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Специалност Педагогика на обучението по  
технологии и предприемачество 
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Анотация 

 Изграждането функционалния модел на специалността „Педагогика на обучението 
по технологии и предприемачество” е в съответствие  със стратегическите цели 
поставени пред специализираното техническо обучение, като част от националната 
програмна парадигма за поетапно непрекъснато образование. 

 Обучението по бакалавърската специалност предоставя на студентите голяма 
адаптивност и мобилност в бързо променящата се технологична и образователна 
среда, позволяваща поддържането и развитието на придобитите теоретични знания 
и професионални умения в съответствие с бъдещото развитие на нормативният 
информационен масив и на отговарящите на тази промяна обучаващи системи.  

 За формирането идентичността на специалността спомагат следните определящи я 
фактори: 

 1.Необходимостта в условията, които предлага съвременната образователна 
система да се инициира трайно и комплексно понятието информационна, 
технологична и икономическа компетентност . 

 2.Промените,  които настъпват с техническото по характер научно знание и 
възможностите на образователната реалност  да ги реализира  във функционален 
аспект налага  да се промени съществуващата стратегия за подготовка на учители 
по технологии и предприемачество, като се постигне на първо място необходим 
баланс между педагогическа, методическа и специална професионална подготовка. 

 3.Методическото изискване за постигане на приемственост в обучението на 
учениците  от прогимназиален и гимназиален курс, поставя изискването да се 
прецизира в управляеми и контролирани граници общо-теоретичната, теоретико-
приложната , практико-професионалната  и специално-технологична подготовка на 
бъдещите учители по технологии и предприемачество, като основните  акценти се 
поставят върху общата педагогическа и специализирана подготовка в границите на 
тези училищни степени. 

 4.Високото качество на  общата и професионално-техническа  подготовка на 
студентите е сред водещите приоритети на Университета, като на базата на това 
основание основните курсове в учебния план са възложени на водещи специалисти 
в областта на Теорията и методиката на трудовото и техническо обучение, 
педагогиката и психологията,  профилираните приложни и технологични дисциплини. 
На студентите от специалността се предлагат в система и взаимовръзка  
свободноизбираеми и факултативни дисциплини, които им дават възможност да 
допълнят, задълбочат  и прецизират личностните си предпочитания в  



професионалната си  подготовката, както и да постигнат онази информационна и 
технологична компетентност, необходима за продължаващото им образование. 

 

Специфични изисквания за прием 

 Резултати от кандидатстудентски изпит (по Български език или Английски език, или 
Математика, или История на България, или Биология, или Химия, или Физика); 
Резултати от държавен зрелостен изпит (Български език и литература или 
Математика, или Химия и ООС, или Физика и астрономия, или Биология и здравно 
образование, или География и икономика); среден успех от дипломата. 

 

Ред за признаване на предходно обучение 

 Според правилата, регламентирани от ПУ. 

 На студенти, учили в сродни специалности, се признават успешно положени изпити 
по учебни курсове, ако има съответствие на получените кредити. 

 

Квалификационни изисквания и правила за квалификация 

 За придобиване на квалификацията са необходими 245 кредита, от тях 210 кредита 
от задължителни дисциплини, 12 кредита от избираеми дисциплини, 8 кредита от 
факултативни дисциплини и 15 за писмен държавен изпит или защита на дипломна 
работа и за практико-приложен изпит. 

 

Профил на специалността 

 Основните тематични направления за завършване на специалността включват 240 
кредита. Чрез системата от учебни курсове студентите получават: 

-базисни познания в областта на педагогиката и психологията. Тя се реализира чрез 
система от  психологически и педагогически дисциплини , в това число : Обща и 
възрастова психология, Педагогическа психология, Теория на възпитанието, 
Дидактика. 

-теоретична и нормативна  подготовка в сферата на приложните науки, свързани с: 
технология на материалознанието, конструктивно рисуване, компютърна графика, 
техническо чертане, информационни и комуникационни технологии в обучението и 
работа в дигитална среда, аграрни и зоотехнологии. 

-общо-методическа подготовка, осъществена при избор на дисциплините от цикъла:     
Основи на техническото и технологично обучение, История на технологичното 
образование, Основи на предприемачеството, Предприемачество и бизнес среда, 
Счетоводство и контрол на бюджета. 

-частно методическа подготовка, реализирана етапно посредством изучаването на 
дисциплините : Методика на обучението по Технологии и предприемачество  в 
началния етап на основната образователна степен, Методика на обучението по 
Технологии и предприемачество в прогимназиален етап на СУ,Методика на 
профилирано обучение в гимназиален етап на СУ, Методика на трудово-
конструктивната дейност. 

-значим елемент от методическата подготовката на студентите от специалността за 
успешна професионална реализация са педагогическите практики, провеждани в 
специализирани учебни работилници и лаборатории  в процеса на които се развиват 



умения за планиране и реализиране   на учебни занятия с ученици от различните 
училищни степени в условия максимално близки до производствените. 

-чрез системата на избираемите и факултативни учебни курсове студентите 
придобиват допълнителни компетенции и практически умения в различни области на 
технологичното и екологично проектиране, трудовата психология, трудовата и 
конструктивна дейност като корекционно и терапевтично средство, подготовка по 
технологична и предприемаческа дейност в образователното учреждение. 

 

Основни резултати от обучението 

 При завършване на обучението студентите от специалност Педагогика на 
обучението по технологии и предприемачество ще : 

- владеят основни знания в широк спектър общотеоретични дисциплини в областта 
на психологията, педагогиката и методиката на обучение по техника и технологии;  

-притежават в система теоретични познания и  демонстрират практически умения в 
областта на технологично ориентираните знания за – материали, свойства, 
унифицирани способи и производствени начини  за ръчно-инструментална и 
машинна обработка; 

-използват активно и целенасочено стратегии, норми и стандарти  за организиране, 
управление, контрол и корекции  на отделните операции, включени в цялостния 
производствен процес; икономическите и предприемаческите проекти и 
стандартизирани планове. 

- притежават и демонстрират знания, свързани с онтогенезиса в развитието на 
детето и особеностите на етапната му техническа и технологична подготовка. 

- владеят базисни знания и умения за съвременни дидактически теории, стратегии  и 
практики в образованието и професионалното обучение; 

- реализират приложни умения, свързани с процесите на инженерно и художествено 
по тип конструиране и моделиране на технически обекти с различна сложност и 
функционална завършеност; 

- притежават сръчности  за реално изобразяване на различни по характер и 
сложност технически системи и процеси,  прилагайки иновационни идеи, графически 
знания, производствени техники и похвати в индивидуалната си  работа.  

- могат да планират и реализират образователни проекти, да финализират  
образователни казуси, да осъществяват производствено по характер обучение,  като 
извеждат и комбинират различни по методическа тежест  подходи, методи и техники 
в непосредствената педагогическа практика, да анализират,  оценяват и 
стандартизират резултатите от трудовият и технологичен процес. 

- притежават готовност и способност да продължат обучението си с известна степен 
на самостоятелност. 

  

Професионален профил на завършилите  

 В специалност „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество” се 
подготвят комплексни  специалисти с теоретико-приложна и професионално-
техническа компетентност  в направление „обучение по технологии и 
предприемачество”. Те могат да се реализират като учители по технологии и 
предприемачество в начален и  прогимназиален етап на СОУ; Младите специалисти 
са подготвени да извършват планова научно-методическа и организационно-



управленска дейност в системата на образованието и организационно-просветните 
структури, секторите на икономическото и предприемаческо планиране. 

 

Възможности за продължаване на обучението 

Завършилите бакалавърската програма могат да продължат в магистърски програми 
към професионално направление „Педагогика на обучението по ...”,  както и в 
магистърски програми в други професионални направления с прием за 
неспециалисти, съобразно Закона за висше образование. 

 

Диаграма на структурата на курсовете с кредити 

Легенда: 

Аудиторни часове в семестъра: АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С– за семинарни (упражнения); ПУ – за 
Практически упражнения, Х- за хоспитиране. 

 Извънаудиторни часове в семестъра: ИО – общ брой, от тях: Сп – за самостоятелна работа/подготовка и др. 

 К – ECTS кредити; ФО – форма на оценяване (И – изпит; ТО – текуща оценка; З – заверка; П – продължава 

следващ семестър). 

№ 
ECTS 

код 
Учебна дисциплина 

Аудиторни 
Извън- 

Общо 
К Фо аудиторни 

АО Л С ПУ Х ИО Сп --- О 

1-ви семестър                       

1   

Основи на техническото и 

технологично обучение 60 30   30   120 120   180 6 И 

2   

Технологии на 

материалознанието 90 45 15 30   120 120   210 7 И 

3   

Педагогика /Теория на 

възпитанието/ 30 30       120 120   150 5 И 

4   

Психология I част /Психология 

на развитието/ 30 30       120 120   150 5 И 

5   Основи на предприемачеството 30 15 15     120 120   150 5 Т 

6   Спорт 30     30   30 30   60 2 Т 

Общо за 1-ви семестър 270 150 30 90 0 630 630 0 900 30   

2-ри семестър 

1   

История на техниката и 

технологиите 60 30   30   120 120   180 6 И 

2   

История на технологичното 

образование 45 30 15     135 135   180 6 И 

3   

Психология II част 

/Педагогическа психология/ 30 30       150 150   180 6 И 

4   

Методически аспекти на 

обучението по комуникации и 

контрол 30 15   15   120 120   150 5 Т 

5   

Управление на стопанската 

дейност 30 15 15     120 120   150 5 Т 

6   Спорт 30     30   30 30   60 2 Т 

Общо за 2-ри семестър 225 120 30 75 0 675 675 0 900 30   



Общо за I-ва година 495 270 60 165 0 1305 1305 0 1800 60   

3-ти семестър 

1   Педагогика II част / Дидактика/ 30 30       120 120   150 5 И 

2   

Основи на производството и 

технологичното обучение 90 30 30 30   90 90   180 6 И 

3   

Предприемачество и бизнес 

среда 30 15 15     90 90   120 4 Т 

4   

Технологии на занаятите в 

обучението 75 30 15 30   75 75   150 5 И 

5   

Методика на 

трудовоконструктивната 

дейност 60 30   30   120 120   180 6 И 

6   Спорт 30     30   30 30   60 2 Т 

7   Избираема дисциплина 1 30 15   15   30 30   60 2 Т 

Общо за 3-ти семестър 345 150 60 135 0 555 555 0 900 30   

4-ти семестър 

1 

  

Методика на обучението по 

технологии и предприемачество 

в началния етап на основната 

образователна степен 

105 45 15 30 15 135 135   240 8 И 

2   Конструктивно рисуване 45 15   30   105 105   150 5 Т 

3   

Основи на техническото 

конструиране и моделиране 45 15   30   165 165   210 7 И 

4   Приобщаващо образование 30 30 

 

    150 150   180 6 И 

5   Спорт 30     30   30 30   60 2 Т 

6   Избираема дисциплина 2 30 15   15   30 30   60 2 Т 

Общо за 4-ти семестър 285 120 15 135 15 615 615 0 900 30   

Общо за II-ра година 630 270 75 270 15 1170 1170 0 1800 60   

5-ти семестър 

1   Основи на икономиката 45 15   30   105 105   150 5 И 

2 

  

Методика на обучението по 

технологии и предприемачество 

в прогимназиален етап на СУ 

105 30 15 30 30 135 135   240 8 И 

3 

  

Информационни и 

комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална 

среда 

30 15   15   90 90   120 4 Т 

4   Аграрни и зоотехнологии 30 15   15   90 90   120 4 Т 

5   

Счетоводство и контрол на 

бюджета 60 30 30     90 90   150 5 И 

6   Избираема дисциплина 3 30 15   15   30 30   60 2 Т 

7   Факултативна дисциплина 1 30     30   30 30   60 2 Т 

Общо за 5-ти семестър 330 120 45 135 30 570 570 0 900 30   

6-ти семестър 



 

 

1 

  

Методика на профилираното 

обучение по технологии и 

предприемачество в гимназиален 

етап на СУ 

90 30 15 30 15 150 150   240 8 И 

2   Маркетинг 60 30 30     150 150   210 7 И 

3   Управление на бизнес проекти 45 15 30     135 135   180 6 И 

4   Езикова култура 30 15   15   120 120   150 5 Т 

5   Избираема дисциплина 4 30 15   15   30 30   60 2 Т 

6   Факултативна дисциплина 2 30     30   30 30   60 2 Т 

Общо за 6-ти семестър 285 105 75 90 15 615 615 0 900 30   

Общо за III-та година 615 225 120 225 45 1185 1185 0 1800 60   

7-ми семестър 

1   Технологии на текстила 60 30   30   120 120   180 6 И 

2   
Технологии на 

дървообработването 
60 30   30   120 120   180 6 И 

3   

Машинознание и технологии на 

металообработването 90 30 30 30   120 120   210 7 И 

4   

Обща електротехника с 

електроника 45 15   30   45 45   90 3 Т 

5   Текуща педагогическа практика 60     60   60 60   120 4 Т 

6   Избираема дисциплина 5 30 15   15   30 30   60 2 Т 

7   Факултативна дисциплина 3 30 30       30 30   60 2 Т 

Общо за 7-ми семестър 375 150 30 195 0 525 525 0 900 30   

8-ми семестър 

1   Избираема дисциплина 6 30 15   15   30 30   60 2 Т 

2   Факултативна дисциплина 4 30     30   30 30   60 2 Т 

3   Стажантска практика 90     90   390 390   480 16 Т 

 

   Държавни изпити:      450 450   15  

 

 1. Писмен държавен изпит по Методика 

на обучението по технологии и 

предприемачество          150  150   

 

5 И  

 

 2. Писмен държавен изпит по Педагогика 

и Психология          150 150    

 

5 И  

 

 3. Държавен практико-приложен изпит          150 150 

  

5 И  

 

 или 

 

               

 
1. Разработване и защита на дипломна 

работа      300 300   10 И 

 
2. Държавен практико-приложен изпит      150 150    

 

5 И  

Общо за 8-ми семестър 150 15 0 135 0 900 900 0 1050 35   

Общо за IV-та година 525 165 30 330 0 1425 1425 0 1950 65   

Общо за целия курс на обучение: 2265 930 285 990 60 5085 5085 0 7350 245   

Общ брой кредити: 245 



Забележка: 

 Списъкът с предлаганите избираеми и факултативни дисциплини е Приложение към 
учебния план и е неделима негова част. Списъкът може да се актуализира всяка учебна 
година с решение на ФС. 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки 

 По време на обучението студентите разработват курсови работи, реферативни 
разработки  и проекти по отделни дисциплини. 

В края на обучението по отделни учебни курсове се полагат устни, писмени или 
практически изпити. 

По професионално-техническите дисциплини, ориентирани към технологичния  
компонент  се провеждат практически изпити на края на семестъра и/или текущо 
през целия учебен курс. 
Педагогическата практика се оценява на основа на изнесени уроци и подготвена 
документация за уроците. 

 Оценяването се извършва съобразно приетата Факултетна система за оценяване 
на знанията, уменията и компетентностите на студентите от Педагогически факултет 
и съобразно спецификата на учебните курсове. 

Изисквания за завършване 

Полагане на държавни изпити по:  
1)Устен държавен изпит по Методика на обучението по Технологии и 
предприемачество;  
2) Устен държавен изпит по Педагогика и Психология.  
3) Държавен практико-приложен изпит 
Или 
1) Разработване и защита на дипломна работа в областта на методиката на 
обучението по Технологии и предприемачество или по педагогика и психология. 
2) Държавен практико-приложен изпит 

 

Координатор  

гл.ас.д-р Георги Клинков тел.: 0895612046, e-mail: е-mail: starcom2@abv.bg 

 Студентите избират по една избираема и по една факултативна учебни 

дисциплини 

 Студентите имат възможност да избират измежду две или повече избираеми учебни 

дисциплини и факултативи. 

 Избираемите учебни дисциплини от 1, 2 и 3 части, формиращи блок „А”, са ориентирани 

към педагогическата тематика, а тези от 4, 5, 6 и 7 части, образуващи блок „Б”, са 

насочени към специалността. 
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