
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т 

 

П Р О Т О К О Л  №  6/18.04.2017 г. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри учебни планове за първи 

курс на учебната 2017/2018 г. за ОКС „бакалавър“ на специалности от 

Педагогическия факултет, както следва: 

1. „Предучилищна и начална училищна педагогика“ редовно и 

задочно обучение 

2. „Начална училищна педагогика“ 

3. „Начална училищна педагогика и чужд език“ 

4. „Предучилищна педагогика“ 

5. „Социална педагогика“ 

6. „Педагогика“ 

7. „Специална педагогика“ 

8. „Педагогика на обучението по музика“ 

9. „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ 

10. „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ редовно 

и задочно обучение 

11. „Психология“ редовно и задочно обучение 

12. „Актьорство да драматичен театър“ 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри промени в учебния план на 

магистърска програма „Бойни изкуства (Wing Tsun)” с цел оптимизиране на 

обучението на студентите. Дисциплините изучавани през 3-ти семестър се 

заменят с нови, както следва:  

По стар учебен план По нов учебен план 

Методика на преподаване на хандбал Методика на обучението о винг чун за 

деца 

Методика на преподаване на футбол Методика на обучението по винг чун I 

част 



Методика на преподаване на волейбол Методика на обучението по винг чун 

II част 

Методика на преподаване на 

баскетбол 

Методика на обучението по борба 

 

Аудиторната заетост остава същата – 15 часа лекции и 15 часа 

упражнения. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри учебен план за 

допълнителна квалификация „Учител по музика в ДГ и СУ“  в 

професионално направление Педагогика на обучението по..., за 

студенти завършили специалност „Музика“, ОКС „бакалавър“ със 

срок на обучение 1 година.  

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри нулев прием за учебната 

2017/2018 година за специалност „Предучилищна педагогика и чужд 

език“ редовно обучение, ОКС „бакалавър“, докато не се изработи 

концепция за приемен изпит по чужд език. 

ФС РЕШИ: Да бъде прекъсната докторантурата на Траян 

Валентинов Траянов – задочен докторант по: област на висшето 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма 

Управление на образованието , съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за 

РАС на ПУ за срок от 1 година,  считано от 01.03.2017 г., поради 

семейни причини. 

ФС РЕШИ: Да бъде прекъсната докторантурата на Диана 

Иванова Джамбова-Табана – редовен докторант по: област на висшето 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, докторска програма Специална 

психология към катедра “Психология”, съгласно чл.26, ал.1 от 

Правилника за РАС на ПУ за срок от 1 година, считано от 01.04.2017 

г., поради майчинство. 



 

 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  учебен план  за работа (три 

години, считано от 01.03.2017 г. до 01.03.2020 г.) на Десислава Сашева 

Апостолова -  редовен докторант в катедра „Предучилищна педагогика” 

по  област на висше образование: 1. Педагогически науки,  професионално 

направление:  1.2. Педагогика, докторска програма Теория на 

възпитанието и дидактика с научен ръководител  доц. д-р Галена 

Стоянова Иванова и тема на дисертационния труд: „Модел за 

преодоляване на проблеми в поведението при деца от предучилищна 

възраст“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  учебен план  за работа (три 

години) на Александър Антонов Ангелов -  редовен докторант в катедра 

„Педагогика и управление на образованието” по  област на висше 

образование: 1. Педагогически науки,  професионално направление:  1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма Управление 

на образованието с научен ръководител  проф.д-р Галин Цоков и тема на 

дисертационния труд: „Промяна в училищната организация при 

въвеждане на облачни технологии“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  учебен план  за работа 

(четири години) на Красимира Трендафилова Благоева -  задочен 

докторант в катедра „Педагогика и управление на образованието” по  

област на висше образование: 1. Педагогически науки,  професионално 

направление:  1.1. Теория и управление на образованието, докторска 

програма Управление на образованието с научен ръководител  

проф.дпн Пламен Радев и тема на дисертационния труд: „Управление на 

училищната култура на основното училище“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  учебен план  за работа (три 

години) на Радомира Стефанова Георгиева -  редовен докторант в 



катедра „Психология” по  област на висше образование: 3. Социални, 

стопански и правни науки,  професионално направление:  3.2. Психология, 

докторска програма Специална психология с научен ръководител  

проф.дпн Дора Левтерова и тема на дисертационния труд: „Българският 

жестомимичен език: психо-лингвистични и комуникативни 

измерения“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  учебен план  за работа 

(четири години) на Мариела Николова Кратункова-Гюзелева -  задочен 

докторант в катедра „Психология” по  област на висше образование: 3. 

Социални, стопански и правни науки,  професионално направление:  3.2. 

Психология, докторска програма Специална психология с научен 

ръководител  проф.дпн Дора Левтерова и тема на дисертационния труд: 

„Екзекутивни функции при ученици със специфични нарушения на 

способността за учене“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  учебен план  за работа (три 

години) на Дилиян Илчев Манолов -  редовен докторант в катедра 

„Психология” по  област на висше образование: 3. Социални, стопански и 

правни науки,  професионално направление:  3.2. Психология, докторска 

програма Педагогическа и възрастова психология с научен 

ръководител  доц.д-р Кирилка Тагарева и тема на дисертационния труд: 

„Психичното благополучие в прехода към зрелостта“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  учебен план  за работа (три 

години) на Роза Любенова Динчева -  редовен докторант в катедра 

„Психология” по  област на висше образование: 3. Социални, стопански и 

правни науки,  професионално направление:  3.2. Психология, докторска 

програма Педагогическа и възрастова психология с научен 

ръководител  доц.д-р Пламен Цоков и тема на дисертационния труд: 

„Ефекти на гнева върху развитието на Аз-ефективността“. 



ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  учебен план  за работа 

(четири години) на Илия Тодоров Маринчешки -  задочен докторант в 

катедра „Психология” по  област на висше образование: 3. Социални, 

стопански и правни науки,  професионално направление:  3.2. Психология, 

докторска програма Педагогическа и възрастова психология с научен 

ръководител  проф.дпсн Веселин Василев и тема на дисертационния труд: 

„Себеутвърждаване чрез просоциално поведение при прехода от 

юношество към зрялост“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  учебен план  за работа (три 

години) на Евгений Владимирович Черников -  докторант на 

самостоятелна подготовка в катедра „Психология” по  област на висше 

образование: 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално 

направление:  3.2. Психология, докторска програма Педагогическа и 

възрастова психология с научен ръководител  проф.дпн Румен 

Стаматов и тема на дисертационния труд: „Профилактика на агресията 

и насилието в училище“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  учебен план  за работа (три 

години) на Елизавета Андреевна Емельянова -  докторант на 

самостоятелна подготовка в катедра „Психология” по  област на висше 

образование: 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално 

направление:  3.2. Психология, докторска програма Педагогическа и 

възрастова психология с научен ръководител  проф.дпсн Веселин 

Василев и тема на дисертационния труд: „Психологически 

характеристики на проявата на гражданска позиция в ранното и 

късно юношество“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  учебен план  за работа 

(четири години) на Илко Цанев Василев -  задочен докторант в катедра 

„Музика” по  област на висше образование: 8. Изкуства,  професионално 

направление:  8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма 



Музикознание и музикално изкуство  с научен ръководител доц.д-р 

Веселин Койчев и тема на дисертационния труд: „Тенденции в 

развитието на съвременното вокално изпълнителско изкуство в 

българската популярна музика от 90-те години на ХХ век до 20-те год. 

на ХХI век“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  учебен план  за работа (три 

години) на Владимир Симеонов Величков  -  редовен докторант в 

катедра „Музика” по  област на висше образование: 8. Изкуства,  

професионално направление:  8.3. Музикално и танцово изкуство, 

докторска програма Музикознание и музикално изкуство  с научен 

ръководител доц.д-р Веселин Койчев и тема на дисертационния труд: 

„Изкуството на кавала - традиция и съвременност“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  учебен план  за работа (три 

години) на Диана Георгиева Кацарова  -  редовен докторант в катедра 

„Музика” по  област на висше образование: 1. Педагогически науки,  

професионално направление:  1.3. Педагогика на обучението по..., 

докторска програма Методика на обучението по музика  с научен 

ръководител доц.д-р Таня Бурдева и тема на дисертационния труд: 

„Педагогическа технология за стимулиране на интереса на учениците 

от прогимназиален етап на средно училище към класическата 

музика“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Индивидуалния  учебен план  за работа (три 

години) на Александра Илиянова Николова  -  редовен докторант в 

катедра „НУП” по  област на висше образование: 1. Педагогически науки,  

професионално направление:  1.3. Педагогика на обучението по..., 

докторска програма Методика на обучението по математика с научен 

ръководител доц.д-р Владимира Ангелова и тема на дисертационния 

труд: „Интерактивен модел на обучение по математика във втори 

клас, базиран на информационните технологии“. 



 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Пенка 

Кръстева Вълчева -   редовен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. 

Педагогика на обучението по... , докторска програма      Методика на 

обучението по български език и литература, към 

катедра“Предучилищна педагогика“ за периода от 01.03.2016 г. до 

01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Развитие на 

комуникативната компетентност чрез творчески разказ в 

подготвителна група“, научен ръководител проф. д-р Божидар 

Ангелов, дава много добра оценка и отчислява с право на защита, 

считано от 01.03.2017 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Невена 

Георгиева Коилова -   редовен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 

1.2.Педагогика, докторска програма      Теория на възпитанието и 

дидактика /Педагогика на взаимодействието дете-околна среда, към 

катедра“Предучилищна педагогика“ за периода от 01.03.2016 г. до 

01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Технология на 

възпитаване на сътрудничество у 6-7-годишните деца в процеса на 

подготовката им за училище“, научен ръководител доц. д-р Камелия 

Галчева, дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Теодора 

Живкова Бахчеванова -   задочен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 

1.2.Педагогика, докторска програма      Теория на възпитанието и 

дидактика /Предучилищна педагогика, към катедра“Предучилищна 

педагогика“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на 

дисертационния труд „Развитие на сюжетно-ролевата игра като 



съвместна дейност при 5-7 – годишните деца“, научен ръководител 

доц. д-р Галена Иванова, дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Елена 

Ангелова Каменова -   задочен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 

1.2.Педагогика, докторска програма      Теория на възпитанието и 

дидактика /Предучилищна педагогика, към катедра“Предучилищна 

педагогика“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на 

дисертационния труд „Иновативен педагогически модел за усвояване 

на чужд език в предучилищна възраст“, научен ръководител доц. д-р 

Боряна  Иванова, дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Биляна 

Младенова Калоферова -   задочен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 

1.2.Педагогика, докторска програма      Теория на възпитанието и 

дидактика /Педагогика на взаимодействието дете-околна среда, към 

катедра“Предучилищна педагогика“ за периода от 01.03.2016 г. до 

01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Педагогически модел за 

ориентиране на 5-7-годишни деца в здравословната и социална среда“, 

научен ръководител доц. д-р Софка Каракехайова, дава много добра 

оценка. 

ФС РЕШИ:  Одобрява промяна на темата на дисертационния труд 

на докторант Боян Людмилов Блажев от „Развитие на 

художественотворческата дейност на учениците чрез практически 

задачи по живопис”” на     

„Развитие на умения за изобразяване на обекти по натура чрез учебни 

задачи по живопис“. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Боян 

Людмилов Блажев -   редовен докторант по област на висше 



образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. 

Педагогика на обучението по... , докторска програма      Методика на 

обучението по изобраително изкуство, към катедра “Естетическо 

възпитание“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на 

дисертационния труд „Развитие на художественотворческата дейност 

на учениците чрез практически задачи по живопис“, научен 

ръководител проф.д-р Бисер Дамянов, дава много добра оценка и 

отчислява с право на защита, считано от 01.03.2017 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Найден 

Младенов Младенов -   редовен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. 

Педагогика на обучението по... , докторска програма      Методика на 

обучението по изобразително изкуство, към катедра “Естетическо 

възпитание“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на 

дисертационния труд „Дигитални технологии в обучението по 

изобразително изкуство СОУ“, научен ръководител проф.д-р Бисер 

Дамянов, дава много добра оценка и отчислява с право на защита, 

считано от 01.03.2017 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Мирена 

Иванова Васева -   редовен докторант по област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика 

на обучението по... , докторска програма      Методика на обучението 

по изобразително изкуство, към катедра “Естетическо възпитание“ за 

периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд 

„Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство (деца 

от предучилищна възраст“, научен ръководител доц.д-р Даниела 

Маркова, дава много добра оценка и отчислява с право на защита, 

считано от 01.03.2017 г. 



ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Николай 

Христов Томов -   редовен докторант по област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика 

на обучението по... , докторска програма      Методика на обучението 

по изобразително изкуство, към катедра “Естетическо възпитание“ за 

периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд 

„Дидактическа  технология на обучението по рисуване във ВУЗ“, 

научен ръководител доц.д-р Методий Ангелов, дава много добра 

оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Антония 

Веселинова Имандиева -   задочен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. 

Педагогика на обучението по... , докторска програма      Методика на 

обучението по бит и технологии, към катедра “Естетическо 

възпитание“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на 

дисертационния труд „Формиране на система от компетенции по 

икономика и предприемачество в технологичното обучение в СОУ“, 

научен ръководител проф.д-р Марина Иванова, дава много добра 

оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Елица 

Николова Гигова -   редовен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. 

Педагогика на обучението по... , докторска програма      Методика на 

обучението по изобразително изкуство, към катедра “Естетическо 

възпитание“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на 

дисертационния труд „Приложение на пленера в обучението по 

изобразително изкуство в прогимназиален етап на училището“, 

научен ръководител доц.д-р Методий Ангелов, дава много добра 

оценка. 



ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Надежда 

Недялкова Ангелова -   редовен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. 

Педагогика на обучението по... , докторска програма      Методика на 

обучението по изобразително изкуство, към катедра “Естетическо 

възпитание“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на 

дисертационния труд „Компютърни технологии в обучението по 

графичен дизайн за формиране на професионална компетентност“, 

научен ръководител проф.д-р Бисер Дамянов, дава много добра 

оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Марияна 

Валентинова Бизова - Георгиева -   редовен докторант по област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление: 1.1. Теория и управление на образованието, докторска 

програма  Управление на образованието, към катедра “Педагогика и 

управление на образованието“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 

г. с тема на дисертационния труд „Компетентности на училищния 

директор“, научен ръководител проф.дпн Пламен Радев, дава много 

добра оценка и отчислява с право на защита, считано от 01.03.2017 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Донка 

Ангелова Денизова -   редовен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма  

Управление на образованието, към катедра “Педагогика и управление 

на образованието“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на 

дисертационния труд „Система за прием и задържане на млади 

педагогически специалист в училищното образование“, научен 

ръководител доц.д-р Албена Александрова, дава много добра оценка и 

отчислява с право на защита, считано от 01.03.2017 г. 



ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Мария 

Маркова Величкова -   редовен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. 

Педагогика, докторска програма  Теория на възпитанието и 

дидактика /Социална педагогика/, към катедра “Педагогика и 

управление на образованието“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 

г. с тема на дисертационния труд „Социално-педагогическа работа с 

деца роми“, научен ръководител доц.д-р Албена Александрова, дава 

много добра оценка . 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Гергана 

Манчева Манева -   редовен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. 

Педагогика, докторска програма  Теория на възпитанието и 

дидактика /Социална педагогика/, към катедра “Педагогика и 

управление на образованието“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 

г. с тема на дисертационния труд „Социално-педагогическо 

консултиране в училище“, научен ръководител проф.д-р Нели 

Бояджиева, дава много добра оценка . 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Димка 

Димитрова Иванова -   задочен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. 

Педагогика, докторска програма  История на педагогиката и 

българското образование, към катедра “Педагогика и управление на 

образованието“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на 

дисертационния труд „Българските ученици във Виенския 

педагогиум“, научен ръководител проф.дпн Пламен Радев, дава много 

добра оценка . 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Ясена 

Валериева Христова -   задочен докторант по област на висше 



образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма  

Управление на образованието, към катедра “Педагогика и управление 

на образованието“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на 

дисертационния труд „Дидактически измерения на управление на 

качеството на училищното образование“, научен ръководител 

проф.дпн Пламен Радев, дава много добра оценка . 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Бояна 

Руменова Радева -   задочен докторант по област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление: 1.1. Теория и 

управление на образованието, докторска програма  Управление на 

образованието, към катедра “Педагогика и управление на 

образованието“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на 

дисертационния труд „Училището като учеща се организация/ 

начален етап“, научен ръководител проф.дпн Пламен Радев, дава 

много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Катерина 

Благоева Василева -   задочен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма  

Управление на образованието, към катедра “Педагогика и управление 

на образованието“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на 

дисертационния труд „Управление на кариерното развитие на 

педагогическия персонал в училищните организации“, научен 

ръководител проф.д-р Галин Цоков, дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от 

Владислава Ангелова Митева -   редовен докторант по област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление: 1.1. Теория и управление на образованието, докторска 



програма  Управление на образованието, към катедра “Педагогика и 

управление на образованието“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 

г. с тема на дисертационния труд „Управление на училищното 

образование на общинско ниво – традиции, състояние и 

възможности“, научен ръководител проф.д-р Галин Цоков, дава много 

добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Траян 

Валентинов Траянов -   задочен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма  

Управление на образованието, към катедра “Педагогика и управление 

на образованието“ за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на 

дисертационния труд „Стратегии и практики в училищното 

образование за преодоляване на ефектите на бедността и социалното 

изключване на учениците“, научен ръководител проф.д-р Галин 

Цоков, дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от 

Магдалена Ванева Хаджиева  -   задочен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. 

Педагогика, докторска програма  Специална педагогика, към катедра 

“Педагогика и управление на образованието“ за периода от 01.03.2016 

г. до 01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Сравнителен модел 

на обучението в България и Белгия на деца с множество увреждания“, 

научен ръководител доц.дпн Жана Атанасова, дава много добра 

оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Ирена 

Младенова Душкова  -   задочен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. 

Педагогика, докторска програма  Специална педагогика, към катедра 



“Педагогика и управление на образованието“ за периода от 01.03.2016 

г. до 01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Социална 

компетентност при специфични нарушения на способността за учене“, 

научен ръководител проф.дпн Дора Левтерова, дава много добра 

оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Недялка 

Петрова Гарова  -   задочен докторант по област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика, 

докторска програма  Специална педагогика, към катедра “Педагогика 

и управление на образованието“ за периода от 01.03.2016 г. до 

01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Сексуалното образование 

при ученици с увреден слух“, научен ръководител проф.дпн Дора 

Левтерова, дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Гергана 

Димитрова Колчакова  -   задочен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. 

Педагогика, докторска програма  Специална педагогика, към катедра 

“Педагогика и управление на образованието“ за периода от 01.03.2016 

г. до 01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Приобщаваща 

образователна среда за ученици със специални образователни 

потребности /СОП/“, научен ръководител проф.дпн Дора Левтерова, 

дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Мария 

Петкова Джонова-Добровска  -   редовен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. 

Педагогика, докторска програма  Специална педагогика, към катедра 

“Педагогика и управление на образованието“ за периода от 01.03.2016 

г. до 01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Фамилно-училищни 

интеракции за приобщаване на ученици със специални образователни 



потребности /СОП/“, научен ръководител доц.дпн Жана Атанасова, 

дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Марияна 

Атанасова Стоянова  -   редовен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. 

Педагогика, докторска програма  Специална педагогика, към катедра 

“Педагогика и управление на образованието“ за периода от 01.03.2016 

г. до 01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Групово базирано 

обучение на ученици от начален етап на общообразователното 

училище за преодоляване на дисграфията“, научен ръководител 

доц.дпн Жана Атанасова, дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Катя 

Стайкова Стоилова -   редовен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. 

Педагогика, докторска програма  Специална педагогика, към катедра 

“Педагогика и управление на образованието“ за периода от 01.03.2016 

г. до 01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Професионална 

идентичност на учители, работещи с ученици със специални 

образователни потребности“, научен ръководител проф.дпн Дора 

Левтерова, дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Диана 

Иванова Джамбова -   редовен докторант по област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление: 3.2.Психология, докторска програма  Специална 

психология, към катедра “Психология“ за периода от 01.03.2016 г. до 

01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Аз – ефективност на 

фамилния контекст на ученици с нарушения на способността за 

учене“, научен ръководител проф.дпн Дора Левтерова, дава много 

добра оценка. 



ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Атанас 

Ангелов Каменов -   задочен докторант по област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление: 3.2.Психология, докторска програма  Специална 

психология, към катедра “Психология“ за периода от 01.03.2016 г. до 

01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Медийният образ на 

хората с увреждания“, научен ръководител проф.дпн Дора Левтерова, 

дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Жанета 

Василева Ямалиева -  редовен докторант по област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление: 3.2.Психология, докторска програма  Педагогическа и 

възрастова психология, към катедра “Психология“ за периода от 

01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд 

„Проблемът за моралното лицемерие  в прехода  към зрелостта“, 

научен ръководител проф.дпн Румен Стаматов, дава много добра 

оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Ина 

Илианова Карова -  редовен докторант по област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление: 3.2.Психология, докторска програма  Педагогическа и 

възрастова психология, към катедра “Психология“ за периода от 

01.03.2016 г. до 01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Психично 

благополучие и смисъл на живота в юношеска възраст“, научен 

ръководител проф.дпн Румен Стаматов, дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Светлина 

Веселинова Койчева -  редовен докторант по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление: 

1.3.Педагогика на обучението по..., докторска програма  Методика на 



обучението по музика, към катедра “Музика“ за периода от 01.03.2016 

г. до 01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Технологии за 

формиране на изпълнителски умения в обучението по музика при 

ученици в първи гимназиален етап на училищното образование“, 

научен ръководител доц.д-р Тодорка Кушева, дава много добра 

оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Петър 

Веселинов Койчев -  редовен докторант по област на висше 

образование  8. Изкуства, професионално направление: 8.3. Музикално 

и танцово изкуство, докторска програма  Музикознание и музикално 

изкуство, към катедра “Музика“ за периода от 01.03.2016 г. до 

01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Импровизацията за 

китара в модерния джаз“, научен ръководител доц.д-р Таня Бурдева, 

дава много добра оценка. 

ФС РЕШИ: Одобрява отчет за извършената работа от Станка 

Иванова Даутовска -  редовен докторант по област на висше 

образование  8. Изкуства, професионално направление: 8.3. Музикално 

и танцово изкуство, докторска програма  Музикознание и музикално 

изкуство, към катедра “Музика“ за периода от 01.03.2016 г. до 

01.03.2017 г. с тема на дисертационния труд „Особености на песенния 

фолклор в североизточна Добруджа“, научен ръководител доц.д-р 

Таня Бурдева, дава добра оценка, отчислява с право на защита, 

считано от 01.03.2017 г. 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 

2016/2017 година следните лица: 

Катедра „Естетическо възпитание“ 

1. Боян Любомиров Божев    –Живопис, ПОИИ-х-не-3 к. 

  - 150 ч упр. 



2. Мирена Иванова Васева  – дисц. Сценография 3 к.  

 - 70 ч. упр. 

3. Найден Младенов  Младенов – дисц.Рисуване-2 к.  

 -  50 ч. упр. 

4. Николай Христов Томов  – дисц. Перспектива, 2 курс 

  -  55 ч. упр. 

5. Надежда  Недялкова Ангелова– дисц.ИБИИА, 3 курс  

 -  70 ч. упр. 

6. д-р  Русен Георгиев Дойнов - дисц. Скулптура - ПДИИ 

  -100 ч. упр. 

7. Елица Николова Гигова - ПОИИ     

 -   30 ч.упр. 

8. доц. Георги Иванов Юручев - „дисц.Основи на техн. констр. и 

модел.“ - 100 ч. упр. 

9. Русен Георгиев Дойков – 100 ч в упр. по дисциплина 

„Скулптура“ - ПОИИ.         

     

Допълнително часове на преподаватели от спец. Актьорство за 

драматичен театър, както следва: 

1. Ваня Лозанова- История на теат.     - 30 ч. 

упр. 

2. Денка Иванова - „Грим и перуки“     - 60 

ч. упр. 

Катедра Психология 

• Доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева- 100  часа в 

упражнения по дисциплина Организационна  психология в специалност 

„Психология”- редовно обучение . 

• Д-р Галина Георгиева Политова- 80  часа в упражнения по 

дисциплина Когнитивна  психология в специалност „Психология”- 



редовно обучение и по дисциплина Основи на диагностиката в 

психологията и социалната практика в специалност „Социална педагогика“ 

Катедра „Социални дейности“ 

1. Проф. дпсн Наталия Христова Александрова -  100 часа в 

упражнения по дисциплината Социална работа с хора от третата възраст 

“Социални дейности” 

2.  Блага Петрова Маджурова -  60 часа в упражнения по 

дисциплината Социална политика и социални програми с І курс, 

специалност «Социални дейности» 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на 

дисертационния труд на тема: „Психосоциални детерминанти на 

образованието при атипично развитие“, за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор” от Цветомира Ангелова 

Ангелова – редовен докторант към катедра “Психология” по: област 

на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология, докторска програма 

Специална психология с научен ръководител проф. д-р Цанка Златева 

Попзлатева. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от, Цветомира Ангелова Ангелова, 

с дисертационен труд на тема „Психосоциални детерминанти на 

образованието при атипично развитие“ и научен ръководител проф. д-р 

Цанка Златева Попзлатева по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, 

докторска програма Специална психология, по предложение на катедрения 

съвет, протокол № 8 /27.03.2017 и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и 

чл. 37(1) от ПРАСПУ , предлагаме на Ректора да определи с заповед 

следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 



1. Проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова –  СУ "Св. 

Климент Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 

3.2. Психология, научна специалност Медицинска психология 

(клинична психология). 

2. Доц. д-р Маргарита Димитрова Станкова- Стоянова – 

НБУ , гр. София, по: област на висше образование 7. Здравеопазване 

и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве 

(Психиатрия). 

3.  Проф. д-р Цанка Златева Попзлатева – СУ "Св. 

Климент Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 

3.2. Психология (Специална психология). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

4. Проф. дпн Дора Стоилова Левтерова - Гаджалова – – 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”,  по: област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология, научна специалност 

Специална психология  

5. Проф.дпн Румен Иванов Стаматов – Пловдивски 

университет “Паисий Хилендарски”,  по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова 

психология). 

        Резервни членове: 

1.  Проф. дпн Стойко Ванчев  Иванов - СУ "Св. Климент 

Охридски", гр. София, по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология 

(Педагогическа и възрастова психология) - външен.  



2. Доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева – Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски”, по: област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология ( Педагогическа и възрастова 

психология)- вътрешен. 

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да 

са проведе на 27.06.2017 г. от 13.00 ч. в Нова сграда на Университета 

(заседателна зала). 

ФС РЕШИ: Одобрява план-сметка на стойност от 100 (сто) лева 

на  Цветомира Ангелова Ангелова  -  редовен докторант в катедра 

“Психология” за отпечатване на автореферат във връзка с провеждане 

на открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: 

„Психосоциални детерминанти на образованието при атипично 

развитие“ за присъждане на образователна и научна степен “доктор” 

по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2. Психология, докторска 

програма Специална психология, с  научен ръководител проф. д-р 

Цанка Златева Попзлатева. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на 

дисертационния труд на тема: „Инструменталната балада и нейното 

място в художествената система на романтичната естетика”,  за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” от Мария 

Георгиева Калоферова  –задочен докторант към катедра “Музика” по 

област на висше  образование 8. Изкуства, професионално 

направление 8.3.  Музикално и танцово изкуство, докторска програма 

Музикознание и музикално изкуство с научен ръководител проф.ди  

Пенчо Цветанов Стоянов. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от  Мария Георгиева Калоферова, 



с дисертационен труд на тема „Инструменталната балада и нейното място 

в художествената система на романтичната естетика”  и научен 

ръководител проф.ди  Пенчо Цветанов Стоянов по област на висше  

образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3.  Музикално и 

танцово изкуство, докторска програма Музикознание и музикално 

изкуство , по предложение на катедрения съвет, протокол № 6/ 15.03.2017 

и на основание чл. 30(2) от ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ , 

предлагаме на Ректора да определи с заповед следния състав на научно 

жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

1. проф. д-р Жорж Бориславов Бонев - Национална музикална академия 

„Панчо Владигеров“, област на висше образование 8. Изкуства, 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, научна 

специалност: Музикознание и музикално изкуство. 

2. Проф. ди Пенчо Цветанов Стоянов – пенсионер (НМА „Панчо 

Владигеров” –                гр.   София), по област на висше образование 8. 

Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално и танцово 

изкуство; научна специалност Музикознание и музикално изкуство. 

3. Проф.д-р    Веска Синандова Харалампиева (пенсионер - НМА „П. 

Владигеров“-гр. София), по област на висше образование 8. Изкуства; 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; научна 

специалност Музикознание и музикално изкуство. 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Доц. д-р Таня Викторова Бурдева  - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски”, по:  област на висше образование 8. 

Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално и танцово 

изкуство; научна специалност Музикознание и музикално 

изкуство. 



2. Доц. д-р Тодорка Христова Кушева    Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски”,  по област на висше образование 8. 

Изкуства; професионално направление 8.3. Музикално и танцово 

изкуство; научна специалност Музикознание и музикално 

изкуство. 

Резервни членове: 

1. Проф.д-р    Елена Милева Стоянова (пенсионер - НМА „П. Владигеров“-

гр. София) по област на висше образование 8. Изкуства; професионално 

направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; научна специалност 

Музикознание и музикално изкуство- външен.  

2. Доц. Веселин Иванов Койчев Пловдивски университет 

“ПаисийХилендарски, по:  област на висше образование 8. Изкуства; 

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; научна 

специалност Музикознание и музикално изкуство- вътрешен. 

Факултетният съвет определи откритото заключително заседание да 

са проведе на 07.06.2017 год. от 12.00 часа в Нова сграда на Университета 

(заседателна зала). 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да обяви конкурс за „доцент“ в 

област на висше образование 1. Педагогика, Професионално 

направление 1.3.Педагогика на обучението по ... , Научна специалност 

„Методика на обучението по технологии и предприемачество“. 

ФС РЕШИ: Предлага на Ректора на ПУ процедурата за 

придобиване на научна степен „доктор на науките“ на проф. д-р Бисер 

Дамянов  по област на висше образование 8. Изкуства, професионално 

направление , 8.2. Изобразително изкуство, с тема „Рисунката като 

изкуство“  да бъде пренасочена  към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, 

Факултет по изобразително изкуство, което  се налага поради това, че  

ПУ „Паисий Хилендарски“ няма акредитирана докторска програма 

към цитираното по-горе професионално направление.    



     Сумата за цялостната процедура е 5 360 лв., от които: 1 300 лв. 

за предварително обсъждане; 4 000 лв. за публична защита; 60 лв. 

административна такса за издаване на диплома. 

     Разходите ще бъдат за сметка на ПУ“Паисий Хилендарски“. 

ФС РЕШИ: Одобрява комисии за държавни изпити на 

специалности, както следва: 

 За писмен държавен изпит по Педагогика, психология и методика на 

обучението в началния етап на СУ или защита на дипломна работа за 

специалност „Начална училищна педагогика с чужд език” за 2016/2017 

учебна година: 

Председател: 

проф. д.п.н. Румен Стаматов   

Членове: 

проф. д.п.н. Пламен Радев  

проф. д-р Бисер Дамянов 

доц. д-р Елена Арнаудова 

доц. д-р Маргарита Панайотова 

гл.ас. д-р Силвана Боева 

доц. д-р Мария Ръжанкова-Петрова 

доц. д-р Нина Герджикова 

доц. д-р Димитър Френкев 

доц. д-р Георги Юручев 

Дати на провеждане: след определяне заповед за държавни изпити 

на Педагогически факултет 

За писмен държавен изпит по Практически английски език за 

специалност „Начална училищна педагогика с чужд език”  за 2016/2017 

учебна година: 

Председател: 

доц. д-р Свилен Станчев 



Членове: 

доц. д-р Йордан Костурков 

доц. д-р Аспарух Аспарухов 

Христина Симеонова 

Емилия Коцарова 

Дати на провеждане: след определяне заповед за държавни изпити 

на Педагогически факултет 

ФС РЕШИ: Предлага на АС за признаване дипломите на: 

1. Ирина Викторовна Емелянова, гражданство Русия, Московски 

градски психолого-педагогически университет, Москва, специалност 

„Психология“, придобита през 2007 г. Признава се ОКС „бакалавър“, 

специалност „Психология“. 

2. Ирина Викторовна Емелянова, гражданство Русия, Московски 

градски психолого-педагогически университет, Москва, „магистър“, 

специалност „Психолого-педагогическо образование“, придобита през 

2015 г. Признава се  ОКС „магистър“. 

ФС РЕШИ: Одобрява отпускането на средства за финансово 

обезпечаване на годишните изпитни спектакли на студентите от I и II 

курс, специалност АДТ, за първи курс на стойност 700 лв./седемстотин 

лева/, на втори курс на стойност 1000 лв. /хиляда лева/. 

ФС РЕШИ: Предлага на Департамент за квалификация и 

професионално развитие на педагогическите специалисти учебна програма 

за квалификационен курс „Медии, обществени комуникации и PR“, 

предназначен за учители, директори, заместник-директори, психолози и 

педагогически съветници с хорариум 16 часа, брой кредити 1, форма на 

обучение присъствена, продължителност 2 дни, обучители – проф.д-р 

Галин Цоков и проф.дпн Дора Левтерова. 

ПРОТОКОЛЧИК:/П/    Д Е К А Н :/П/ 

/С.Спасова/      /проф.дпн Р.Танкова/ 


