
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  № 5/9.11.2021 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява  допълнителни часове на следните хонорувани 

преподаватели за І семестър на  учебната 2021/2022 г. към катедра „Естетическо 

възпитание”: 

      Д-р Мирена Иванова Васева- 40 ч. упр. по дисциплината „Пластични 

изкуства“ - I част със специалност „АДТ“ I курс, ОКС „бакалавър“. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява следните промени в учебните планове на магистърска 

програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ - неспециалисти: 

• Еднократна промяна в учебния план на магистърска програма ПНУП 

- неспециалисти, задочно обучение, за учебната 2021/2022 година, както следва: 

В 5-ти семестър: 

- Избираеми дисциплини 4 - дисциплината „Интеркултурно образование“ се 

премества във Факултатив 2;  

- Факултатив 2 - дисциплината „Храни, хранене и диетика при деца“ се 

премества в Избираеми дисциплини 4. 

 

• Еднократна промяна в учебния план на магистърска програма ПНУП 

- неспециалисти, редовно обучение, 2-ри курс, 3-ти семестър за учебната 

2021/2022 г. - в Избираеми дисциплини 4 да се допълни дисциплината 

„Демократично образование“. 

ФС РЕШИ:   Одобрява   учебен план с допълнени кредити приложим за 

дипломите на студенти (задочно обучение/5-годишен курс на обучение) приети 

през 2004/2005 година, гласуван единодушно на Катедрен съвет от 27.10.2021 г. , 

поради допуснати технически грешки в издадена диплома (хорариум и присъдени 

кредити) и липса на кредити в учебния план. 



ФС РЕШИ: Да бъде открита процедура за защита на дисертационен труд на 

тема: “Дигитални технологии в обучението по изобразително изкуство в СОУ” за 

присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Найден Младенов 

Младенов 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 ” с научен ръководител  проф. д.изк.н. Бисер Дамянов.    

ФС РЕШИ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ от Найден Младенов Младенов с 

дисертационен труд на тема : “Дигитални технологии в обучението по 

изобразително изкуство в СОУ” и научен ръководител проф. д.изк.н. Бисер 

Дамянов, по: по област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска 

програма Методика на обучението по изобразително изкуство, по предложение на 

катедрения съвет, протокол № 5/03.11.2021 г. и на основание чл. 30 (2) от 

ППЗРАСРБ и чл. 37(1) от ПРАСПУ, предлагам да се гласува от факултетен съвет 

следния състав на научно жури: 

 

Вътрешни членове: 

1. Доц. д-р Методий Иванов Ангелов - Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски“ - гр. Пловдив, доцент по:  област на висше образование 8. Изкуства; 

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Рисуване и пластична 

анатомия). 

 

2. Проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, професор по:  област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по … (Методика на обучението по изобразително изкуство). 

 

Външни членове: 



3. Проф. д-р Благомир Кирилов Папазов – ШУ „Константин 

Преславски“, гр. Шумен; професор по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по … (Теория и методика на обучението по изобразително изкуство). 

 

4. Проф. д-р Зора Георгиева Янакиева – Академия за музикално, танцово 

и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“– гр. Пловдив; професор по: 

област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по 

изобразително изкуство). 

 

5. Доц. д-р Светослав Ангелов Косев – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

– гр. Велико Търново; доцент по: област на висше образование 8. Изкуства; 

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Перспектива).  

 

 

Резервни членове: 

6. Проф. д-р Даниела Тодорова Маркова – ПУ „Паисий Хилендарски“ – 

гр. Пловдив, професор по: област на висше образование: област на висше 

образование 8. Изкуства; професионално направление 8.2. Изобразително 

изкуство (Живопис и цветознание) - вътрешен. 

 

7. Проф. д-р Емил Илиев Куков– Югозападен университет „Неофит 

Рилски“ – гр. Благоевград; професор по: област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по … (Методика на обучението по изобразително изкуство) – външен. 

 

Откритото заседание на научното жури във връзка със защита на 

дисертационния труд на тема “Дигитални технологии в обучението по 

изобразително изкуство” за придобиване на образователна и научна степен 



„доктор” на Найден Младенов Младенов – да се проведе на 23.02.2022 година от 

13:00 часа в 105 с.з. в Нова сграда на Университета. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява квалификационни характеристики на докторските 

програми по МОБЕЛ и МОМ. 

ФС РЕШИ: Одобрява Квалификационни характеристики на докторски 

програми „Музикознание и музикално изкуство“ и „Методика на обучението по 

музика“. 

ФС РЕШИ: Одобрява Квалификационна характеристика на акредитираната 

докторска програма Теория и методика на физическото възпитание и спортната 

тренировка. 

ФС РЕШИ: Одобрява Квалификационна характеристика на докторска 

програма „Методика на обучението по изобразително изкуство“ 

ФС РЕШИ: Одобрява нови квалификационни характеристики на  

докторските програми  “Теория на възпитанието и дидактика” и „Управление на 

образованието“ и „Специална педагогика“. 

ФС РЕШИ: Одобрява нови квалификационни характеристики на  

докторските програми  “Педагогическа и възрастова психология” , „Социална 

психология“, Специална психология“ и „Позитивна психология“. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява конспекти за конкурсни изпити на докторанти по: 

Актуализация на конспекти за конкурсни изпити на докторанти по: 

• Методика на обучението по български език и литература в начален 

етап на средното училище, област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

Професионално направление:  1.3. Педагогика на обучението по…, катедра 

„Начална училищна педагогика“, за учебната 2021/2022 г.; 

• Методика на обучението по математика в начален етап на средното 

училище, област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално 

направление:  1.3. Педагогика на обучението по…, катедра „Начална училищна 

педагогика“, за учебната 2021/2022 г.; 

-  следните нови конспекти за конкурсни изпити на докторанти по: 



• Теория на възпитанието и дидактика, област на висше образование: 1. 

Педагогически науки, Професионално направление:  1.2. Педагогика, катедра 

„Начална училищна педагогика“, за учебната 2021/2022 г.; 

• Методика на обучението по математика в детската градина, област на 

висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление:  1.3. 

Педагогика на обучението по…, катедра „Начална училищна педагогика“, който 

ще влезе в сила от учебната 2022 – 2023г.  

- Конспект за конкурсен изпит на докторантите по докторска програма 

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 

- Конспект за кандидат-докторантски конкурсен изпит за редовна и задочна 

докторантура по докторска програма “Методика на обучението по изобразително 

изкуство”  и литература към него. 

- конспекти за конкурсен изпит на кандидат-докторанти за редовна и задочна 

докторантура на докторските програми  “Теория на възпитанието и дидактика”, 

„Специална педагогика“ и „Управление на образованието“ от катедра Педагогика 

и управление на образованието 

 - нови конспекти за конкурсен изпит на кандидат-докторанти за редовна и 

задочна докторантура на докторските програми  “Педагогическа и възрастова 

психология”, „Социална психология“, Специална психология“ и „Позитивна 

психология“. 

ФС РЕШИ: Одобрява следните конспекти за държавни изпити: 

• Нов конспект – програма за държавен изпит на специалност 

„Ръководство на вокални и инструментални състави“, ОКС „магистър“; 

• Нов конспект – програма за държавен изпит на специалност 

„Музикално изпълнителско изкуство“, ОКС „магистър“; 

• Нов конспект – програма за държавен изпит на специалност „Джаз и 

поп изпълнителско изкуство“, ОКС „бакалавър“; 

• Нов конспект – програма за държавен изпит на специалност „Музика“, 

ОКС „бакалавър“. 

- Конспект за държавен изпит на специалност Педагогика на 

обучението по физическо възпитание, ОКС „Бакалавър“; 



-  Конспект за държавен изпит на специалност Спорт в училище 

(специалисти), ОКС „Магистър“; 

- Конспекти за държавни изпити на специалност Спорт в училище 

(неспециалисти), ОКС „Магистър“; 

• Нов конспект за държавен изпит на специалност „Педагогика на 

обучението по изобразително изкуство“, ОКС „бакалавър“ и литература към него 

- I част (ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО)  

- II част (ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НА 

ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО) 

- нови конспекти за държавни изпити на студенти от ОКС „бакалавър“, за 

специалностите  „Социална педагогика“ и „Специална педагогика“ и на 

студентите от ОКС „магистър“ за магистърските програми „Комуникативни 

нарушения на развитието“, 3 семестъра, редовно обучение; „Комуникативни 

нарушения на развитието“, 4 семестъра, редовно обучение „Специална 

педагогика-ресурсен учител“, 3 семестъра, редовно обучение и „Образователен 

мениджмънт“, 4 семестъра, задочно обучение 

- конспект за писмен Държавен изпит по психология за студенти от 

специалност „Психология” ,ОКС „бакалавър”, редовно и задочно обучение. 

- нови конспекти за държавни изпити на студенти от ОКС „магистър“ за 

магистърските програми „Приложна психология“, 2 семестъра, редовно и задочно 

обучение; „Приложна психология“, 4 семестъра, редовно и задочно обучение, 

„Училищна психология“, 2 семестъра, редовно и задочно обучение; „Училищна 

психология“, 4 семестъра, редовно и задочно обучение, „Психология на 

управлението“, 2 семестъра, редовно и задочно обучение; „Психология на 

управлението“, 4 семестъра, редовно и задочно обучение,  „Позитивна 

психология“, 2 семестъра, редовно и задочно обучение; „Позитивна психология“, 

4 семестъра, редовно и задочно обучение. 

ФС РЕШИ: Одобрява следните оценки на атестираните преподаватели за 

учебна, научна (художествено-творческа) и административна дейност за 2021 

година: 

Катедра „Педагогика и управление на образованието“ 



гл. ас д-р Диана Минкова Димитрова- положителна 

Катедра“Начална училищна педагогика“ 

гл. ас. д-р Вилислав Иванов Радев- положителна                                            

Катедра „Предучилищна педагогика“ 

ас. д-р Биляна Младенова Калоферова - положителна 

Катедра „Социални дейности“ 

ас. д-р Диляна Светославова Ангелова-положителна 

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“ 

преподавател Биляна Николова Чинкова                  положителна 

преподавател Валентин Александров Кузев             положителна 

преподавател Димитър Николов Ангов                     положителна 

преподавател Велеслав Николов Нотов                     положителна 

преподавател Татяна Георгиева Найденова               положителна 

преподавател Теодор Крумов Митев                          положителна 

преподавател Ралица Георгиева Кунчева                   положителна 

ФС РЕШИ: Одобрява учебни програми за квалификационни курсове: 

•  „Преподаване на български език в чуждоезикова среда“ 

„Сертифициране на нивото на владеене на български език по Общата 

европейска рамка“ 

Предназначение: за педагогически специалисти, които преподават 

български език и литература от I до XII клас в българско неделно училище в 

чужбина; квалификационни кредити: 2; форма на обучение: присъствена (вкл. 

ОРЕС), частично присъствена; общ хорариум: 32 часа, продължителност: 4 дни. 

• „Дизайн на електронно обучение – педагогически аспекти“ 

„Дизайн на електронно обучение – технологични аспекти“  

Предназначение: за педагогически специалисти от български неделни 

училища в чужбина; квалификационни кредити: 2; форма на обучение: 

присъствена (вкл. ОРЕС), частично присъствена; общ хорариум: 32 часа, 

продължителност: 2 дни. 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/   Д Е К А Н:/п/ 

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


