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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Музика І курс,   ІІ семестър,

Понеделник

Специален предмет (инструмент/пеене) II ч.,   задължително пиано(за пианисти-акордеон) II ч.  - по график  присъствено

сем.История на 

музиката II ч.  

гл.ас.Балева                      

505 с.з.  

„Учебното разписание е съобразено чл.151, ал.1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна 

почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.“

 до 11.10 ч.   Упр.   Ритмика и танци   

гл.ас.М.Борисова          504 с.з.

Солфеж                  

гл.ас.Червенакова               

504 с.з.Сряда

Лек.История на музиката II ч.  

гл.ас.Балева      +ПОМ     505 с.з.

Петък

Специален предмет (инструмент/пеене) II ч.,   задължително пиано(за пианисти-акордеон) II ч.  - по график  присъствено

Специален предмет (инструмент/пеене) II ч.,   задължително пиано(за пианисти-акордеон) II ч.  - по график  присъствено

Неделя

ИД: Пеене в 

народен хор  IIч.     

Даутовска                           

504 с.з.

 спорт     Нова зала    

+1ПОМ+1ДПИИ

Специален предмет (инструмент/пеене) II ч.,   задължително пиано(за пианисти-акордеон) II ч.  - по график  присъствено

упр. Теория на музиката   доц.Станчева      

505 с.з.   2-ра седмица

Вторник

Специален предмет (инструмент/пеене) II ч.,   задължително пиано(за пианисти-акордеон) II ч.  - по график  присъствено

Лек.Теория на музиката   доц.Станчева         

+ПОМ    505 с.з. 2-ра седмица 

Събота

Четвъртък
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ИД1: Лек./упр. Разработване на уроци за обучение в ЕС   д-р 

Кацарова  +ПОМ+3Муз+4Муз.   Дати  

10.III,17.III,24.III,31.III,5.V,12.V - от 8.15 до 12.00 ч. - 506 с.з.

 Специален предмет (инструмент пеене) IV ч.  по график  и зад.пиано (за пианисти- съпровод) IV ч.

 Специален предмет (инструмент пеене) IV ч.  по график  и зад.пиано (за пианисти- съпровод) IV ч.

 Специален предмет (инструмент пеене) IV ч.  по график  и зад.пиано (за пианисти- съпровод) IV ч.

 Специален предмет (инструмент пеене) IV ч.  по график  и зад.пиано (за пианисти- съпровод) IV ч.

Лек. Приобщаващо 

образование  

проф.Ж.Атанасова 

+ПОМ+ПОФВ 

+ПОИИ  324 ауд.

ИД: 4ч   Пеене в 

нар.хор IV ч.   

хон.пр. С.Даутовска                  

504 с.з.

„Учебното разписание е съобразено чл.151, ал.1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна 

почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.“

Лек.  Хармония II 

ч.                            

Гл.ас.д-р Хвърката      

506 с.з.+3ПОм

ИД2: Проектно базирано обучение   д-р 

Кацарова  дати    

16.II,23.II,6.IV,13.IV,27.IV - от 15.00 до 

19.30 ч. - 506 с.з.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Понеделник

Четвъртък

Петък

Вторник

Сряда

Лек.+упр. Полифония        х.пр.д-р 

Митева                         506 с.з.

 упр. Хармония II ч.                            

Гл.ас.д-рХвърката       506 с.з.
Солфеж    

гл.ас.Червенакова             

504 с.з.

лек. Инструменто- 

знание     гл.ас.д-р  

М. Манева   505 с.з.  

+3ПОМ

ІІ курс,   ІV семестър,

Неделя

Музика

до 11.10 ч.  лек.+упр .Хорознание                                                                                               

гл.ас.д-р Р. Жекова                                       

421 ауд.

 Специален предмет (инструмент пеене) IV ч.  по график  и зад.пиано (за пианисти- съпровод) IV ч.

Събота
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„Учебното разписание е съобразено чл.151, ал.1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна 

почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.“

ИД1: Разработване на уроци за обучение в ЕС   д-р Кацарова  

+2ПОМ+1Муз.+4Муз.   Дати                                         

10.III,17.III,24.III,31.III,5.V,12.V - от 8.15 до 12.00 ч. - 506 с.з.

Солфеж VI ч.                         

гл.ас.Червенакова              

504 с.з.

Наблюдения  

МОМузика      

гл.ас.д-р   

М.Митева    

 от 9.45 ч. упр. 

Музикална 

психология    д-р М. 

Манева                               

505 с.з.

Спец- предмет (инструмент пеене)VI ч.,  зад.пиано (за пианисти- синтезатор) VI ч.                    

Понеделник

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Спец- предмет (инструмент пеене)VI ч.,  зад.пиано (за пианисти- синтезатор) VI ч.                    

Музика

Спец- предмет (инструмент пеене)VI ч.,  зад.пиано (за пианисти- синтезатор) VI ч.                    

Спец- предмет (инструмент пеене)VI ч.,  зад.пиано (за пианисти- синтезатор) VI ч.                    

Лек. Приобщаващо 

образование   

проф.Ж.Атанасова   

+ПОМ+Муз.+ 

ПОФВ+ПОИИ                

324 ауд.

упр. Дирижиране на хор и оркестър от 

клавир    гл.ас. Р. Жекова   505 с.з. 

+ДПИИ

    упр.Хармония с 

аранжиране II ч.    

Гл.ас. д-р Здр. 

Хвърката   505 с.з. 

ІІІ курс,   VІ семестър,

Лек. + упр. Музикални компютърни технологии                                                     

доц.д-р Станчева  1-ва седмица   505 с.з.    +3ДПИИ 

Лек.Музикална 

психология    д-р 

М. Манева    

+3ПОМ                            

505 с.з.

    лек.Хармония с 

аранжиране II ч.    

Гл.ас. д-р Здр. 

Хвърката   505 с.з.   

+3ПОМ

упр. Дирижиране на хор и оркестър от 

клавир    гл.ас. Р. Жекова   505 с.з. 

+ДПИИ

Спец- предмет (инструмент пеене)VI ч.,  зад.пиано (за пианисти- синтезатор) VI ч.                    

ИДVI ч.: 

Музикални 

ансамбли VI ч.         

хон.пр. Г.Найденов   

Зала Аполон  

+3ПОМ

Вторник

Сряда

упр.Методика на обучението по музика в 

СОУ    д-р Попова  +ПОМ       505 с.з.

Четвъртък

Събота

Неделя

Лек.Методика на 

обучението по 

музика в СУ    

доц.Бурдева                     

505 с.з.  +3ПОМ

Петък
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7.30-9.00 9.00-10.30 10.30-12.00 12.00-13.30 13.30-15.00 15.00-16.30 16.30-18.00 18.00-19.30

„Учебното разписание е съобразено чл.151, ал.1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна 

почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.“

ИД1: Лек./упр. Разработване на уроци за обучение в ЕС    д-р 

Кацарова  +2Муз.+3Муз. +1ПОМ      дати                            

10.III,17.III,24.III,31.III,5.V,12.V - от 8.15 до 12.00 ч. - 506 с.з.

Музика ІV курс,  VIІІ семестър,

Четвъртък

Лек. Приобщаващо 

образование   

проф.Ж.Атанасова 

поток   324 ауд.

Специален предмет (инструмент/пеене)VIII ч.  - по график 

Сряда

Специален предмет (инструмент/пеене)VIII ч.  - по график 

Специален предмет (инструмент/пеене)VIII ч.  - по график 

ИД VIII: 

Музикални 

ансамбли VIII ч.      

хон.пр. Г.Найденов   

Зала Аполон

Събота

Понеделник

ИД VII: Музикални 

ансамбли VII ч.     

хон.пр. Г.Найденов           

Зала Аполон   

ФД II ч. : ДНХ II ч.     

х.ас. Даутовска     

504 с.з.   +4ПОМ

ФД III: Вокална 

постановка в поп 

пеенето     Бошева        

Зала Аполон

Специален предмет (инструмент/пеене)VIII ч.  - по график 

Вторник

Специален предмет (инструмент/пеене)VIII ч.  - по график 

Стажантска практика - х.пр.д.р М.Митева

Неделя

Петък

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”


