


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 
 

Понеделник 
20.09 

 Английски език – I група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

 Обща и възрастова психология 
лекции – проф. д-р Жанета Стойкова, д. н. 

поток – 12 зала 

  
 

Английски език – III група 
ас. Мариана Павлова 

зала 408 
Вторник 
21.09 

 Теория на възпитанието 
лекции - доц. д-р Ив. Шивачева 

поток – 12 зала 

 Педагогическа етика 
гл. ас. д-р Стефан Тончев 

поток – 12 зала 

  

 

Сряда 
22.09 

 Предучилищна педагогика 
лекции - ас. д-р Аксения Тилева 

поток – 12 зала 

 Английски език – II група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

  
 

Четвъртък 
23.09 

 Дидактика 
лекции - доц. д-р Мария Тенева 

поток – 12 зала 

     
 

Петък 
24.09 

 История на педагогиката и 
българското образование 

Лекции-доц. д-р Валентина Шарланова 
поток – 12 зала 

      
 

 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 
 27.09 

 Английски език – I група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

 Обща и възрастова психология 
лекции – проф. д-р Жанета Стойкова, д. н. 

поток – 12 зала 

  
 

Английски език – III група 
ас. Мариана Павлова 

зала 408 
Вторник 
 28.09 

 Теория на възпитанието 
лекции - доц. д-р Ив. Шивачева 

поток – 12 зала 

 Педагогическа етика 
гл. ас. д-р Стефан Тончев 

поток – 12 зала 

  

 

Сряда 
29.09 
  

 Предучилищна педагогика 
лекции - ас. д-р Аксения Тилева 

поток – 12 зала 

Английски език – II група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

  
 

Четвъртък 
30.09 

Дидактика 
упр. - доц. д-р Мария Тенева 

поток – 12 зала 
 

      
 

Петък 
 01.10 

 История на педагогиката и 
българското образование 

Лекции-доц. д-р Валентина Шарланова 
поток – 12 зала 

      
 

  

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 
 

Понеделник 
 04.10 

 Английски език – I група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

 Обща и възрастова психология 
лекции – проф. д-р Жанета Стойкова, д. н. 

поток – 12 зала 

  
 

Английски език – III група 
ас. Мариана Павлова 
зала 408 

Вторник 
 05.10 

  
Теория на възпитанието 

лекции - доц. д-р Ив. Шивачева 
поток – 12 зала 

 Педагогическа етика 
гл. ас. д-р Стефан Тончев 

поток – 12 зала 

  

 

Сряда 
06.10 
 
  

 
 

 

Предучилищна педагогика 
лекции - ас. д-р Аксения Тилева 

поток – 12 зала 

 Английски език – II група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

  
 

Четвъртък 
 07.10 

 Дидактика 
доц. д-р Мария Тенева - лекции 

поток – 12 зала 

     
 

Петък 
 08.10 

 История на педагогиката и 
българското образование 

Лекции-доц. д-р Валентина Шарланова 
поток – 12 зала 

       

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

 
 

Понеделник 
 11.10 

 Английски език – I група 
доц. д-р Златка Желязкова 

 

 Обща и възрастова психология 
лекции – проф. д-р Жанета Стойкова, д. н. 

поток – 12 зала 

  
 

Английски език – III група 
ас. Мариана Павлова 

Вторник 
 12.10 

  
Теория на възпитанието 

лекции - доц. д-р Ив. Шивачева 
поток – 12 зала 

 Педагогическа етика 
гл. ас. д-р Стефан Тончев 

поток – 12 зала 

  

 

Сряда 
13.10 
  

 Предучилищна педагогика 
лекции - ас. д-р Аксения Тилева 

поток – 12 зала 
 

 Английски език – II група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

  
 

Четвъртък 
 14.10 

 Дидактика 
доц. д-р Мария Тенева, лекции 

поток – 12 зала 

     
 

Петък 
 15.10 

 История на педагогиката и 
българското образование 

лекции –  
доц. д-р Валентина Шарланова 

поток – 12 зала 

      
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Понеделник 
 18.10 

 Английски език – I група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

 Обща и възрастова психология 
лекции – проф. д-р Жанета Стойкова, д. н. 

поток – 12 зала 

  
 

Английски език – III група 
ас. Мариана Павлова 

зала 408 
Вторник 
 19.10 

  
Теория на възпитанието 

лекции - доц. д-р Ив. Шивачева 
поток – 12 зала 

 Педагогическа етика 
гл. ас. д-р Стефан Тончев 

поток – 12 зала 

  

 

Сряда 
20.10 
  

 Предучилищна педагогика 
лекции - ас. д-р Аксения Тилева 

зала 12 

 Английски език – II група 
доц. д-р Златка Желязкова 

  
 

Четвъртък 
 21.10 

Дидактика 
упр. - доц. д-р Мария Тенева 

поток – 12 зала 

       
 

Петък 
22.10 
  

 История на педагогиката и 
българското образование 

лекции – 
доц. д-р Валентина Шарланова 

поток – 12 зала 

      
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

Понеделник 
 25.10 

 Английски език – I група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

 Обща и възрастова психология 
лекции – проф. д-р Жанета Стойкова, д. н 

поток – 12 зала 

  
 

Английски език – III група 
ас. Мариана Павлова 
зала 408 

Вторник 
 26.10 

  
Теория на възпитанието 

лекции - доц. д-р Ив. Шивачева 
поток – 12 зала 

 Педагогическа етика 
гл. ас. д-р Стефан Тончев 

поток – 12 зала 

  

 

Сряда 
27.10 
  

 Предучилищна педагогика 
лекции - ас. д-р Аксения Тилева 

поток – 12 зала 
 

 Английски език – II група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

  
 

История на педагогиката и българското 
образование 
упр. – I група 
доц. д-р Цвета Делчева 
зала 408 

Четвъртък 
 28.10 

 Дидактика 
доц. д-р Мария Тенева 

поток – 12 зала 

История на педагогиката и българското 
образование 

упр. – II група 
доц. д-р Цвета Делчева 

зала 408 

  
 

Петък 
 29.10 

 История на педагогиката и 
българското образование 

лекции –  
доц. д-р Валентина Шарланова 

поток – 12 зала 

 История на педагогиката и българското 
образование 
упр. – III група 
доц. д-р Цвета Делчева 
зала 408 

  
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 
 01.11 

 Английски език – I група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

 Обща и възрастова психология 
лекции – проф. д-р Жанета Стойкова, д. н. 

поток – 12 зала 

  
 

Английски език – III група 
ас. Мариана Павлова 

зала 408 
Вторник 
 02.11 

  
Теория на възпитанието 

лекции - доц. д-р Ив. Шивачева 
поток – 12 зала 

 Педагогическа етика 
гл. ас. д-р Стефан Тончев 

поток – 12 зала 

  

 

Сряда 
03.11 
  

 Предучилищна педагогика 
лекции - ас. д-р Аксения Тилева 

поток – 12 зала 
 

 Английски език – II група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

  
 

История на педагогиката и българското 
образование 
упр. – I група 

доц. д-р Цвета Делчева 
зала 408 

Четвъртък 
04.11 
  

 Дидактика 
доц. д-р Мария Тенева 

поток – 12 зала 

История на педагогиката и българското 
образование 

упр. – II група 
доц. д-р Цвета Делчева 

зала 408 

  
 

Петък 
 05.11 

 История на педагогиката и 
българското образование 

лекции – 
доц. д-р Валентина Шарланова 

поток – 12 зала 

 История на педагогиката и българското 
образование 

упр. – III група 
доц. д-р Цвета Делчева 

зала 408 

   

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 
 08.11 

  
Английски език – III група 

ас. Мариана Павлова 
зала 408 

 Обща и възрастова психология 
лекции – проф. д-р Жанета Стойкова, д. н. 

поток – 12 зала 

  
 

Вторник 
 09.11 

  
Теория на възпитанието 

лекции - доц. д-р Ив. Шивачева 
поток – 12 зала 

 Педагогическа етика 
гл. ас. д-р Стефан Тончев 

поток – 12 зала 

  

 

10.11 
  

 Предучилищна педагогика 
лекции - ас. д-р Аксения Тилева 

поток – 12 зала 
 

 Английски език – II група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

  
 

История на педагогиката и българското 
образование 
упр. – I група 

доц. д-р Цвета Делчева 
зала 408 

Четвъртък 
 11.11 

Дидактика 
упр. - доц. д-р Мария Тенева 

поток – 12 зала 

 История на педагогиката и българското 
образование 

упр. – II група 
доц. д-р Цвета Делчева 

зала 408 

  
 

Петък 
 12.11 

 История на педагогиката и 
българското образование 

лекции – 
доц. д-р Валентина Шарланова 

поток – 12 зала 

 История на педагогиката и българското 
образование 

упр. – III група 
доц. д-р Цвета Делчева 

зала 408 

   

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 
 15.11 

 Английски език – I група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

 Обща и възрастова психология 
лекции – проф. д-р Жанета Стойкова, д. н. 

поток – 12 зала 

  
 

Английски език – III група 
ас. Мариана Павлова 

зала 408 
Вторник 
 16.11 

  
Теория на възпитанието 

лекции - доц. д-р Ив. Шивачева 
поток – 12 зала 

 Педагогическа етика 
гл. ас. д-р Стефан Тончев 

поток – 12 зала 

  

 

Сряда 
17.11 
  

  
Предучилищна педагогика 

лекции - ас. д-р Аксения Тилева 
12 зала 

 

 Английски език – II група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

  
 

История на педагогиката и българското 
образование 
упр. – I група 

доц. д-р Цвета Делчева 
зала 408 

18.11  Дидактика 
лекции - доц. д-р Мария Тенева 

поток – 12 зала 

История на педагогиката и българското 
образование 

упр. – II група 
доц. д-р Цвета Делчева 

зала 408 

  
 

Петък 
19.11 

 История на педагогиката и 
българското образование 

лекции – 
доц. д-р Валентина Шарланова 

поток – 12 зала 

 История на педагогиката и българското 
образование 

упр. – III група 
доц. д-р Цвета Делчева 

зала 408 

   

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 
 22.11 

 Английски език – I група 
доц. д-р Златка Желязкова,зала 404 

      
 Английски език – III група 

ас. Мариана Павлова,зала 408 
Вторник 
 23.11 

Теория на възпитанието 
упр. – I група 

доц. д-р Ив. Шивачева,зала 404 

Теория на възпитанието 
упр. – II група 

доц. д-р Ив. Шивачева,зала 404 

Теория на възпитанието 
упр. – III група 

доц. д-р Ив. Шивачева,зала 404 

 
 

Педагогическа етика 
упр. - II група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев,зала 408 

Педагогическа етика 
упр. - III група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев,зала 408 

Педагогическа етика 
упр. - I група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев,зала 408 
Сряда 
24.11 
  

     Английски език – II група 
доц. д-р Златка Желязкова,зала 404 

  
 История на педагогиката и българското 

образование 
упр. – I група 

доц. д-р Цвета Делчева,зала 408 

Обща и възрастова психология 
упр. - III група 

ас. д-р Неделина Здравкова,зала 206 
Четвъртък 
 25.11 

 Дидактика 
лекции - доц. д-р Мария 

Тенева 
поток – 12 зала 

Дидактика 
упр. – 

доц. д-р 
Мария 
Тенева 

поток – 12 
зала 

 История на педагогиката и българското 
образование 

упр. – II група 
доц. д-р Цвета Делчева,зала 408 

 

  
 

Обща и възрастова психология 
упр. - I група 

ас. д-р Неделина Здравкова,зала 404 
Петък 
 26.11 

     История на педагогиката и българското 
образование 

упр. – III група 
доц. д-р Цвета Делчева,зала 408 

   

    
Обща и възрастова психология 

упр. - II група 
ас. д-р Неделина Здравкова,зала 404 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 
 29.11 

 Английски език – I група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

      
 

Английски език – III група 
ас. Мариана Павлова 

зала 408 
Вторник 
30.11 

Теория на възпитанието 
упр. – I група 

доц. д-р Ив. Шивачева 
зала 404 

Теория на възпитанието 
упр. – II група 

доц. д-р Ив. Шивачева 
зала 404 

Теория на възпитанието 
упр. – III група 

доц. д-р Ив. Шивачева 
зала 404 

 
 

Педагогическа етика 
упр. - II група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев 
зала 408 

Педагогическа етика 
упр. - III група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев 
зала 408 

Педагогическа етика 
упр. - I група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев 
зала 408 

Сряда 
01.12 
  

     Английски език – II група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

  
 

Обща и възрастова психология 
упр. - III група 

ас. д-р Неделина Здравкова 
зала 408 

Четвъртък 
 02.12 

Дидактика 
упр. - доц. д-р Мария 

Тенева 
поток – 12 зала 

Обща и възрастова психология 
упр. - II група 

ас. д-р Неделина Здравкова 
зала 404 

Обща и възрастова психология 
упр. - I група 

ас. д-р Неделина Здравкова 
зала 404 

  
 

Петък 
 03.12 

           

    

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 
06.12 
  

 Английски език – I група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

      
 

Английски език – III група 
ас. Мариана Павлова 

зала 408 
Вторник 
 07.12 

Теория на възпитанието 
упр. – I група 

доц. д-р Ив. Шивачева 
зала 404 

Теория на възпитанието 
упр. – II група 

доц. д-р Ив. Шивачева 
зала 404 

Теория на възпитанието 
упр. – III група 

доц. д-р Ив. Шивачева 
зала 404 

 
 

Педагогическа етика 
упр. - II група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев 
зала 408 

Педагогическа етика 
упр. - III група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев 
зала 408 

Педагогическа етика 
упр. - I група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев 
зала 408 

Сряда 
08.12 
  

     Английски език – II група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

  
 

Обща и възрастова психология 
упр. - III група 

ас. д-р Неделина Здравкова 
зала 408 

Четвъртък 
 09.12 

Дидактика 
упр. - доц. д-р Мария 

Тенева 
поток – 12 зала 

Обща и възрастова психология 
упр. - II група 

ас. д-р Неделина Здравкова 
зала 404 

Обща и възрастова психология 
упр. - I група 

ас. д-р Неделина Здравкова 
зала 408 

  
 

Петък 
 10.12 

           

    

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 
 13.12 

 Английски език – I група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

      
 

Английски език – III група 
ас. Мариана Павлова 

зала 408 
Вторник 
 14.12 

Теория на възпитанието 
упр. – I група 

доц. д-р Ив. Шивачева 
зала 404 

Теория на възпитанието 
упр. – II група 

доц. д-р Ив. Шивачева 
зала 404 

Теория на възпитанието 
упр. – III група 

доц. д-р Ив. Шивачева 
зала 404 

  
 

Педагогическа етика 
упр. - II група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев 
зала 408 

Педагогическа етика 
упр. - III група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев 
зала 408 

Педагогическа етика 
упр. - I група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев 
зала 408 

Сряда 
15.12 
 
  

     Английски език – II група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

  
 

Обща и възрастова психология 
упр. - III група 

ас. д-р Неделина Здравкова 
зала 408 

 Дидакти-                                    
ка 

упр. - доц. 
д-р Мария 

Тенева 
поток – 12 

зала 

 Обща и възрастова психология 
упр. - II група 

ас. д-р Неделина Здравкова 
зала 408 

Обща и възрастова психология 
упр. - I група 

ас. д-р Неделина Здравкова 
зала 404 

  
 

Петък 
 17.12 

          
 

http://www.unisz-iso.org/


 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 

 
 
 
ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА           ДОЦ. Д-Р  РУМЯНА НЕМИНСКА, Д.Н. 
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА “ПНУП”               ЗАМ.-ДЕКАН ПО УД  
 
РД/  

Понеделник 
 20.12 

 Английски език – I група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

      
 

Английски език – III група 
ас. Мариана Павлова 

зала 408 
Вторник 
 21.12 

Теория на възпитанието 
упр. – I група 

доц. д-р Ив. Шивачева 
зала 404 

Теория на възпитанието 
упр. – II група 

доц. д-р Ив. Шивачева 
зала 404 

Теория на възпитанието 
упр. – III група 

доц. д-р Ив. Шивачева 
зала 404 

 
 

Педагогическа етика 
упр. - II група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев 
зала 408 

Педагогическа етика 
упр. - III група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев 
зала 408 

Педагогическа етика 
упр. - I група 

гл. ас. д-р Стефан Тончев 
зала 408 

Сряда 
22.12 
  

     Английски език – II група 
доц. д-р Златка Желязкова 

зала 404 

  
 

Обща и възрастова психология 
упр. - III група 

ас. д-р Неделина Здравкова 
зала 408 

Четвъртък 
 23.12 

  Обща и възрастова психология 
упр. - II група 

ас. д-р Неделина Здравкова 
зала 404 

Обща и възрастова психология 
упр. - I група 

ас. д-р Неделина Здравкова 
зала 404 

  
 

http://www.unisz-iso.org/

