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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
1.1. ФС приема препис – извлечение от № 2 / 18.02.2019 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
2.1.ФС препотвърждава заглавията в издателския план на Факултета по педагогика
за 2018 г. със следната корекция в катедра „Педагогика“:
1. За учебно пособие „Педагогическият съветник в съвременното българско училище – II
част“ – като ръководител на колектива на мястото на проф. д. н. Добринка Тодорина се
предлага доц. д-р Красимира Марулевска .
2.2. ФС приема да бъдат включени в издателския план следните заглавия от катедра
„Педагогика“ :
1. Ръководство за преддипломна практика за специалност „Социална педагогика“ – автори
доц. д-р Траян Попкочев, гл. ас. д-р Юлиана Ковачка и ас. д-р Вяра Цветанова –
ръководство, тираж 200, коли 7, брой студенти 100, специалност Социална педагогика.
Заглавия със звездичка ***
1. Проф. д. н. Ваня Георгиева, доц. д-р Траян Попкочев, ас. д-р Румяна Гьорева –
Мениджмънт в образованието: реалности и тенденции – монография, тираж 300, коли 10,
брой студенти 100, за специалностите Педагогика и образователен мениджмънт –
бакалаври; Образователен мениджмънт – магистри редовно, задочно и дистанционно
обучение.
2. Доц. д-р Мая Сотирова – Начално ограмотяване на леворъки деца- монография, тираж
300, коли 8, брой студенти 300, за специалностите бакалаври и магистри по Предучилищна
и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика, Специална педагогика.
3. Ас. д-р Радослава Топалска – Компютърно моделиране в начална училищна възраст –
монография, тираж 300, коли 8, брой студенти 300, за специалностите ПНУП (бакалаври и
магистри), НУПЧЕ (бакалаври), НУП (магистри), Информационни технологии при
обучението в начална училищна възраст (магистри).
2.3. ФС приема да бъдат включени в издателския план следните заглавия от катедра
„ТМФВ“ :
1. Гл. ас. д-р Илия Канелов – Кинетични и кинематични характеристики на спортната
техника в канадска борба – монография, тираж 100, коли 8, брой студенти 200,
специалности ФВС; Спорт.
2. Доц. д-р Кремка Петрова Станкова – Гимнастика (основна, спортна, художествена) –
учебно пособие, тираж 300, коли 9, брой студенти 300, специалности ФВС; Спорт;
Кинезитерапия.
Заглавия със звездичка***:
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1. Гл. ас. д-р Невяна Докова – Методика на физическото възпитание в предучилищна
възраст – практическо ръководство, тираж 200, коли 7, брой студенти 200, специалности
ФВС, ПНУП, ППЧЕ
2. Гл. ас. д-р Стефан Кинов - Методика на физическото възпитание в началното училище –
практическо ръководство, тираж 200, коли 7, брой студенти 200, специалности ФВС,
ПНУП,НУПЧЕ.
3. Доц. д-р Даниела Томова – Методика на физическото възпитание в средното училище –
практическо ръководство, тираж 200, коли 8, брой студенти 200, специалности ФВС,
ПНУП,НУПЧЕ, Спорт.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Точката се отлага за следващо заседание.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Решения:
4.1. ФС задължава катедрите да изготвят Карта за коригиращи действия.
4.2. ФС изразява несъгласие с ред от констатациите в доклада от одит 2018 г. и
предлага на пълномощника по качеството доц. Стефанова процедурите да се
актуализират в съответствие с критериалната система на НАОА и се премине към
електронно анкетиране на студентите.
4.3. ФС предлага на пълномощника по качеството при анкетиране да се дава по
подробна и аналитична информация за резултатите от анкетиране.
4.4. ФС задължава преподавателите курсови отговорници да провеждат срещи със
студентите относно кредитната система.
4.5. ФС приема решенията относно доклада от вътрешен одит 2018 г.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
5.1. Определя комисия за таен избор относно възлагане четене на лекции на
нехабилитирани преподаватели:
Председател: Доц. д-р Емилия Божкова
Членове :
Ивета Мицова
Верица Арсов
Гласували: 19. Да – 19. Против – няма. Въздържали се – няма
5.2. ФС възлага четене на лекции на гл. ас. д-р Блага Джорова по следните дисциплини:
1) Административно правна култура на детския учител – 15 ч. лекции със студенти от
ОКС-магистър по специалност Предучилищна педагогика, 2-ри курс, 3-ти семестър
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2) Гражданско образование в предучилищна възраст – 8 ч. лекции със студенти от ОКСмагистър по специалност Предучилищна педагогика, 2-ри курс, 4-ти семестър
Гласували: 19. Да – 17. Против – 2. Въздържали се – няма
5.3. ФС възлага четене на лекции на гл. ас. д-р Илия Канелов по Управление на
движенията в спорта - 30 ч. лекции със студенти от ОКС – магистър по специалност ФВС
за изявени деца и ученици, 1- ви курс, 2-ри сем.
Гласували: 19. Да – 14. Против – 4. Въздържали се – 1.
5.4. ФС приема да бъде актуализирана годишната натовареност на преподаватели от
катедра „ТМФВ“ за учебна 2018/2019 г., както следва:
1. Проф. д-р Атанас Георгиев
- Учебен курс по зимни спортове (задължителна) – спец. ФВС, 1 курс, 1-ви сем. – 60 ч.
практически упр.
2. Гл. ас. д-р Илия Канелов
- Разработване и управление на проекти (избираема) – спец. ФВС, 3 курс, 6-ти семестър –
30 ч. лекции (от проф. Магдалена Глушкова)
3. Проф. д-р Магдалена Глушкова
- от разпределението отпадат 30 ч. лекции по Разработване и управление на проекти
(избираема) – спец. ФВС, 3 курс, 6-ти семестър – 30 ч. лекции ( възлагат се на гл. ас. д-р
Илия Канелов)
4. Доц. д-р Даниела Томова
- Извънкласна дейност по физическо възпитание и спорт – МП: ФВС, I курс, II сем. – 21
ч. лекции
- Теория на физическото възпитание – МП: ФВС, I курс, I сем. – 21 ч. лекции
5. Доц. д-р Валери Цветков
- Футзал – МП: ФВС, I курс, IV сем. – 15 ч. лекции + 15 ч. практ. упр.
- Преддипломна педагогическа практика – МП: ФВС, I курс, II сем. – 28 ч. практ. упр.
6. Доц. д-р Чавдар Коцев
- Диагностика на спортното развитие в училищна възраст – МП: ФВС за изявени деца и
ученици, I курс, II сем. – 30 ч. лекции + 30 ч. практ. упр.
7. Гл.ас. д-р Илия Канелов
- Управление на движенията в спорта – МП: ФВС за изявени деца и ученици, I курс, II сем.
– 30 ч. практ. упр.
8. Гл. ас. д-р Невяна Докова
- Методика на физическото възпитание в предучилищни заведения – МП: ФВС, I курс, II
сем. – 15 ч. практ. упр.
9. Гл.ас. д-р Стефан Кинов
- Двигателна активност и съвременен начин на живот – МП: ФВС, I курс, II сем. – 15 ч.
сем. упр.
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- Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
– МП: ФВС, II курс, IV сем. – 15 ч. практ. упр
Приложение: Допълнение № 2 към годишната учебна натовареност на преподавателите
от катедра „ТМФВ“ за учебната 2018/2019 г.
5.5. ФС приема да бъде актуализирана годишната натовареност на преподаватели от
катедра „Педагогика“ за учебна 2018/2019 г., както следва:
1. Проф. д.н. Добринка Тодорина
- Интерактивни методи на възпитание и обучение (избираема) – МП: НУП, II
сем. – 15 ч. лекции
- Педагогика (втори прием) – МП: НУП, ПП и др. (сборен поток на 4
семестъра), I курс, I сем. – 23 ч. лекции / 8 ч. сем. упр.
- Мениджмънт на класа – МП: ОМ (ДФО), I курс, II сем. – 8 ч. лекции
2. Проф. д.н. Ваня Георгиева
- Контролната дейност в образованието (избираема) – МП: ОМ – I курс, II сем.
– 16 ч. лекции + 16 ч. сем. упр.
- Образователен маркетинг и връзки с обществеността – МП: ОМ (ДФО), I
курс, II сем. – 8 ч. лекции
- Стратегически и иновационен мениджмънт в образованието – МП: ОМ
(ДФО), I курс, II сем. – 8 ч. лекции + 4 ч. сем. упр.
3. Доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова
- Педагогика – спец. Математика и информатика, I курс, I сем., задочно
обучение – 15 ч. лекции
- Интердисциплинарно обучение – МП: НУП, II курс, IV сем. - 15 ч. лекции
4. Доц. д-р Снежана Попова
- Педагогика – Факултет по изкуства, спец. ПМО – I курс, II сем. – 15 ч. сем.
упр.
- Училище за родители (избираема) – МП: Социална превенция и консултиране
(на 2 и 4 сем)– I курс, II сем. – 15 ч. лекции
- Перманентно образование (образование през целия живот) (избираема)– МП:
Образователен мениджмънт (ДФО) – II и IV сем. – 8 ч. лекции + 4 ч.
практ.упр.
5. Доц. д-р Пелагия Терзийска
- Приобщаващо образование – Философски ф-т, учителска правоспособност –
II сем. – 8 ч. лекции
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Приобщаващо образование – ФсФ, Педагогическа правоспособност – 2 и 3
курс – 15 ч. лекции
- Приобщаващо образование – МП: ФВС, II курс, IV сем. – 15 ч. лекции
6. Гл.ас. д-р Юлиана Ковачка
- Професионална етика на социалния педагог (избираема – МП: Социална
превенция и консултиране (на 2 и 4 сем.) – II и IV сем. – 15 ч. лекции
7. Гл.ас. д-р Милена Левунлиева
- Английски език – спец. ФВС, бакалаври, I курс, II сем. – 1 група х 60 ч.
практ.упр.
- Отпада дисциплината Морфосинтаксис – спец. НУПЧЕ, III курс, VI сем. – 30
ч. лекции
- Английски език – спец., ПНУП (индивидуален план 1-ва група) I курс, I сем.
– 1 група х 30 ч. практ. упр.
- Английски език – спец. ПНУП (индивидуален план 1-ва група), I курс, II
сем. – 30 ч. практ. упр.
8. Гл.ас. д-р Марияна Шехова-Канелова
- Разработване и управление на проекти – МП: ОМ, I курс, II сем. – 29 ч. практ.
упр.
- Управление на проекти – МП: ОМ (ДФО) – I курс, II сем. – 8 ч. практ. упр.
- Иновационен мениджмънт – 6 ч. консултации в МП: Педагогика за надарени
деца
- Икономика на образованието и финансов мениджмънт – МП: ОМ (ДФО), I
курс, II сем. – 8 ч. лекции + 4 ч. сем. упр. + 4 ч. практ. упр.
- Образователен маркетинг и връзки с обществеността – МП: ОМ (ДФО), I
курс, II сем. – 4 ч. сем. упр.
- Мениджмънт на класа – МП: ОМ (ДФО), I курс, II сем. – 4 ч. сем. упр.
- Преддипломна педагогическа практика – спец. Педагогика и образователен
мениджмънт, IV курс, VIII сем., 20 ч. практ. упр.
9. Ас. Мария Младенова
- Английски език – МП: Физическо възпитание и спорт на изявени деца и
ученици – I курс, Iсем. – 60 ч. практ. упр.
- Английски език с терминология на спорта – МП: ФВС за изявени деца и
ученици, I курс, II сем. 30 ч. практ. упр.
10. Х.ас. Красимира Спасова
- Педагогика – спец. Математика и информатика, I курс, I сем., задочно
обучение – 15 ч. сем. упр.
-
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Допълнително още 15 ч. сем. упр. в спец. Социална педагогика, I курс, II
сем.
11. Х.ас. Анита Богословова
- Практикум „Артпедагогика“ (избираем) – спец. Социална педагогика, ПОМ,
Специална педагогика (слят поток), бакалаври, редовно обучение, II курс, IV
сем. – 30 ч. практич. упр.
12. Проф. д-р Невена Филипова
- История на педагогическите учения и практики (втори прием) – МП: НУП и
ПУП (на 4 семестъра), I курс, I сем. – 15 ч. лекции
13. Доц. д-р Николай Цанков
- Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в
дигитална среда – МП: НУП + ПУП (прием февруари), I курс, I сем. – 8 ч.
лекции + 3 групи х 8 ч. практ. упр.
14. Доц. д-р Мая Сотирова
- Педагогически теории и технологии за овладяване на езика и развитие на
речта на 3-11 годишни деца – МП: ПНУП, (втори прием), I курс, I сем. – 8 ч.
лекции
- Методика на обучението по Български език и литература – МП: НУП (на 4
сем.), I курс, II сем. – 23 ч. лекции + 8 ч. практ. пр.
15. Доц. д-р Даниела Боцева
- Psychology of Abnormal Development – Еразъм студентки от Испания, IV курс,
30 ч. лекции (обучение на английски език)
- Преддипломна педагогическа практика – спец. Специална педагогика, IV
курс, VIII сем. – 3 ст. х 2 ч. = 6 ч. практ. упр.
- Педагогическа практика – МП: Специална педагогика, на 3 семестъра
чуждестранни студенти на български език, I курс, II сем. – 2 ст. х 2 ч. = 4 ч.
практ. упр.
16. Ас. д-р Вяра Цветанова
- Отпадат 15 ч. практич. упр. по Методология и методи на педагогическите
изследвания – спец. ПУПЧЕ, II курс, IV сем. (отива на ас. д-р Радослава
Топалска)
17. Ас. д-р Радослава Топалска
- Методология и методи на педагогическите изследвания – спец. ПУПЧЕ, II
курс, IV сем. – 15 ч. практ. упр. (от ас. д-р Вяра Цветанова)
- Педагогическа социология – спец. ПНУП, задочно обучение, I курс, II сем. –
8 ч. сем. упр. + 7 ч. практ. упр.
-
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18. Х.ас. Славчо Бобошевски
- Приобщаващо образование – спец. Специална педагогика, II курс, IV сем. –
15 ч. сем. упр.
19. Х.ас. Лилия Стоянова
- Педагогика II част Дидактика – спец. НУПЧЕ, I курс, II сем. – още 1 група х
15 ч. практ. упр.
20. Ас. Янка Рангелова-Мирон
- Английски език – спец. ПНУП (индивидуален план 2-ра група), I курс, II сем. –
30 ч. практ. упр.
- Сравнително образование – спец. ПНУП, II курс, IV сем. – 2 групи х 15 ч. практ.
упр.
- Сравнително образование – спец. НУПЧЕ, II курс, IV сем. – 15 ч. практ. упр.
- Сравнително образование – спец. ПУПЧЕ,II курс, IV сем. – 15 ч. практ. упр.
- Английски език – спец. История, Архивистика, Информационна сигурност, III
курс, VI сем. – 30 ч. практ. упр.
21. Възлагат се практически упражнения по Информационни и комуникационни
технологии в обучението в МП: НУП и ПУП, I курс, I сем. на следните
преподаватели:
1. Доц. д-р Траян Попкочев – 8 ч.
2. Доц. д-р Николай Цанков – 8 ч.
3. Ас. д-р Радослава Топалска – 16 ч.
4. Хон. ас. Иван Ждрапански – 8 ч.
Допълнение № 3 към годишната учебна натовареност на преподавателите от катедра
„Педагогика“ за учебната 2018/2019 г.
5.6. ФС приема Допълнение № 2 към годишната учебна натовареност на
преподавателите от катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ за
учебна 2018/2019 г. с аудиторна натовареност от ОКС –магистър, както следва:
- проф. д. н. Елка Янакиева -193 ч.
- доц. д-р Янка Стоименова – 160 ч.
- доц. д-р Мариана Балабанова – 168 ч.
- доц. д-р Веска Вардарева- 162 ч.
- доц. д-р Красимира Марулевска – 130 ч.
- доц. д-р Гергана Дянкова – 76 ч.
- доц. д-р Нино Михайлов – 53 ч.
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- гл. ас. д-р Сл. Златева – 38 ч.
- гл. ас. д-р Бл. Джорова – 162 ч.
- доц. д-р Ан. Пашова – 214 ч.
- доц. д-р С. Дерменджиева – 68 ч.
- ас. д-р Цветомира Иванова – 106 ч.
- ас. д-р Ива Стаменова – 42 ч.
- ас. д-р Вал. Чилева – 57 ч.
- доц. д-р Снежана Попова – 30 ч.
Приложение: Допълнение № 2 към годишната учебна натовареност на преподавателите
от катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ с аудиторна заетост от
ОКС –магистър за учебната 2018/2019 г.
5.7. ФС приема да бъде избрана за хоноруван асистент докторант Мирела Николаева
Кючукова с хорариум, както следва:
- Философия на образованието – спец. ПНУП, НУПЧЕ, ППЧЕ, ПОМ, Социална педагогика
и Специална педагогика – 4 групи x 15 ч. + 1 група x 30 ч. = 90 ч. семинарни упр.
5.8. ФС приема да бъде избрана за хоноруван асистент Цвета Дойчева Недева по
дисциплината „Социално-педагогическа работа с лица, жертви на насилие“ – спец.
Социална педагогика, 3 курс, 6-ти сем. – 15 ч. практически упр.
5.9. ФС приема да бъде избрана за базов учител/ наставник за учебна 2018/2019 г. към
катедра „Педагогика“ :
1) Христина Здравкова Николова – Ръководител екип в Център за социална рехабилитация
и интеграция
5.10. ФС приема да бъдат взети блоково часовете по дисциплини, водени от
хонорувани преподаватели в катедра „Педагогика“, както следва:
1. Х.ас. Даниела Кузманова – Консултиране в образованието – спец. Педагогика и
образователен мениджмънт, 3-ти сем. – 30 ч. семинарни упражнения.
2. Анита Богословова - Практикум „Артпедагогика“ – спец. Педагогика и
образователен мениджмънт, Социална педагогика, Специална педагогика (слят
поток), 2 курс, 4-ти сем. – 30 ч. практически упражнения
3. Цвета Недева – Социално-педагогическа работа с лица, жертви на насилие – спец.
Социална педагогика, 3 курс, 6-ти сем. – 15 ч. практически упражнения
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ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
6.1. ФС приема план-сметка за учебната 2018/2019 г. за научно-изследователска дейност
на Николай Ангелов Първанов - докторант в редовна форма на обучение по докторска
програма Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, ПН 1.3.
Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки с
тема на дисертационния труд „Психофизическият профил на учителя по физическо
възпитание и спорт като фактор за повишаване ефективността на учебния процес“ с
научен ръководител доц. д-р Даниела Томова.
6.2. ФС приема индивидуален план за обучение на Мария Иванова Костова - докторант
в редовна форма на обучение по докторска програма Специална педагогика, ПН 1.2.
Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки с тема на дисертационния
труд „Професионално ориентиране и професионална подготовка на ученици с умствена
изостаналост“ с научен ръководител доц. д-р Пелагия Терзийска.
6.3. ФС приема годишен отчет за втората година на подготовка и план-сметка за
учебна 2019/2020 г. за научно-изследователска дейност на Лилия Георгиева Стоянова докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Теория на възпитанието и
дидактика (Дидактика), ПН 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически
науки с тема на дисертационния труд „Организация на тестовата форма за контрол върху
учебните достижения на учениците от началните класове с използването на средствата
на информационните технологии (методически подходи)“ с научен ръководител доц. д-р
Лидия Цветанова-Чурукова.
6.4. ФС приема годишен отчет за втората година на подготовка и план-сметка за
учебна 2019/2020 г. за научно-изследователска дейност на Красимира Стоилова СпасоваАтанасова - докторант в редовна форма на обучение по докторска програма Теория на
възпитанието и дидактика (Дидактика), ПН 1.2. Педагогика, област на висше образование
1. Педагогически науки с тема на дисертационния труд „Формиране на познавателни
интереси у учениците от началните класове чрез използване на интерактивни
образователни ресурси“ с научен ръководител доц. д-р Лидия Цветанова-Чурукова.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
7.1. ФС приема да бъде направена еднократна промяна в учебния план на специалност
„Специална педагогика“, бакалаври, редовно обучение, като часовете по избираемия
практикум „Артпедагогика“ във 2 курс, 4-ти сем. от 15 ч. семинарни упр + 45 ч. практ. упр.
да станат 30 ч. практ. упр.
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7.2. ФС приема информация от катедра „Педагогика“ за проведените срещи на
курсовите отговорници със студентите от Факултета по педагогика, както следва:
1. Социална педагогика – 1 курс, задочно обучение – курсов отговорник ас. д-р Вяра
Цветанова
2. Социална педагогика – 1 курс, редовно обучение – курсов отговорник доц. д-р Николай
Цанков
3. Социална педагогика – 2 курс, задочно обучение, курсов отговорник гл. ас. д-р Светлана
Николаева
7.3. ФС приема да бъдат оценени преподаватели, учебни курсове и специалности от
катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, в изпълнение на разпоредбите
на отдела по качество, както следва:
1) Комисия за оценяване на учебни курсове - „Словесно-изпълнителско изкуство“ с
титуляр доц. д-р Гергана Дянкова; „Педагогически теории и технологии за овладяване на
български език в детската градина“ с титуляр доц. д-р Мариана Балабанова; „Педагогически
теории и технологии за игрово взаимодействие“ с титуляр гл. ас. д-р Славейка Златева и
преподаватели доц. д-р София Дерменджиева, ас. д-р Валентина Чилева и ас. д-р Ива
Стаменова в състав:
Председател: проф. д. н. Елка Янакиева
Членове: доц. д-р Янка Стоименова
гл. ас. д-р Блага Джорова
2) Комисия за оценяване на специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“
– ОКС - бакалавър:
Председател: доц. д-р Красимира Марулевска
Членове: ас. д-р Цветомира Иванова
ас. д-р Василена Спасова
Гласували: 19. Да – 18. Против – 1. Въздържали се – няма
7.4. ФС утвърждава състава на работните комисии, във връзка с изготвяне на учебна
документация за програмна акредитация на ОНС –доктор по докторски програми
„Методика на обучението в началните класове“ и „Педагогически технологии в детската
градина“, както следва:
1) Докторска програма „Методика на обучението в началните класове“, ПН 1.2.
Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки:
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- Методика на обучението по български език и литература
- Методика на обучението по математика
- Методика на обучението по родинознание и природознание
КОМИСИЯ:
Проф. д. н. Елка Янакиева
Доц. д-р Янка Стоименова
Доц. д-р Красимира Марулевска
Доц. д-р Мая Сотирова
Ас. д-р Цветомира Иванова
Ас. д-р Валентина Чилева
Ас. д-р Ива Стаменова
2) Докторска програма „Педагогически технологии в детската градина“, ПН
1.2. Педагогика, област на висше образование, 1. Педагогически науки:
- Педагогически технологии за овладяване на околната действителност
- Педагогически технологии за овладяване на родния език
- Педагогически технологии за овладяване на математическите дейности
- Педагогически технологии за овладяване на игровата дейност
- Педагогически технологии за овладяване на музикални дейности
- Педагогически технологии за овладяване на словесно-изпълнителски дейности
КОМИСИЯ:
Доц. д-р Веска Вардарева
Доц. д-р Анастасия Пашова
Доц. д-р Мариана Балабанова
Доц. д-р Гергана Дянкова
Гл. ас. д-р Славейка Златева
Гл. ас. д-р Блага Джорова
Ас. д-р Василена Спасова
Гласували: 19. Да – 18. Против – няма. Въздържали се – 1

