курсов ръководител проф. дн Любен Витанов 

І семестър/зимен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

14.12.2022 

(сряда) 

Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (доц. д-р Любка 

Алексиева) 

 

15.12.2022 

(четвъртък) 

Съвременни мултимедийни технологии в 

обучението в началното училище (доц. д-р Любка 

Алексиева) 

 

16.12.2022 

(петък) 

Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (проф. д-р Николай Цанев) 

Дидактика на информационните технологии в 

началното училище (проф. д-р Николай Цанев) 

17.12.2022 

(събота) 

Методика на педагогическата работа в часа на 

класа (проф. дн Любен Витанов) 

Методика на педагогическата работа в часа на класа 

(проф. дн Любен Витанов) 

19.12.2022 

(понеделник) 

Съвременен български език (д-р Галина 

Бунджулова) 
Математика (проф. д-р Здравко Лалчев) 

03.01.2023 

(вторник) 

Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (хон. преп. 

Стойна Белухова) 

 



04.01.2023 

(сряда) 
  

 Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (хон. преп. 

Стойна Белухова) 

05.01.2023 

(четвъртък) 

   Дидактика на български език и литература – 

съвременни тенденции и подходи (хон. преп. 

Стойна Белухова) 

08.01.2023 

(неделя) 

Дидактика четенето и писането (хон. преп. Стойна 

Белухова) 

Дидактика четенето и писането (хон. преп. Стойна 

Белухова) 

09.01.2023 

(понеделник) 

 Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (гл. ас. д-р Гергана Христова) 

 Дидактика четенето и писането (хон. преп. Стойна 

Белухова) 

11.01.2023 

(сряда) 

 Начална училищна педагогика (гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова) 

 Начална училищна педагогика (гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова) 

12.01.2023 

(четвъртък) 

 Начална училищна педагогика (гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова) 

 Начална училищна педагогика (гл. ас. д-р Илияна 

Симеонова) 

14.01.2023 

(събота) 

 Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (гл. ас. д-р Гергана Христова) 

 Дидактика на математиката – съвременни 

тенденции и подходи (гл. ас. д-р Гергана Христова) 

15.01.2023 

(неделя) 

 Дидактика на изобразителното изкуство – 

съвременни тенденции и подходи (гл. ас. д-р 

Гергана Михайлова-Недкова) 

 Дидактика на изобразителното изкуство – 

съвременни тенденции и подходи (гл. ас. д-р 

Гергана Михайлова-Недкова) 
 

 

 

 

Курсов ръководител:    Ръководител катедра НУП: 

 

                        /проф. дн Любен Витанов/      /проф. д-р Габриела Кирова/ 


