
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  №  4/10.11.2020 г. 

 

 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели през учебната 

2020/2021 година следните лица: 

Анелия Асенова Сталева - 30 часа в упр. по дисциплината „Специален предмет 

(цигулка)“ с II курс‚ специалност Музика“; 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри доклад-самооценка за програмна 

акредитация на докторска програма „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка“, по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по... и  доклад за изпълнение препоръките на НАОА. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад-самооценка за програмна 

акредитация на докторска програма по „Методика на обучението по български 

език и литература“, област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… . 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад-самооценка за Програмна 

акредитация  на  докторска програма „Методика на обучението по 

изобразително изкуство“, област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално  направление 1.3 Педагогика на обучението по... и доклад за 

изпълнение на препоръките на НАОА. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад-самооценка за Програмна 

акредитация  на  професионално  направление 8.4. Театрално и филмово 

изкуство, област на висше образование 8. Изкуства, за ОКС „бакалавър“ и 

доклад за изпълнение на препоръките на НАОА. 



ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри учебния план на магистърска 

програма „Начална училищна педагогика“ 4 семестъра, задочно обучение за 

неспециалисти по национална програма „Мотивирани учители“. 

ФС РЕШИ: Не одобри предложението за  разкриване на нова специалност 

„Начална училищна педагогика и социална педагогика“ в ПУ, Филиал – 

Смолян поради следните причини:  

1. Инициативата за разкриване на нова специалност е редно процедурно 

да стартира от водещото звено – т.е., Педагогическия факултет на Пловдивския 

университет. 

2. Възможностите за професионална реализация, които квалификацията 

социален педагог дава, напълно съвпадат с тези на началния педагог и  по 

никакъв начин не я обогатяват. 

3. Мотивите, изтъкнати от доц. д.н. Нина Герджикова, за разкриване на 

тази хибридна специалност не насочват към нужда от подготовка на социални 

педагози в област Смолян, чийто профил така и не намира конкретни 

очертания. 

4. Нито една от добавените дисциплини, а именно - Увод в професията на 

социалния педагог, Социална педагогика, Методи на социалната работа,  

Социално педагогическа превенция на здравето в различните фази на живота, 

Професионализиране на социалния педагог, Оценяване на социално-

педагогическото въздействие, Социално-педагогическо консултиране и 

Мениджмънт и правни въпроси в социално-педагогическата сфера в проекта на 

предложения учебен план със сигурност не гарантират развиването на 

специални комуникативни компетентности на педагогическите специалисти; 

умения за координиране на училищно и общинското равнище на дейностите, 

свързани с развитието на социални и творчески умения; умения за 

взаимодействие с родителите или умения за ранна диагностика на социалното 

развитие на учениците. Всички до тук изредени умения са част от списъка с 

потребности и мотиви, изредени от доц. д.н. Герджикова и свързани с нуждата 



от разкриване на специалността „„Начална училищна педагогика и социална 

педагогика“. 

5. Дисциплините - Английски език, Семейна педагогика, Педагогическа 

реторика и общуване в клас, Педагогическа диагностика с количествени 

методи; Управление на образованието, които са премахнати от действащия 

учебен план на специалност „Начална училищна педагогика“, имат съществено 

значение за допълване на профила на началния учител и развиването на 

неговите комуникативни, социални, диагностични и консултантски умения. 

 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри обучение на немски студенти по 

учебен план, утвърден с   протоколи на ФС № 11/16.06.2020 г. и АС № 9/ 

29.06.2020 г., на специалност Спорт в училище ,  ОКС „Магистър“ - редовно и 

задочно обучение ,  продължителност на обучението  за специалисти - 1 година/ 

2 семестъра и неспециалисти -  2 години/4 семестъра, като обучението е на 

немски език. 

ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за придобиване на образователна 

и научна степен ‘доктор’ от Ралица Георгиева Кунчева с дисертационен труд на 

тема: „Оптимизиране на часовете по физическо  възпитание и спорт за 1.- 4. 

клас. Модул –гимнастика”  и научен ръководител проф. д-р Бонка Михайлова 

Димитрова, 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. 

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен ‘доктор’ от Ралица Георгиева Кунчева с 

дисертационен труд на тема: „Оптимизиране на часовете по физическо  

възпитание и спорт за 1.- 4. клас. Модул –гимнастика”  и научен ръководител 

проф. д-р Бонка Михайлова Димитрова, 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, по предложение на катедрения съвет, 

протокол № 5/3.11.2020 г. предлагам  на Ректора да определи със своя заповед 

следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 

Проф. д-р Бонка Михайлова Димитрова -  Национална спортна академия 

"Васил Левски" – София, по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.6. Спорт (Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка,  вкл. методика на лечебната физкултура); 

Доц. д-р Димка Борисова  Несторова - Университет по Хранителни 

Технологии, гр. Повдив, по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.6. Спорт (Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка, вкл. методика на лечебната физкултура); 

Проф. д.п.н Кирил Захариев Костов – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград  

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). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

Проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“ – Пловдив, 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); 

Доц. д-р Силвана Венелинова Боева - Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ – Пловдив, 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). 

 



Резервни членове: 

Доц. д-р Нели Николова Танкушева - Национална спортна академия "Васил 

Левски" – София, по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.6. Спорт (Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка,  вкл. методика на лечебната физкултура) – 

външен; 

Доц. д-р Александър Йорданов Линков – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“   – Пловдив, по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанито и дидактика) - 

вътрешен.            

     

          Откритото заседание на научното жури да се проведе на  19.02.2021 г. от  

11:00 часа в 24 каб., Ректорат.        

 

 Външните лица (ако има такива) да бъдат командировани с право на пътни 

(при необходимост ако заседанието е след 13:00 часа могат да се изплатят и 

разходите за нощувка до 40 лв.) за сметка на Университета. 

ФС РЕШИ: Одобрява координатори  на специалности от ОКС 

„бакалавър“, както следва: 

 „Педагогика на обучението по физическо възпитание“- редовно и задочно 

обучение - Проф. дпн Веселин Маргаритов, Доц. д-р Силвана Боева 

Социални дейности – редовно обучение: доц. д-р Людмила Векова и гл.ас. д-р 

Огнян Койчев 

 „Начална училищна педагогика и чужд език“,  редовно обучение, ОКС 

„бакалавър“ – доц. д-р Ани Христова Епитропова и гл. ас. д-р Пенка Петрова 

Димитрова; 

 „Начална училищна педагогика“, редовно обучение, ОКС  „бакалавър“ – доц. 

д-р Николинка Александрова Атанасова и ас. Александра  Илиянова Николова; 



 „Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовно  обучение, 

ОКС „бакалавър“ – доц. д-р Димитрина Петрова Капитанова и гл. ас. д-р Златина 

Костадинова Шаркова 

 „Актьорство за драматичен театър“, редовно обучение, ОКС „бакалавър“ – 

проф. д-р Александър Любенов Илиев; 

 „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, редовно обучение, 

ОКС „бакалавър“ – доц. д-р Методий Иванов Ангелов и ас. д-р Надежда Недялкова 

Ангелова; 

 „Графичен дизайн с реклама“, редовно обучение, ОКС „бакалавър“ – проф. 

д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов и ас. д-р Надежда Недялкова Ангелова; 

„Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“, редовно 

обучение, ОКС „бакалавър“ – проф. д-р Марина Спасова Иванова  и гл. ас. д-р 

Силвия Маркова Гърневска;  

 „Музика“, редовно обучение, ОКС „бакалавър“ – доц. д-р Таня Викторова 

Бурдева и гл. ас. д-р Антония Пенева Балева; 

 „Педагогика на обучението по музика“, редовно обучение, ОКС „бакалавър“ – 

гл. ас. д-р Мария Борисова Кръстанова и доц. д-р Диана Иванова Станчева; 

 „Джаз и поп изпълнителско изкуство“, редовно  обучение, ОКС 

„бакалавър“ – доц. д-р Веселин Иванов Койчев и гл. ас. д-р Майя Константинова 

Бошева. 

 „Педагогика“  - Доц. д-р Албена Овчарова и гл.ас. д-р Диана Димитрова 

„Социална педагогика“ - Проф. д-р Галин Цоков и ас. д-р Христина Григорова 

„Специална педагогика“ - Проф. дпн Дора Левтерова и доц. дпн Жана 

Атанасова 

„Психология“ – задочно обучение: доц. д-р Кирилка Тагарева и ас. д-р 

Венелина Стоева 

„Психология“- редовно обучение: доц. д-р Кирилка Тагарева и гл.ас.д-р 

Гергана Славчева 



„Предучилищна и начална училищна педагогика“, з.о., ОКС „бакалавър“ -  

доц. д-р Елена Събева, ас. Вили Янчева 

 „Предучилищна педагогика“, р.о., ОКС „бакалавър“ – гл.ас. д-р Екатерина 

Чернева, ас.д-р Биляна Калоферова 

 „Предучилищна педагогика и чуж език“, р.о., ОКС „бакалавър“ – доц. д-р 

Боряна Иванова, ас. д-р Елена Каменова 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри прием на докторанти в 

Педагогически факултет  за учебната 2021/2022 година, както следва: 

 

№ 

п

о 

ре

д 

Катедра  

Шифър 

Област на висше образование, 

професионално направление, докторска 

програма 

Образователна и 

научна  

степен  “доктор” 

 Редовно Задочно 

 1  2 3 4 5 

І.  1. Педагогически науки   

  1.1.  Теория и управление на образованието   

1 Педагогика и 

управление на 

образованието 

 Управление на образованието 1 1 

  1.2. Педагогика   

 Педагогика и 

управление на 

образованието 

 Теория на възпитанието и дидактика 1 - 

 Педагогика и 

управление на 

образованието 

 Специална педагогика 1 1 

 Начална 

училищна 

педагогика 

 Теория на възпитанието и дидактика 1 - 

  1.3. Педагогика на обучението по...   

 Начална 

училищна 

педагогика 

 Методика на обучението по математика 1 1 

 Начална 

училищна 

педагогика 

 Методика на обучението по български език и 

литература 

1 1 

 Музика  Методика на обучението по музика 1 - 

 Естетическо  Методика на обучението по изобразително 2 1 



възпитание изкуство 

 Естетическо 

възпитание 

 Методика на обучението по бит и технологии - 1 

  3. Социални, стопански и правни науки   

  3.2. Психология   

 Психология  Педагогическа и възрастова психология 2 1 

   Специална психология 1 - 

   Социална психология 1 1 

   Позитивна психология 1  1 

  3.4. Социални дейности   

   Социални политики и социална работа 1 1 

  8. Изкуства   

  8.3.  Музикално и танцово изкуство   

 Музика  Музикознание и музикално изкуство 1 - 

 

ФС РЕШИ: Одобрява промяна в темата на дисертационен труд от 

„Емоционална диференциация и субективно благополучие в ранна зряла 

възраст ” на " Емоционална диференциация и психично благополучие в ранна 

зряла възраст " на Кристина Ростиславова Овчарова – 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 ”. 

ФС РЕШИ: Одобрява предложението за актуализиране на конспекта за 

държавен изпит на специалност „Специална педагогика“, ОКС „бакалавър“ в 

частта  „Методика на обучението по математика“. 

ФС РЕШИ: Одобрява програма за кандидат-докторантски конкурсен 

изпит за редовна и задочна докторантура по докторска програма  „Позитивна 

психология“. 

ФС РЕШИ: Одобрява програма за кандидат-докторантски конкурсен 

изпит за редовна и задочна докторантура по докторска програма  „Социална 

психология“. 

ФС РЕШИ: Одобрява следните оценки на преподавателите, атестирани 

през 2020 година за учебна, научна, художествено-творческа и административна 

дейност: 

 



 

№ Име академична 

длъжност, 

звание 

катедра оценка 

  1. Албена Александрова Овчарова                        доцент, 

доктор 

Педагогика и управление 

на образованието 
положителна 

  2. Иван Василев Тричков                                          гл. асистент, 

доктор 

Педагогика и управление 

на образованието 
положителна 

  3. Христина Христова Григорова                            асистент, 

доктор 

Педагогика и управление 
на образованието 

положителна 

  4. Юрий Павлов Янакиев                                         доцент, 

доктор 

Психология положителна 

  5. Светлана Николова Сарийска                            доцент, 

доктор 

Психология положителна 

  6. Ирена Иванова Левкова                                      доцент, 

доктор 

Психология положителна 

  7. Гергана Василева Славчева -

Андонова           

гл. асистент, 

доктор 

Психология положителна 

  8. Златомира Георгиева Костова                            гл. асистент, 

доктор 

Психология положителна 

  9. Венелина Стоева Стоева                                     асистент, 

доктор 

Психология положителна 

10. Силвия Маркова Гърневска                               гл. асистент, 

доктор 

Естетическо  

възпитание 

положителна 

11. Таня Атанасова Жоакимсман                             асистент, 

доктор 

Естетическо  

възпитание 

положителна 

12. Веселин Иванов Койчев                                         доцент, 

доктор 

Музика положителна 

13. Илиана Иванова Червенакова-

Димитрова       

гл. асистент, 

доктор 

Музика положителна 

14. Румяна Стоянова Жекова-Стойнова                    гл. асистент, 

доктор 

Музика положителна 

15. Нона Димитрова Глушкова                                    гл. асистент, 

доктор 

Социални  

дейности 

положителна 

16. Виктория Антраник Ангелова                               асистент, 

доктор 

Социални  

дейности 

положителна 

17. Росица Христева Щерева                                       гл. асистент, 

доктор 

Теория и методика на 

физическото възпитание 

положителна 



ФС РЕШИ: Отлага предложението на катедра Педагогика и управление 

на образованието за присъждане почетното научно звание „доктор хонорис 

кауза“ на г-жа Янка Крумова Такева – председател на Синдиката на 

българските учители. 

ФС РЕШИ: Да не бъде обявен конкурс за академичната длъжност 

„професор“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Теоретични и 

емпирични дименсии на мултикултурното образование). Мотивите за това 

решение са следните: 

1. Сесията за обявяване на академични длъжности в ПУ „Паисий 

Хилендарски“, определена с решение на АС е вече преминала – на АС на 

26.10.2020 г. бе взето решение за обявяване на конкурси за академични 

длъжности в основните звена на университета. 

2. С решение на ФС от 13.10.2020 г. бяха отложени всички конкурси за 

заемане на академични длъжности във факултета до м. март 2021 г. 

3. Нарушена е процедурата за обявяване на конкурса – документите на 

евентуалния кандидат не са преминали на обсъждане през Комисията за 

обявяване на конкурси и допускане на кандидати за заемане на академични 

длъжности. 

4. В учебните планове на специалностите, обслужвани от катедрата, 

няма учебна дисциплина с наименованието в скобите на обявения конкурс - 

Теоретични и емпирични дименсии на мултикултурното образование. 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

/С.Спасова/     /проф.д-р В.Ангелова/ 


