
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА 

  

РАЗПИС 

на учебните занятия на специалност „Специална педагогика”, магистърска програма „Слухово-речева рехабилитация (за 

завършили Специална педагогика и други педагогически специалности)“, задочно обучение, първи семестър на учебната 

2022/2023 г. в дистанционна форма - MOODLE 

  

Ръководител на катедра  ……………..:         ДЕКАН: 

/проф. д-р Неда Балканска/                         /проф. дпн Милен Замфиров/ 

                                                                                                         

Курсов ръководител:……………….. 

/проф. д-р Неда Балканска/ 

  

Дата 

 
8.30 – 12.30 ч. Зала 13 - 17 ч. Зала 

11.11.22 

Методика на обучението по математика при 

деца с увреден слух -проф. дпн М. 

Замфиров (лекции)  

Методика на обучението по математика при 

деца с увреден слух - проф. дпн М. Замфиров 

(лекции) 

 

  

13.11.22 

 Анатомия, физиология и патология на органите 

на слуха и речта с аудиология, - Проф. д-р 

Диана Попова  (лекции) 
 

Анатомия, физиология и патология на органите на 

слуха и речта с аудиология, - Проф. д-р Диана 

Попова (лекции) 

  



 

14.11.22 
Теоретични основи на слухово-речевата 

рехабилитация, лекции, доц. А. Трошева 
 

Теоретични основи на слухово-речевата 

рехабилитация, лекции, доц. А. Трошева 
  

15.11.22 
Теоретични основи на слухово-речевата 

рехабилитация, лекции, доц. А. Трошева 
 

Теоретични основи на слухово-речевата 

рехабилитация, лекции, доц. А. Трошева 
  

16.11.22 

Анатомия, физиология и патология на органите 

на слуха и речта с аудиология, - Проф. д-р 

Диана Попова  (лекции) 
 

Анатомия, физиология и патология на органите на 

слуха и речта с аудиология, - Проф. д-р Диана 

Попова  (лекции) 

  

17.11.22 
ЗИД - Нарушения на ученето, лекции, проф. 

Н. Василева  
 

ЗИД - Нарушения на ученето, лекции, проф. Н. 

Василева 
  

18.11.22 

Приобщаващо образование и ресурсно 

подпомагане на деца с увреден слух- 

д-р Калоян Дамянов  

 

Приобщаващо образование и ресурсно 

подпомагане на деца с увреден слух 

д-р Калоян Дамянов  

 

21.11.22 

Специфични подходи при деца с увреден слух в  

ранна и предучилищна възраст, доц. А. 

Трошева, лекции 
 

Специфични подходи при деца с увреден слух в  

ранна и предучилищна възраст, доц. А. Трошева, 

лекции 

  

22.11.22 

Специфични подходи при деца с увреден слух в  

ранна и предучилищна възраст, доц. А. 

Трошева, лекции 
 

Специфични подходи при деца с увреден слух в  

ранна и предучилищна възраст, доц. А. Трошева, 

лекции 

  

23.11.22 

Теоретични основи на слухово-речевата 

рехабилитация гл. ас. д-р Мария Валявичарска-

5 ч. упр 

 

 

 

25.11.22 

ЗИД - Нарушения на ученето, лекции, проф. 

Н. Василева  

ЗИД - Нарушения на ученето, лекции, проф. Н. 

Василева 

 

  



27.11.22  

 

Специфични подходи при деца с увреден слух в  

ранна и предучилищна възраст, ас. д-р Славина 

Лозанова, упражнения 
 

Специфични подходи при деца с увреден слух в  

ранна и предучилищна възраст, ас. д-р Славина 

Лозанова, упражнения 

  

28.11.22 

 

 

Теоретични основи на слухово-речевата 

рехабилитация гл. ас. д-р Мария Валявичарска-5 ч. 

упр 

 

29.11.2022 

 

Подходи на работа при деца със специални 

образователни потребности, Проф. М. 

Цветкова-Арсова, лекции   
 

Подходи на работа при деца със специални 

образователни потребности, Проф. М. Цветкова-

Арсова, лекции   

  

2.12.22 

 

Български жестов език, упр. ас. д-р Славина 

Лозанова 
 

Български жестов език, упр. ас. д-р Славина 

Лозанова  

3.12.22 
 Психология на атипичното развитие - проф. д-р 

Цанка Попзлатева- лекции 
 

Психология на атипичното развитие - проф. д-р 

Цанка Попзлатева- лекции 
 

4.12.22 
Психология на атипичното развитие - проф. д-р 

Цанка Попзлатева- лекции 
 

Психология на атипичното развитие - проф. д-р 

Цанка Попзлатева- лекции 
 

5.12.22 
Психология на атипичното развитие - проф. д-р 

Цанка Попзлатева- упражнения 
 

Психология на атипичното развитие - проф. д-р 

Цанка Попзлатева- упражнения 
 

6.12.2022 

 

Подходи на работа при деца със специални 

образователни потребности, Проф. М. 

Цветкова-Арсова, лекции   
 

Подходи на работа при деца със специални 

образователни потребности, Проф. М. Цветкова-

Арсова, лекции   

  

12.12.2022 

 

Подходи на работа при деца със специални 

образователни потребности - гл. ас. Маргарита 

Томова - упражнения 
 

Подходи на работа при деца със специални 

образователни потребности - гл. ас. Маргарита 

Томова- упражнения 

  

14.12.2022 

 
  

Методика на обучението по БЖЕ, лекции, ас. д-р 

Славина Лозанова  



15.12.22  

Приобщаващо образование и ресурсно 

подпомагане на деца с увреден слух- 

лекции 

д-р Калоян Дамянов 

 

Приобщаващо образование и ресурсно 

подпомагане на деца с увреден слух- лекции 

д-р Калоян Дамянов 
 

16.12.2022 

Приобщаващо образование и ресурсно 

подпомагане на деца с увреден слух- 

упражнения 

д-р Калоян Дамянов 

 

Приобщаващо образование и ресурсно 

подпомагане на деца с увреден слух- 

упражнения 

д-р Калоян Дамянов  

  

17.12.2022 
БЖЕ, упр. ас. д-р Славина Лозанова 

 
 

БЖЕ, упр. ас. д-р Славина Лозанова 
  

18.12.2022 

 

Методика на обучението по БЖЕ, лекции, ас. д-

р Славина Лозанова 
 

Методика на обучението по БЖЕ, лекции, ас. д-р 

Славина Лозанова   

21.12.2022 

 

Методика на обучението по математика при 

деца с увреден слух - М. Замфиров 
 

Методика на обучението по БЖЕ, лекции, ас. д-р 

Славина Лозанова   

04.01.2023 

 

Методика на обучението по математика при 

деца с увреден слух - М. Замфиров 
 

Методика на обучението по БЖЕ, упр., ас. д-р 

Славина Лозанова 
  

06.01.2023 

 

Методика на обучението по математика при 

деца с увреден слух, упр., ас. д-р Славина 

Лозанова 

 
Методика на обучението по математика при деца с 

увреден слух, упр., ас. д-р Славина Лозанова 
 

07.01.2023 

 

Методика на обучението по природни и 

обществени науки, упр., ас. д-р Славина 

Лозанова 

 
Методика на обучението по природни и 

обществени науки, упр., ас. д-р Славина Лозанова 

 

 



11.01.2023 

 

Методика на обучението по природни и 

обществени науки, проф. дпн Милен Замфиров- 

5 ч. лекции 

 
Методика на обучението по БЖЕ, упр., ас. д-р 

Славина Лозанова 

 

  

13.01.2023 

 

БЖЕ, упр. ас. д-р Славина Лозанова  
БЖЕ, упр. ас. д-р Славина Лозанова 

 

14.01.2023 

 
БЖЕ, упр. ас. д-р Славина Лозанова  

БЖЕ, упр. ас. д-р Славина Лозанова 
 

18.01.2023 

 

Методика на обучението по природни и 

обществени науки - М. Замфиров-лекции 
 

БЖЕ, упр. ас. д-р Славина Лозанова 

 
  

20.01. 2022 
Методика на обучението по природни и 

обществени науки - М. Замфиров- лекции 
 

Методика на обучението по природни и 

обществени науки - М. Замфиров- лекции 
  

  

 

  

  

  

 

 

 

 


