
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   

IІ семестър/летен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

              ДЕКАН: 

                           /проф. дпн Милен Замфиров/

             
  

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

26.03.2023 

(неделя) 

Дидактика на физическото възпитание и спорта 

– съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф.д-р Елена Джамбазова) 

Дидактика на физическото възпитание и спорта 

– съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф.д-р Елена Джамбазова) 

27.03.2023 

(понеделник) 

Дидактика на физическото възпитание и спорта 

– съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф.д-р Елена Джамбазова) 

Дидактика на физическото възпитание и спорта 

– съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф.д-р Елена Джамбазова) 

29.03.2023 

(сряда) 

Приобщаващо образование – лекции (проф. 

дпн Милен Замфиров) 

Приобщаващо образование – лекции (проф. дпн 

Милен Замфиров) 

01.04.2023 

(събота)               

Приобщаващо образование – лекции (проф. дн 

Любен Витанов) 

Дидактика на музиката – съвременни 

тенденции и подходи – лекции (проф. д-р 

Адриан Георгиев) 

02.04.2023 

(неделя) 

Дидактика на музиката – съвременни 

тенденции и подходи – лекции (проф. д-р 

Адриан Георгиев) 

Дидактика на музиката – съвременни 

тенденции и подходи – лекции (проф. д-р 

Адриан Георгиев) 

03.04.2023 

(понеделник) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф. дн Любен Витанов) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф. дн Любен Витанов) 



05.04.2023 

(сряда) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф. дн Любен Витанов) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф. дн Любен Витанов) 

08.04.2023 

(събота) 

Дидактика на музиката – съвременни 

тенденции и подходи – лекции (проф. д-р 

Адриан Георгиев) 

 

  09.04.2023 

(неделя) 

ИД 2 

ИД 3 

ИД 4 

ИД 7 

ИД 2 

ИД 3 

ИД 4 

ИД 7 

10.04.2023 

(понеделник) 

ИД 2 

ИД 3 

ИД 4 

ИД 7 

 

13.05.2023 

(събота) 

ИД 1 

ИД 5 

ИД 6 

ИД 8 

ИД 1 

ИД 5 

ИД 6 

ИД 8 

  14.05.2023 

(неделя) 

ИД 1 

ИД 5 

ИД 6 

ИД 8 

 

21.05.2023 

(неделя) 
 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф. д-р Илиана Мирчева) 

23.05.2023 

(вторник) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф. д-р Илиана Мирчева) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф. д-р Илиана Мирчева) 

25.05.2023 

(четвъртък) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 



съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф. д-р Илиана Мирчева) 

съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф. д-р Илиана Мирчева) 

26.05.2023 

(петък) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф. д-р Илиана Мирчева) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф. д-р Илиана Мирчева) 

27.05.2023 

(събота) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф. д-р Илиана Мирчева) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – лекции 

(проф. д-р Илиана Мирчева) 

03.06.2023 

(събота) 

ФД 1                                                (лекции) 

ФД 2 

ФД 3 

ФД 4 

ФД 5 

ФД 1                                                (лекции) 

ФД 2 

ФД 3 

ФД 4 

ФД 5 

04.06.2023 

(неделя) 

ФД 1                                            (упражнения) 

ФД 2 

ФД 3 

ФД 4 

ФД 5 

 

 

 

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

№ Преподавател  Дисциплина 

 

1.  
проф. д-р Илиана Мирчева STEM –надграждане на природонаучното 

образование 

2. 
проф. д-р Габриела Кирова Творческа работа над текстови задачи по 

математика в І – ІV клас 

3. гл. ас. д-р Гергана Христова Практическа геометрия 



4. проф. дн Любен Витанов Методи за активно учене 

5. 
гл. ас. д-р Николина Танкушева Развиване и оценяване на координационните 

способности при учениците 

6. доц. д-р Любка Алексиева Мултимедията в обучението по математика 

7. гл. ас. д-р Иван Симеонов Отборни подвижни игри 

8. гл. ас. д-р Людмила Зафирова Тестово оценяване по природни и социални науки 

 

 

 

Факултативни дисциплини (ФД): Всеки студент трябва да избере ЕДНА от посочените. 

 
 

№ Преподавател  Дисциплина 

1. 

проф. д-р Илиана Мирчева Философия за деца по теми за околната среда 

2. проф. д-р Николай Цанев 

ас. Виолета Халачева Конструктивно-приложни дейности 

3. 

проф. дн Любен Витанов Обучение и игра 

4. 

гл. ас. д-р Иван Симеонов Спортна анимация 

5. проф. д-р Габриела Кирова 

 

Диагностика и външно оценяване на резултатите 

от обучението в началните класове 

 



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 

IІ семестър/летен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

19.04.2023 

(сряда) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – сем.упр. 

(проф. дн Любен Витанов) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – сем.упр. 

(проф. дн Любен Витанов) 

21.04.2023 

(петък) 

Дидактика на физическото възпитание и спорта 

– съвременни тенденции и подходи – сем.упр. 

(гл. ас. д-р Николина Танкушева) 

Дидактика на физическото възпитание и спорта 

– съвременни тенденции и подходи – сем.упр. 

(гл. ас. д-р Николина Танкушева) 

26.04.2023 

(сряда) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – сем. упр. 

(гл. ас. д-р  Людмила Зафирова) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – сем. упр. 

(гл. ас. д-р  Людмила Зафирова) 

30.04.2023 

(неделя) 
 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – сем. упр. 

(гл. ас. д-р  Людмила Зафирова) 

04.05.2023 

(четвъртък) 
Стажантска практика  

05.05.2023 

(петък) 
Стажантска практика  

08.05.2023 

(понеделник) 
Стажантска практика  



09.05.2023 

(вторник) 
Стажантска практика  

10.05.2023 

(сряда) 
Стажантска практика  

11.05.2023 

(четвъртък) 
Стажантска практика  

12.05.2023 

(петък) 

Стажантска практика  

15.05.2023 

(понеделник) 

Стажантска практика 

 
 

16.05.2023 

(вторник) 
Стажантска практика  

02.06.2023 

(петък) 

Дидактика на музиката – съвременни 

тенденции и подходи – сем. упр. (гл. ас. д-р 

Ралица Димитрова) 

Дидактика на музиката – съвременни 

тенденции и подходи – сем. упр. (гл. ас. д-р 

Ралица Димитрова) 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

IІ семестър/летен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

23.04.2023 

(неделя) 

Дидактика на физическото възпитание и спорта 

– съвременни тенденции и подходи – сем.упр. 

(гл. ас. д-р Николина Танкушева) 

Дидактика на физическото възпитание и спорта 

– съвременни тенденции и подходи – сем.упр. 

(гл. ас. д-р Николина Танкушева) 

24.04.2023 

(понеделник) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – сем.упр. 

(проф. дн Любен Витанов) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – сем.упр. 

(проф. дн Любен Витанов) 

27.04.2023 

(четвъртък) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – сем. упр. 

(гл. ас. д-р  Людмила Зафирова) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – сем. упр. 

(гл. ас. д-р  Людмила Зафирова) 

03.05.2023 

(сряда) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – сем. упр. 

(гл. ас. д-р  Людмила Зафирова) 

 

04.05.2023 

(четвъртък) 
Стажантска практика  

05.05.2023 

(петък) 
Стажантска практика  

08.05.2023 Стажантска практика  



(понеделник) 

09.05.2023 

(вторник) 
Стажантска практика  

10.05.2023 

(сряда) 
Стажантска практика  

11.05.2023 

(четвъртък) 
Стажантска практика  

12.05.2023 

(петък) 

Стажантска практика  

15.05.2023 

(понеделник) 

Стажантска практика 

 
 

16.05.2023 

(вторник) 
Стажантска практика  

05.06.2023 

(понеделник) 

Дидактика на музиката – съвременни 

тенденции и подходи – сем. упр. (гл. ас. д-р 

Ралица Димитрова) 

Дидактика на музиката – съвременни 

тенденции и подходи – сем. упр. (гл. ас. д-р 

Ралица Димитрова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

IІ семестър/летен семестър на учебната 2022/2023 г. 

 

 

 

Дата 

(ден) 
8:30 – 12:45 13:15 – 17:30 

22.04.2023 

(събота) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – сем.упр. 

(ас. д-р Виолета Халачева) 

Дидактика на техниката и технологиите – 

съвременни тенденции и подходи – сем.упр. 

(ас. д-р Виолета Халачева) 

27.04.2023 

(четвъртък) 

Дидактика на физическото възпитание и спорта 

– съвременни тенденции и подходи – сем.упр. 

(гл. ас. д-р Николина Танкушева) 

Дидактика на физическото възпитание и спорта 

– съвременни тенденции и подходи – сем.упр. 

(гл. ас. д-р Николина Танкушева) 

03.05.2023 

(сряда) 
 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – сем. упр. 

(гл. ас. д-р  Людмила Зафирова) 

04.05.2023 

(четвъртък) 
Стажантска практика  

05.05.2023 

(петък) 
Стажантска практика  

08.05.2023 

(понеделник) 
Стажантска практика  

09.05.2023 

(вторник) 
Стажантска практика  

10.05.2023 Стажантска практика  



(сряда) 

11.05.2023 

(четвъртък) 
Стажантска практика  

12.05.2023 

(петък) 

Стажантска практика  

15.05.2023 

(понеделник) 

Стажантска практика 

 
 

16.05.2023 

(вторник) 
Стажантска практика  

17.05.2023 

(сряда) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – сем. упр. 

(гл. ас. д-р  Людмила Зафирова) 

Дидактика на родинознанието, човекът и 

природата и човекът и обществото – 

съвременни тенденции и подходи – сем. упр. 

(гл. ас. д-р  Людмила Зафирова) 

06.06.2023 

(вторник) 

Дидактика на музиката – съвременни 

тенденции и подходи – сем. упр. (гл. ас. д-р 

Ралица Димитрова) 

Дидактика на музиката – съвременни 

тенденции и подходи – сем. упр. (гл. ас. д-р 

Ралица Димитрова) 

 

 

 

Курсов ръководител:    Ръководител катедра НУП: 

 

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


