
 

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  № 7/31.01.2023 г. 

 

ФС РЕШИ: Одобрява допълнителни 20 часа упражнения по практически 

английски език за I семестър на учебната 2022/2023 година на хоноруван 

преподавател Вивиан Саркис Арабян. 

ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за II семестър на уч. 

2022/2023 г. следните лица: 

 катедра „Музика”:  

1. Гл. ас. д-р Яна Божинова Янкова - 280 ч. в упр. по дисциплините: 

„Музикална грамотност“ с ПНУП з.о I курс, „Музикална грамотност“ с ПНУП р.о 

I курс, „История на музиката II част“ с ДПИИ I курс, „Теория на музикалните 

елементи II част“ с ДПИИ I курс, „ Музикална грамотност” с ПУП II курс 

„Музикални дейности в ДГ” (хоспитиране) с ПНУП III курс р.о., „Методика на 

музикалното възпитание“ (хоспитиране) с ПУП III курс, „Музикални дейности в 

ДГ” (хоспитиране) с ПНУП III курс з.о. 

2. Мая Иванова Попова – 20 ч. в упр. по дисциплините: “Методика на 

обучението по музика в  СУ” с ПНУП р.о IV курс. 

ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следната промяна в учебния план на 

специалност „Педагогика“, която да влезе в сила за всички курсове от учебната 

2023/24 година: 

Дисциплината „Сравнително образование“ с хорариум 30+15+0, 

самостоятелна подготовка 105, кредити 5 и форма на оценяване – Изпит, да бъде 

преместена от  V-ти в VI-ти семестър като „Избираема дисциплина 6“ с хорариум 

15+15+0, самостоятелна подготовка 60, кредити 3 и форма на оценяване – Текуща 

оценка. 



На нейно място в V-ти семестър да бъде заложена дисциплината 

„Предучилищна педагогика“ с хорариум 30+15+0, самостоятелна подготовка 105, 

кредити 5 и форма на оценяване – Изпит. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записан Борис Михайлов Михайлов като редовен 

докторант към катедра Начална училищна педагогика 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: „Изкуственият интелект в началния етап на образование” и 

научен ръководител доц. д-р Николинка Александрова Атанасова. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Моника Асенова Паскалева като редовен 

докторант към катедра Психология по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, 

докторска програма  Педагогическа и възрастова психология с тема на 

дисертационния труд: „Стилове на привързаност и психосоматика в ранна зряла 

възраст ” и научен ръководител доц. д-р Златомира Георгиева Костова. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Мария Вутова Петрова като задочен 

докторант към катедра Психология по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, 

докторска програма  Педагогическа и възрастова психология с тема на 

дисертационния труд: „Тревожност и самооценка в начална училищна възраст” и 

научен ръководител доц. д-р Ирена Иванова Левкова. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Иванка Тодорова Давчева като редовен 

докторант към катедра Психология по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, 

докторска програма  Социална психология с тема на дисертационния труд: „Нови 

социално-психологически взаимодействия в дигитална среда” и научен 

ръководител проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска. 

ФС РЕШИ: Неусвоената бройка за редовна докторантура по: област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, докторска програма  Специална психология да бъде 



усвоена от докторска програма  Социална  психология, професионално 

направление 3.2. Психология. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Красимира Георгиева Бонева като редовен 

докторант към катедра Психология по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, 

докторска програма  Социална психология с тема на дисертационния труд: 

„Тормоз и виктимизация на работното място: изследване на психологическия 

резилиънс в работна среда ” и научен ръководител доц. д-р Юрий Павлов Янакиев. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Нели Атанасова Димчева като редовен 

докторант към катедра Психология по: област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, 

докторска програма  Позитивна психология с тема на дисертационния труд: 

„Връзка между психично благополучие, майндфулнес и чувство за компетентност 

при родители” и научен ръководител доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева. 

ФС РЕШИ: Да бъде записана Пола Жулиен Кутманова като редовен 

докторант към катедра Музика по: област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по..., 

докторска програма  Методика на обучението по музика с тема на дисертационния 

труд: „Педагогически технологии за начално обучение по поп и джаз пеене ” и 

научен ръководител доц. д-р Диана Иванова Станчева. 

ФС РЕШИ: Да бъде записан Иван Митев Драголов като редовен докторант 

към катедра Музика по: област на висше образование 8. Изкуства, професионално 

направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма 

Музикознание и музикално изкуство с тема на дисертационния труд „Система за 

генериране на джазова импровизация чрез машинно обучение” и научен 

ръководител проф. д-р Веселин Иванов Койчев. 

ФС РЕШИ: Да бъде записана Николена Тодорова Шопова като редовен 

докторант към катедра Естетическо възпитание по: област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по..., докторска програма Методика на обучението по изобразително 



изкуство с тема на дисертационния труд „Развитие на умения за изграждане на 

композиция при ученици от начален етап на средното училище“ и научен 

ръководител доц. д-р Методий Иванов Ангелов. 

ФС РЕШИ: Да бъде записана Петя Николаева Къева като редовен 

докторант към катедра Естетическо възпитание по: област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по..., докторска програма Методика на обучението по изобразително 

изкуство с тема на дисертационния труд „Педагогическа технология за 

стимулиране на интереса на учениците от прогимназиален етап към 

изобразителното изкуство“ и научен ръководител проф. д-р Даниела Тодорова 

Маркова. 

ФС РЕШИ: Да бъде записана Наталия Димитрова Минчева като задочен 

докторант към катедра Естетическо възпитание по: област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по..., докторска програма Методика на обучението по бит и 

технологии с тема на дисертационния труд „Методика за формиране на специални 

професионални компетентности, свързани с техники за обработка на материали, 

от ученици в прогимназиален етап на обучение по Технологии и 

предприемачество“ и научен ръководител проф. д-р Марина Спасова Иванова. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записан Андреан Францов Лазаров като редовен 

докторант към катедра Педагогика и управление на образованието по: област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма Управление на 

образованието с тема на дисертационния труд: „Лидерски стилове при въвеждане 

на образователни иновации ” и научен ръководител проф. д-р Галин Борисов 

Цоков. 

ФС РЕШИ: Неусвоената бройка за редовна докторантура по: област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2 

Педагогика, докторска програма Специална педагогика да бъде усвоена от 



докторска програма  Управление на образованието, професионално направление 

1.1. Теория и управление на образованието. 

ФС РЕШИ:  Да бъде записана Светлана Михайлова Цветанова като редовен 

докторант към катедра Педагогика и управление на образованието по: област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма Управление на 

образованието с тема на дисертационния труд: „Благополучие на училищната 

организация” и научен ръководител проф. д.п.н. Дора Стоилова Левтерова - 

Гаджалова. 

ФС РЕШИ: Да бъде записан Александър Борисов Лазаров като задочен 

докторант към катедра Педагогика и управление на образованието по: област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. 

Теория и управление на образованието, докторска програма Управление на 

образованието с тема на дисертационния труд „Управление на процесите, 

свързани с осигуряване личностното развитие на учениците в гимназиална степен 

на средното образование“ и научен ръководител доц. д-р Албена Александрова 

Овчарова. 

ФС РЕШИ: Да бъде записан Илиян Петков Карабойчев като редовен 

докторант към катедра Педагогика и управление на образованието 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 „Емоционално възпитание в юношеска възраст“ и научен 

ръководител доц. д-р Албена Александрова Овчарова. 

ФС РЕШИ: Да бъде записана Иванка Николаева Стоянова като редовен 

докторант към катедра ТМФВ и спорт 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 с тема на дисертационния труд „Развитие на двигателно-

координационните способности на студенти чрез средствата на физическото 

възпитание“ и научен ръководител проф. д.п.н. Валентина Стойчева Маргаритова. 



 

 

ФС РЕШИ: Одобрява изплащането на пътни разходи за втори семестър на 

учебната 2022/2023 година на следните щатни и хонорувани преподаватели 

проф. д-р Емилия Борисова Алексиева – София-Пловдив-София; 

доц. д-р Валерий Радославов Пърликов - София - Пловдив – София; 

доц. д-р Мариета Стоянова Гиргинова - София - Пловдив – София; 

проф. д-р Галин Борисов Цоков - Бачково – Пловдив – Бачково; 

д-р Александър Антонов Ангелов - София-Пловдив-София; 

проф. д.п.н. Сийка Георгиева Чавдарова-Костова - София-Пловдив-София; 

проф. Христо Кючуков – София – Пловдив – София; 

Илица Георгиева Даскалова - Куклен – Пловдив – Куклен; 

Антония Дианова Добрева - Асеновград – Пловдив – Асеновград;  

Мартин Тодоров Тодоров - Карлово – Пловдив – Карлово.  

Д–р Даниел Полихронов – София-Пловдив-София 

Проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова – Стоянова – Шумен – Пловдив 

– Шумен 

Проф. д-р Петър Стефанов Атанасов – София – Пловдив – София 

Проф. д-р Бонка Михайлова Димитрова – София – Пловдив – София 

 

ПРОТОКОЛЧИК:/п/     Д Е К А Н:/п/ 

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


