
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  №  9/28.05.2019 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2018/2019 

г. следните лица: 

1. Живка Огнянова Атанасова – ОФП – 100 часа 

2. Йордан Димитров Йорданов – 100 часа 

 

ФС РЕШИ: Одобрява промени във факултативни и избираеми дисциплини 

по специалности, както следва: 

- специалност „ПОМ“- редовно обучение, ОКС „Бакалавър“: 

1) II курс, IV семестър - ФД 1: „Интерактивното обучение в началния етап на 

образованието“ - хорариум 0+15+0; 

2) III курс, V семестър - ФД 2: „Стилови направления в музиката“ - 

хорариум 0+15+0; 

3) IV курс, VII семестър - ФД 3: „Интеграция на музиката с изобразителното 

изкуство в обучението” - хорариум 0+15+0; 

4) IV курс, VIII семестър - ФД 4 “ Вероучение” - хорариум 0+15+0; 

Специалност „Начална училищна  педагогика и чужд език“ – редовно 

обучение 

  - І курс,  ІІ семестър – Избираеми  дисциплини 1 – хорариум 15+0+15  

-    Музика и личностно развитие в началния етап на СУ. 

Специалност „Начална училищна  педагогика“ – редовно обучение 

  - І курс,  ІІ семестър – Избираеми дисциплини 1 – хорариум 15+0+15 –   

  Музика и личностно развитие в началния етап на СУ. 

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ - 

редовно обучение  



- I курс, I семестър – Избираема дисциплина – 1 – хорариум 15+0+15, 60 ч. 

самостоятелна подготовка, 3 кредита и текуща оценка – „Музика и личностно 

развитие в образователната среда“; 

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ - 

задочно обучение  

- I курс, I семестър – Избираема дисциплина – 1 – хорариум 15+0+0, 75 ч. 

самостоятелна подготовка, 3 кредита и текуща оценка – „Музика и личностно 

развитие в образователната среда“ 

специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, 

редовна и задочна форма на обучение, считано от учебната 2019/2020 г. за 

студентите от настоящия първи курс (промени в учебния план за 1 курс не са 

правени). 

Промените се отнасят само за Избираеми дисциплини ( ИД) и 

Факултативните дисциплини (ФД), а те са: 

1. Всички Избираеми дисциплини дисциплини се изучават, като 

лекционен курс, а Факултативните дисциплини – практически упражнения. 

Всички Избираеми дисциплини стават лекции, а Факултативните дисциплини – 

практически упражнения. 

2. Разменят се местата на ИД 3 и ИД 7 

3. Разменят се местата на ФД 1 и ФД 4 

4. Разменят се местата на : ИД 4 и ФД 1; ИД 5 и ФД 2; ИД 6 и ФД 3, като 

не се променя семестъра, в който се изучават учебните дисциплини. 

5. Разменят се местата на ИД 3 и ИД 4 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните промени в учебни планове: 

1. Еднократна промяна в учебния план на специалност „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“ - задочно обучение, ОКС „бакалавър“, както 

следва: 

- II курс, IV семестър – Дисциплината „Методика на ориентиране в околен 

свят“ с хорариум 15+0+10/5, 150 извънаудиторна заетост и 6 кредита, да бъде 

преместена в II курс, III семестър, като запазва същия хорариум. 



- II курс, III семестър – Дисциплината „Педагогически технологии в играта“ 

с хорариум 15+10+0, 155 извънаудиторна заетост и 6 кредита, да бъде преместена 

в II курс, IV семестър, като запазва същия хорариум. 

2. Промяна в VIII семестър на действащ учебен план на специалност 

„Графичен дизайн с реклама“ - редовно обучение, ОКС „бакалавър“, както следва: 

  - IV курс, VIII семестър - „Дизайн на презентация“ от хорариум 15+0+30, 

да бъде променен на 15+0+45, Самоподготовка (СП) - 90, Кредити (К)-5, Форма на 

оценяване (ФО) -И (Изпит); 

    -  IV курс, VIII семестър - „Социално - психологическо въздействие на 

рекламата“ от хорариум 30+0+0, да бъде променен на 30+15+0, Сп-75, Кр.-4, ФО - 

И; 

 - IV курс, VIII семестър - „Портфолио и презентиране“ от хорариум 

15+0+15, да бъде променен на 15+0+30, Сп - 75, Кр. - 4, ФО - Т (Текуща оценка); 

    - Да бъдат въведени още три задължителни дисциплини, както следва: 

„Калиграфия и летеринг“ - хорариум 15+0+60, Сп- 105, Кр. - 6, ФО - Т; 

„Комбинаторика и дизайн“ - хорариум 15+0+45, Сп - 90, Кр. - 5, ФО- Т; 

„Пластика и пластични конструкции в рекламата“ - хорариум 15+0+60, Сп - 

105, Кр. - 6, ФО - И; 

      Общо за VIII семестър: Общо часове - 360 часа, лекции - 105 часа, 

семинарни упражнения - 15 часа, практически упражнения - 240 часа, 

самоподготовка - 540 часа, кредити - 30. 

3. Промяна в учебния план на специалност „Педагогика на обучението по 

изобразително изкуство“ - редовно обучение, ОКС „бакалавър“, както следва: 

- Дисциплина „Психология на изкуството“ от групата на Избираеми 

дисциплини 2 (II курс, IV сем.), да бъде преместена в групата на Избираеми 

дисциплини 1 (II курс, III семестър); 

- Дисциплина „Педагогическа реторика“ от групата на Избираеми 

дисциплини 1 (II курс, III сем.), да бъде преместена в групата на Избираеми 

дисциплини 2 (II курс, IV семестър); 

- Дисциплина „Илюстрация“ от групата на Избираеми дисциплини 5, да 

бъде преместена в групата на Факултативни дисциплини 2 (III курс, VI семестър); 



     - III курс, V семестър - ФД 1: „Конструктивно проектиране“ - хорариум 

0+0+30. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри учебен план и обучение за 

специализация по „Режисура за невербален театър“ със срок на обучение една 

година (два семестъра) и годишна такса 1500 €. Специализацията е предназначена 

за завършили ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от всяко акредитирано висше 

училище. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на 

препоръките на НАОА през първите три  години след Програмна акредитация  на  

професионално  направление 8.3. „Музикално и танцово изкуство“ за ОКС 

„бакалавър“ и  ОКС „магистър“ в Пловдивския университет “Паисий 

Хилендарски”. 

ФС РЕШИ: Приема решението на научното жури и предлага на Ректора да 

назначи на академичната длъжност „доцент“  гл. ас. д-р Силвана Венелинова 

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

направление 1.3. Педагогика на обучението по..., (Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. Методика на лечебната 

физкултура) към катедра Теория и методика на физическото възпитание и спорт 

на Педагогически факултет. 

ФС РЕШИ: Във връзка с процедура за избор на професор по област на више 

образование 8. Изкуства, професионално направление  8.2 Изобразително 

изкуство,  (Живопис и цветознание) и съгласно чл.29в, ал.2 и 3 от ЗАКОН за 

развитието на академичния състав в Република България и чл.81, ал.,3, 4 и 5 от 

Правилник за развитието на академичния състав на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“,   да предложи на Ректора на университета да бъде 

еднократно разширен съставът на Факултетния съвет на Педагогическия факултет 

със следните лица, заемащи академичната длъжност „професор" или притежаващи 

научната степен „доктор на науките" с право на глас :  

 



1. Проф.дпн Пламен Радев Иванов – област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика,(Теория на 

възпитанието и дидактика) 

2. Проф.д-р Марина Спасова Иванова – област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика на обучението 

по... (Методика на обучението по бит и технологии) 

3. Доц. дпн Жана Атанасова Янкова – област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, (Специална 

педагогика) 

4. Проф. д-р Георги Иванов Шопов – област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. 

Икономика, (Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (по отрасли и подотрасли) 

5. Проф.дпсн Веселин Костов Василев – област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология (Педагогическа и възрастова психология) 

ФС РЕШИ: Одобрява зачисляването като докторант на самостоятелна 

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

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

програма Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка ( 

вкл. Методика на лечебната физкултура) към катедра  “Теория и методика на 

физическото възпитание”  на Маркус Алойс Зенфт с тема на дисертационния труд 

„Спортнопедагогически и психологически аспекти за оптимизиране обучението по 

WingTsun “ и  научен ръководител  - проф. д.п.н. Веселин Маргаритов. 

ФС РЕШИ: Приема индивидуалния план за работа на Маркус Алойс Зенфт 

- докторант на самостоятелна подготовка по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки,  професионално направление  1.3. Педагогика на 

обучението по..., докторска програма Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка ( вкл. Методика на лечебната физкултура) към 

катедра  “Теория и методика на физическото възпитание”, с тема на 

дисертационния труд: „Спортнопедагогически и психологически аспекти за 



оптимизиране обучението по WingTsun “  и научен ръководител  - проф. д.п.н. 

Веселин Маргаритов. 

ФС РЕШИ: Да бъде зачислена  ас. Зоя Неделчева Капон в докторантура на 

самостоятелна подготовка по област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2. Педагогика; докторска програма „Теория 

на възпитанието и дидактика”, с тема на дисертационния труд „Театрално-

образователни стратегии в специализираните училища по изкуствата” и  научен 

ръководител проф. д-р Нели Илиева Бояджиева. 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2019/2020 

г. във Филиал Кърждали следните лица: 

специалност: „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 

 

Учебна дисциплина 

/по учебен план/ 
Преподавател Лек- 

ции 

Семи- 

нари 

Упраж-

нения 

 

I семестър  

     

Предучилищна  педагогика 1 Доц. Е. Събева 30   

Психология (Въведение в 

психологията) 

Поток с НУПЧЕ 

Проф.Василев 

 

15  

 

 

 

Основи на педагогиката Доц. А.Александрова 15   

Основи на музиката 

Поток с НУПЧЕ 

Доц.Е.Арнаудова 15   

ІІ семестър            

Психология (Психология на 

развитието) 

Поток с НУПЧЕ 

Проф.Василев 15  

 

 

 

Предучилищна  педагогика 2 Доц. Е. Събева 

 

30   

 

История на педагогиката 

и българското 

образование  

Проф.Радев 

 

30  

 

 

 

Приобщаващо 

образование 

Проф.Левтерова 15   

ІІІ семестър           

Психологи(Педагогическа 

психология) 

Поток с НУПЧЕ 

Проф.Василев 15   

Допълнителна 

подкрепа на ученици 

със специални 

образователни 

потребности  

Поток с НУПЧЕ 

Проф.Левтерова 

 

 

30  

 

 

 

 

 



Семейна педагогика Доц. Е. Събева 

 

30  

 

 

 

ІV семестър      

Методика на 

изобразителното 

изкуство 

Доц. Д.Маркова 

Петя Зенгин 

30  

15 

 

30 + 15х 

Методика на физическото 

възпитание 

Поток с НУПЧЕ 

 Гл.ас. д-р С. Боева 

 

 

30 15 

 

 

 

 

 

V семестър       

Методика на формиране 

на  математически 

представи 

Доц. д-р Д. Капитанова 

  

30 

 

  

Педагогически 

технологии в играта 

Доц. д-р Г. Иванова 

Гергана Тончева 

30  

 

 

15+15 

Методика на музикалното 

възпитание 

Доц. Е.Арнаудова 

 

30   

 

VІ семестър      

Методика на овладяване на 

българския език в ДГ 

Проф. В. Петрова  

 

45   

VІІсеместър       

Методика на трудово-

конструктивната дейност 

Проф.М. Иванова 

Гергана Тончева 

30  

 

 

30+15х 

Управление на детското 

заведение 

Гл.ас. д-р Н. Глушкова 

 

30  

 

 

 

 

специалност: „НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 

Учебна дисциплина 

/по учебен план/ 

Преподавател Лекции 

Психология (Въведение в психологията) 

/ поток с ПУПЧЕ; БЕИ; БЕАЕ/ 

Проф. Василев 

 

15 

Педагогика (Теория на възпитанието) Доц.Александрова 

 

15 

Основи на музиката /поток с ПУПЧЕ/ Доц. Арнаудова 

 

15 

ІІ семестър 

Психология (Психология на развитието) 

/лекциите  поток с ПУПЧЕ/ 

Проф. Василев 15 

Педагогика (Дидактика 1) Проф. Радев 

 

30 

Приобщаващо образование Проф. Левтерова 15 

ІІІ семестър - ІІ курс 

 

  

Психология /Педагогическа психология/ / поток с 

ПУПЧЕ/ 

Проф. Василев 

 

30 

Педагогика /Дидактика 2/ 

 

Проф. Радев  

 

30 

 

Основи на изобразителното изкуство Проф. Б.Дамянов 

 

30 

Допълнителна подкрепа на ученици със специални 

образователни потребности / поток с ПУПЧЕ/ 

Проф. дпн 

Д.Левтерова 

 

30 



 

ІV семестър   

История на педагогиката и българското образование Проф. Радев 

 

30 

Теория и методика на физическото възпитание в 

началния етап на СОУ / поток с ПУПЧЕ/ 

Гл.ас. д-р С. Боева 

 

30 

V семестър – ІІІ курс   

Методика на обучението по математика 1 Доц. В. Ангелова 30 

Методика на обучението по български език и 

литература 1 

Проф.дпн Танкова 

Гл.ас.д-р Пенка 

Димитрова 

30 

VІ семестър – ІІІ курс   

Методика на обучението по български език и 

литература 2 

Проф  Танкова 

Гл.ас.д-р Пенка 

Димитрова 

30 

Методика на обучението по математика 2 Доц. В. Ангелова 30 

Методика на обучението по български език и 

литература в началния етап на СУ 

Проф.дпн  Танкова 

Гл.ас.д-р Пенка 

Димитрова 

30 

 

ФС РЕШИ: Одобрява провеждането на курс по рисуване за подготовка на 

кандидат-студенти. Курсът да се състои от 10 до 16 юни, с общо времетраене 50 

часа в рамките на 7 дни (средно по 6-8 часа дневно). Мястото на провеждане на 

курса да бъде 103 сем. зала в Педагогическия факултет и/или новооборудваната 

семинарна зала № 1 в сградата на бившата жандармерия, в зависимост от броя на 

участниците. 

Предлагам цената на курса да бъде 300 лв. (по 6 лв./час). 

 

ФС РЕШИ: Приема идеен проект на представително издание на 

Педагогическия факултет по проект „Представителни издания“ 2018/2020. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/    Д Е К А Н:/п/ 

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

 

 

 

 

       

 


