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7.5.1_OD_1.0.4_PF 

             УТВЪРЖДАВАМ 

             ПРОФ. Д-Р ТАНЯ БОРИСОВА, Д.Н. 

             ДЕКАН 

Учебна година: учебна 2022/2023 г. 

Семестър: ТРЕТИ - ЗИМЕН 

Магистърска програма: П Н У П /3 семестриално обучение/ 

Курс: втора година 

  

 ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Дата Дисциплина 
Хорариум 

Преподавател 
Л. Сем. 

29.10.2022 

присъствено 

Езикова и литературна комуникация в 1. – 4. клас – от 13.00 

часа    
5  

проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

30.10.2022 

присъствено 

Европейска литература за деца    
5  

гл. ас. д-р Пламен Пенев 

05.11.2022 

присъствено 

Актуални аспекти на обучението по музика в детската градина 

и 1. – 4. клас    
5  

доц. д-р Милен Димитров 

05.11.2022 

присъствено 

Мениджмънт на проектите – от 13.00 часа     
5  

доц. д-р Елена Лавренцова 

11.11.2022 

петък 

онлайн 

Актуални аспекти на обучението по музика в детската градина 

и 1. – 4. клас – от 13.00 часа 5  

доц. д-р Милен Димитров 

12.11.2022 

онлайн 

Биологични закономерности и социални функции на 

двигателната дейност 
10  

 

доц. д-р Веселина Иванова 

13.11.2022 

онлайн 

Стратегии и подходи при запознаване с природната и 

обществена среда в детската градина и 1. – 4. клас 
10  

доц. д-р Ваня Петрова 

18.11.2022 

петък 

онлайн 

Стратегии и подходи при запознаване с природната и 

обществена среда в детската градина и 1. – 4. клас – от 13.00 

часа 

5  

 

доц. д-р Ваня Петрова 

19.11.2022 

онлайн 

Актуални аспекти на обучението по музика в детската градина 

и 1. – 4. клас 
 10 

ас. д-р Диана Петкова 

20.11.2022 

онлайн 

Актуални аспекти на обучението по музика в детската градина 

и 1. – 4. клас 
 10 

ас. д-р Диана Петкова 
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25.11.2022 

петък 

онлайн 

Стратегии и подходи при запознаване с природната и 

обществена среда в детската градина и 1. – 4. клас – от 13.00 

часа 

5  

 

доц. д-р Ваня Петрова 

26.11.2022 

онлайн 

Европейска литература за деца 
5 5 

гл. ас. д-р Пламен Пенев 

27.11.2022 

онлайн 

Мениджмънт на проектите   
5 5 

доц. д-р Елена Лавренцова 

03.12.2022 

онлайн 

Езикова и литературна комуникация в 1. – 4. клас  
10  

проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

04.12.2022 

онлайн 

Езикова и литературна комуникация в 1. – 4. клас  
10  

проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

09.12.2022 

петък 

онлайн 

Методически аспекти на обучението по компютърно 

моделиране – от  13.00 часа 5  

доц. д-р Даниела Кожухарова 

10.12.2022 

онлайн 

Методически аспекти на обучението по компютърно 

моделиране  
  10 

доц. д-р Даниела Кожухарова 

11.12.2022 

онлайн 

Методика и технологии за разработване и използване на 

електронни тестове 
 10 

доц. д-р Мариан Делчев 

16.12.2022 

петък 

онлайн 

Методика и технологии за разработване и използване на 

електронни тестове – от 13.00 часа  5 

доц. д-р Мариан Делчев 

17.12.2022 

онлайн 

Езикова и литературна комуникация в 1. – 4. клас  
 10 

ас. Десислава Сидерова 

18.12.2022 

онлайн 

Езикова и литературна комуникация в 1. – 4. клас  
 10 

ас. Десислава Сидерова 

20.01.2023 

петък 

Лечебна гимнастика в предучилищна и начална училищна 

възраст – от 13.00 часа 
 5 

ас. д-р Галена Терзиева 

21.01.2023 

онлайн 

Образователни стратегии по български език и литература в 

детската градина 
10  

проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

ас. Десислава Сидерова 

22.01.2023 

онлайн 

Образователни стратегии по български език и литература в 

детската градина 
5 5 

проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

ас. Десислава Сидерова 

27.01.2023 

петък 

Лечебна гимнастика в предучилищна и начална училищна 

възраст – от 13.00 часа 
 5 

ас. д-р Галена Терзиева 

28.01.2023 

онлайн 

Образователни стратегии по български език и литература в 

детската градина 
 10 

ас. Десислава Сидерова 
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29.01.2023 

онлайн 

Съвременни техники в обучението по изобразително изкуство 

в детската градина и 1. – 4. клас 
10  

 

проф. д-р Ани Златева 

03.02.2023 

петък 

онлайн 

Лечебна гимнастика в предучилищна и начална училищна 

възраст – от 13.00 часа  5 

ас. д-р Галена Терзиева 

04.02.2023 

онлайн 

Стратегии и подходи при запознаване с природната и 

обществена среда в детската градина и 1. – 4. клас 
 10 

доц. д-р Ваня Петрова 

05.02.2023 

онлайн 

Биологични закономерности и социални функции на 

двигателната дейност 
 10 

 

ас. д-р Донка Желева 

10.02.2023 

петък 

Развитие на българската реч в предучилищното образование  

/разновъзрастова група/ - от 13.00 часа 
 5 

ас. Десислава Сидерова 

11.02.2023 

онлайн 

Развитие на българската реч в предучилищното образование  

/разновъзрастова група/   
 10 

ас. Десислава Сидерова 

12.02.2023 

онлайн 

Биологични закономерности и социални функции на 

двигателната дейност 
 10 

 

ас. д-р Донка Желева 

17.02.2023 

петък 

онлайн 

Стратегии и подходи при запознаване с природната и 

обществена среда в детската градина и 1. – 4. клас – от 13.00 

часа 

5  

 

 доц. д-р Мариан Делчев 

18.02.2023 

онлайн 

Стратегии и подходи при запознаване с природната и 

обществена среда в детската градина и 1. – 4. клас  
5 5 

доц. д-р Мариан Делчев 

19.02.2023 

онлайн 

Стратегии и подходи при запознаване с природната и 

обществена среда в детската градина и 1. – 4. клас  
 10 

доц. д-р Мариан Делчев 

24.02.2023 

петък 

онлайн 

Стратегии и подходи при запознаване с природната и 

обществена среда в детската градина и 1. – 4. клас - от 13.00 

часа 

 5 

доц. д-р Мариан Делчев 

25.02.2023 

онлайн 

Съвременни техники в обучението по изобразително изкуство 

в детската градина и 1. – 4. клас 
 10 

 

ас. д-р Петър Петров 

26.02.2023 

онлайн 

Съвременни техники в обучението по изобразително изкуство 

в детската градина и 1. – 4. клас 
 10 

 

ас. д-р Петър Петров 
 

 

ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА                   ПРОФ. Д-Р РУМЯНА НЕМИНСКА, Д.Н. 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА  ПНУП             ЗАМ.-ДЕКАН ПО УД 

РД/ 
 


