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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

1.1. ФС приема отчет за преподавателската, научната и художественотворческа дейност 

във Факултета по педагогика за мандат 2015-2019 година. 

Приложение : Отчет 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

2.1. ФС приема  предложение от катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ 

-  лекциите по учебната дисциплина „Педагогика“ да се водят съобразно чл.26(2) от 

Правилника за образователните дейности на ЮЗУ „Неофит Рилски“ По една и съща 

дисциплина, преподавана на една и повече специалности, могат да бъдат организирани 

паралелни лекции, с възможност за свободен избор на преподавателя от страна на 

студентите. 

 

2.2. ФС приема да прекъсне обучението си за срок от 1 (една) година, считано от 01 

октомври 2019 г. , поради излизане в отпуск по майчинство Надежда Атанасова 

Миленкова – редовен докторант по докторска програма История на педагогиката и 

българското образование, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1.Педагогически науки, тема на дисертационен труд „Влияние на 

американската педагогическа мисъл върху предучилищното възпитание в България в края 

на IX и началото на X век“, с научен ръководител проф. д-р Невена Филипова.  

Приложение : Молба от докторанта 

 

2.3. ФС приема да бъде зачислена в катедра „Педагогика“ Елена Григорова Димитрова 

като докторант в самостоятелна форма на обучение по докторска програма „Теория на 

възпитанието и дидактика“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки, с тема на дисертационния труд „Среда за формиране 

на компетентност за решаване на проблеми (начален етап на основната образователна 

степен), с научен ръководител доц. д-р Николай Цанков. 

 

2.4. ФС приема актуализация на годишна натовареност на преподавателите от катедра 

„Педагогика“ за учебната 2019/2020 г., като се допълва заетост, както следва: 

ОКС „Магистър“ 

 

           1. Магистърска програма  „Специална Педагогика“ 

Доц. д-р Даниела Боцева: 

Първи семестър: 
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Психология на развитието при деца със специални образователни потребности – 15 

часа лекции + 8 часа семинарни упражнения 

Втори семестър: 

Педагогика на лица със слухови нарушения - 15 часа лекции + 8 часа семинарни 

упражнения 

Методи на изследване и анализ на речевата и езикова патология - 15 часа лекции + 8 

часа семинарни упражнения 

 

Доц. д-р Пелагия Терзийска: 

Първи семестър: 

Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности - 15 часа 

лекции 

Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност - 15 часа лекции 

Работа със семейства на деца със специални образователни потребности - 15 часа 

лекции 

 Втори семестър: 

Сравнително специално образование -  15 часа лекции 

Приобщаващо образование -  15 часа лекции 

Арт-педагогика в специалното образование - 15 часа лекции 

 

Х. ас. Славчо Бобошевски 

Първи семестър: 

Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности - 8 часа 

семинарни упражнения 

Педагогика на лица с интелектуална недостатъчност - 8 часа семинарни упражнения 

Работа със семейства на деца със специални образователни потребности - 8 часа 

семинарни упражнения 

 

Втори семестър: 

   Сравнително специално образование - 8 часа семинарни упражнения 

  Приобщаващо образование - 8 часа семинарни упражнения 

 

Доц. д-р Мая Сотирова 

Втори семестър: 
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Езиково обучение на деца със специални образователни потребности – 15 часа 

лекции и 8 часа семинарни упражнения 

 

Доц. д-р Катя Дионисиева ( на англ.език) 

Първи семестър: 

Невербална комуникация при деца със специални образователни потребности – 8 

часа лекции 

Втори семестър: 

 Педагогика на лица със слухови нарушения - 8 часа лекции 

 Обучение на деца с множество увреждания - 8 часа лекции 

 

2. МП „Предучилищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика“ 

 

Доц. д-р Николай Цанков 

Първи семестър  

Педагогика - 8 часа семинарни упражнения 

 

 Ас. д-р Радослава Топалска 

 Първи семестър: 

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална 

среда – 2 групи по 8 часа практически упражнение ПУП  

 

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална 

среда – 2 групи по 8 часа практически упражнение НУП  

 

            ОКС „Бакалавър“  

Ас. д-р Вяра Цветанова 

Отпадат: 

Първи семестър: 

Практикум „Просоциално моделиране“ – 30 часа практически упражнения 

 

Включват се: 

Втори семестър: 

Педагогическа социология – 15 часа семинарни упражнения и 15 часа практически 

упражнения 
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Х. ас. Ива Нанкова 

Отпадат: 

Втори семестър: 

Педагогическа социология – 15 часа семинарни упражнения и 15 часа практически 

упражнения 

Включват се: 

Първи семестър: 

Практикум „Просоциално моделиране“ – 30 часа практически упражнения 

            Приложение: Съгласно текста   

 

2.5. ФС по предложение на катедра „Педагогика“ - във връзка с увеличаващия се брой 

студенти, обучавани на индивидуален план относно редукция и последващото отчитане на 

часовете, включени в годишната натовареност на преподавателите, проведени като 

консултации със студентите, за всички преподаватели, обучаващи студенти в 

специалностите „Педагогика и образователен мениджмънт“, „Социална педагогика“ и 

„Специална педагогика“ – трети и четвърти курс реши:  

При записани от 5 до 10 студенти в специалност обучението да се води във форма на 

групови консултации с 50 % аудиторна заетост за студенти и преподаватели.  

 

2.6. ФС приема следните предложения от катедра „Педагогика“ :  

 

1. Вписването на оценките в главните книги, които са налични в изпитните протоколи, 

но не са вписани от титулярите проф. дн Ваня Георгиева, проф. дн Добринка 

Тодорина и доц. д-р Димитър Димитров да се извърши от Ръководителя на катедра 

„Педагогика“. 

2. Поради пенсиониране на титулярите на учебни дисциплини, студентите не 

положили съответните изпити, да бъдат изпитани, както следва: 

 За проф. дн Ваня Георгиева – да бъдат изпитани от проф. д-р Янка Тоцева; 

 За проф. дн Добринка Тодорина – да бъдат изпитани от доц. д-р Николай 

Цанков; 

 За доц. д-р Димитър Димитров – да бъдат изпитани от доц. д-р Янка 

Стоименова. 
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2.7. ФС избира следните базови институции и базови учители/наставници за обезпечаване 

на практическото обучение (във всичките му форми) на студентите от катедра „Педагогика“ 

за учебната 2019/2020 г.: 

1. Осмо СУ „Арсени Костенцев,  гр. Благоевград : 

- Мари Георгиева – ст. учител 

- Мария Костова – ст. учител 

- Галя Карабельова – ст. учител 

- Екатерина Атанасова – ст. учител 

- Сашка Джаджарова – ст. учител 

2. ОД на МВР  

Детска Педагогическа стая 

1. Бистра Хросинкова  - инспектор Детска педагогическа стая 

 

2.8. ФС по предложение от катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

приема: 

Проф. д. н. Добринка Тодорина да бъде избрана като гост-преподавател (на хонорар) за 

участие в комисии за провеждане на Държавен практически изпит със студенти от ОКС – 

бакалавър и ОКС – магистър .  

 

 


