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7.5.1_OD_1.0.4_PF 

               УТВЪРЖДАВАМ 

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

               ДЕКАН 

Учебна година:   2021/2022 г. 

Семестър:  ЗИМЕН 

Специалност:  П Н У П   

Курс: трети   

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ   

                   

  

Дата/ден 8-9 ч. 9-10 ч. 10-11 ч. 11-12 ч. 12-13 ч. 13-14 ч. 14-15 ч. 15-16 ч. 16-17 ч. 17-18 ч. 18-19 ч. 

Поне- 

делник 

 

13.09.2021 

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

лекции – доц. д-р Веселина Иванова 

зала 108 

  

Вторник 

14.09.2021 

Педагогика на взаимодействието дете – среда 

в детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

зала 108 

     

   

Сряда 

 

15.09 

Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

лекции – проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

зала 109 

 Методика на музикалното възпитание в детската 

градина и 1. – 4. клас 

лекции – ас. д-р Диана Петкова 

зала 109 

  
 

Четвъртък 

16.09 

     Педагогика на изобразителните дейности в детската 

градина 

лекции – доц. д-р Ани Златева 

зала 108 

 

 

Петък 

17.09 
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Понеделник 

20.09 

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

лекции – доц. д-р Веселина Иванова 

 

 

Вторник 

21.09 

Педагогика на взаимодействието дете – среда 

в детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

      

 

Сряда 

 

22.09 

Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

лекции – проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

 Методика на музикалното възпитание в детската 

градина и 1. – 4. клас 

лекции – ас. д-р Диана Петкова 

 

 

Четвъртък 

23.09 

     Педагогика на изобразителните дейности в детската 

градина 

лекции – доц. д-р Ани Златева 

 

 

Петък 

24.09 
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Понеделник 

 27.09 

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

лекции – доц. д-р Веселина Иванова 

 

 

Вторник 

 28.09 

Педагогика на взаимодействието дете – среда 

в детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

      

 

Сряда 

29.09 

  

Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

лекции – проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

 Методика на музикалното възпитание в детската 

градина и 1. – 4. клас 

лекции – ас. д-р Диана Петкова 

 

 

Четвъртък 

30.09 

     Педагогика на изобразителните дейности в детската 

градина 

лекции – доц. д-р Ани Златева 

 

 

Петък 

 01.10 
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Понеделник 

 04.10 

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

лекции – доц. д-р Веселина Иванова 

 

 

Вторник 

 05.10 

Педагогика на взаимодействието дете – среда 

в детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

      

 

Сряда 

06.10 

 

  

Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

лекции – проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

 Методика на музикалното възпитание в детската 

градина и 1. – 4. клас 

лекции – ас. д-р Диана Петкова 

 

 

Четвъртък 

 07.10 

     Педагогика на изобразителните дейности в детската 

градина 

лекции – доц. д-р Ани Златева 

 

 

Петък 

 08.10 
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Понеделник 

 11.10 

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

лекции – доц. д-р Веселина Иванова 

 

 

Вторник 

 12.10 

Педагогика на взаимодействието дете – среда 

в детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

      

 

Сряда 

13.10 

  

Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

лекции – проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

 Методика на музикалното възпитание в детската 

градина и 1. – 4. клас 

лекции – ас. д-р Диана Петкова 

 

 

Четвъртък 

 14.10 

     Педагогика на изобразителните дейности в детската 

градина 

лекции – доц. д-р Ани Златева 

 

 

Петък 

 15.10 
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Понеделник 

 18.10 

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

лекции – доц. д-р Веселина Иванова 

 

 

Вторник 

 19.10 

Педагогика на взаимодействието дете – среда 

в детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

 Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

упр. – на две групи  

 ас. Десислава Сидерова  

 

 

Сряда 

20.10 

  

Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

лекции – проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

 Методика на музикалното възпитание в детската 

градина и 1. – 4. клас 

лекции – ас. д-р Диана Петкова 

 

 

Четвъртък 

 21.10 

    Педагогика на изобразителните дейности в детската градина 

лекции – доц. д-р Ани Златева 

  

Петък 

22.10 
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Понеделник 

 25.10 

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

лекции – доц. д-р Веселина Иванова 

 

 

Вторник 

 26.10 

Педагогика на взаимодействието дете – среда 

в детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

 Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

упр. – на две групи  

 ас. Десислава Сидерова 

 

 

Сряда 

27.10 

  

Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

лекции – проф. д-р Таня Борисова, д.н. 

 Методика на музикалното възпитание в детската 

градина и 1. – 4. клас 

лекции – ас. д-р Диана Петкова 

 

 

Четвъртък 

 28.10 

Художествената реалност и тропите в 

литературата за деца 

гл. ас. д-р Пламен Пенев 

 

Педагогика на изобразителните дейности в детската градина 

лекции – доц. д-р Ани Златева 

 

 

Организация и управление на 

предучилищното образование 

ас. д-р Аксения Тилева 

Петък 

 29.10 
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Понеделник 

 01.11 

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

упр. –  на две групи 

ас. д-р Галена Терзиева, 

ас. д-р Донка Желева 

 

 

Вторник 

 02.11 

Педагогика на взаимодействието дете – среда 

в детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

 Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

упр. – на две групи  

 ас. Десислава Сидерова 

 

 

Сряда 

03.11 

  

     Методика на музикалното възпитание в детската 

градина и 1. – 4. клас 

лекции – ас. д-р Диана Петкова 

 

 

Четвъртък 

04.11 

  

Художествената реалност и тропите в 

литературата за деца 

гл. ас. д-р Пламен Пенев 

 Педагогика на 

изобразителните 

дейности в детската 

градина 

упр. – I група 

ас. Петър Петров 

Педагогика на 

изобразителните 

дейности в детската 

градина 

упр. – II група 

ас. Петър Петров 

 

 

Организация и управление на 

предучилищното образование 

ас. д-р Аксения Тилева 

Петък 

 05.11 
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Понеделник 

 08.11 

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

упр. – на две групи 

ас. д-р Галена Терзиева, 

ас. д-р Донка Желева 

 

 

Вторник 

 09.11 

Педагогика на взаимодействието дете – среда 

в детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

 Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

упр. – на две групи  

 ас. Десислава Сидерова 

 

 

10.11 

  

     Методика на музикалното възпитание в детската 

градина и 1. – 4. клас 

лекции – ас. д-р Диана Петкова 

 

 

Четвъртък 

 11.11 

Художествената реалност и тропите в 

литературата за деца 

гл. ас. д-р Пламен Пенев 

 Педагогика на 

изобразителните дейности 

в детската градина 

упр. – I група 

ас. Петър Петров 

 

Педагогика на 

изобразителните 

дейности в детската 

градина 

упр. – II група 

ас. Петър Петров 

 

 

Организация и управление на 

предучилищното образование 

ас. д-р Аксения Тилева 

Петък 

 12.11 
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Понеделник 

 15.11 

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

упр. – на две групи 

ас. д-р Галена Терзиева, 

ас. д-р Донка Желева 

 

 

Вторник 

 16.11 

Педагогика на взаимодействието дете – среда 

в детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

 Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

упр. – на две групи  

 ас. Десислава Сидерова 

 

 

Сряда 

17.11 

  

     Методика на музикалното възпитание в детската 

градина и 1. – 4. клас 

лекции – ас. д-р Диана Петкова 

 

 

18.11 Художествената реалност и тропите в 

литературата за деца 

гл. ас. д-р Пламен Пенев 

 Педагогика на 

изобразителните 

дейности в детската 

градина 

упр. – I група 

ас. Петър Петров 

Педагогика на 

изобразителните 

дейности в детската 

градина 

упр. – II група 

ас. Петър Петров 

 

 

Организация и управление на 

предучилищното образование 

ас. д-р Аксения Тилева 

Петък 

19.11 
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Понеделник 

 22.11 

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

упр. – на две групи 

ас. д-р Галена Терзиева, 

ас. д-р Донка Желева 

 

 

Вторник 

 23.11 

Педагогика на взаимодействието дете – среда в 

детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

 Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

упр. – на две групи  

 ас. Десислава Сидерова 

 

 

Сряда 

24.11 

  

     Методика на 

музикалното възпитание 

в детската градина и 1. – 

4. клас 

упр. –  II група 

ас. д-р Диана Петкова 

Методика на 

музикалното възпитание 

в детската градина и 1. – 

4. клас 

упр. –  I група 

ас. д-р Диана Петкова 

 

 

Четвъртък 

 25.11 

Художествената реалност и тропите в 

литературата за деца 

гл. ас. д-р Пламен Пенев 

 Педагогика на 

изобразителните дейности 

в детската градина 

упр. – I група 

ас. Петър Петров 

 

Педагогика на 

изобразителните 

дейности в детската 

градина 

упр. – II група 

ас. Петър Петров 

 

 

 

Организация и управление  

на предучилищното образование 

ас. д-р Аксения Тилева 

Петък 

 26.11 
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Понеделник 

 29.11 

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

упр. – на две групи 

ас. д-р Галена Терзиева, 

ас. д-р Донка Желева 

 

 

Вторник 

30.11 

Педагогика на взаимодействието дете – среда 

в детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

 Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

упр. – на две групи  

 ас. Десислава Сидерова 

 

 

Сряда 

01.12 

  

     Методика на 

музикалното 

възпитание в детската 

градина и 1. – 4. клас 

упр. –  II група 

ас. д-р Диана Петкова 

Методика на 

музикалното възпитание 

в детската градина и 1. – 

4. клас 

упр. –  I група 

ас. д-р Диана Петкова 

 

 

Четвъртък 

 02.12 

Художествената реалност и тропите в 

литературата за деца 

гл. ас. д-р Пламен Пенев 

 Педагогика на 

изобразителните 

дейности в детската 

градина 

упр. – I група 

ас. Петър Петров 

 

Педагогика на 

изобразителните 

дейности в детската 

градина 

упр. – II група 

ас. Петър Петров 

 

 

 

Организация и управление на 

предучилищното образование 

ас. д-р Аксения Тилева 

Петък 

 03.12 
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Понеделник 

06.12 

  

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

упр. – на две групи 

ас. д-р Галена Терзиева, 

ас. д-р Донка Желева 

 

 

Вторник 

 07.12 

Педагогика на взаимодействието дете – среда 

в детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

 Методика на обучението по български език и 

литература в 1. – 4. клас 

упр. – на две групи  

 ас. Десислава Сидерова 

 

 

Сряда 

08.12 

  

     Методика на 

музикалното възпитание 

в детската градина и 1. – 

4. клас 

упр. –  II група 

ас. д-р Диана Петкова 

Методика на 

музикалното възпитание 

в детската градина и 1. – 

4. клас 

упр. –  I група 

ас. д-р Диана Петкова 

 

 

Четвъртък 

 09.12 

Художествената реалност и тропите в 

литературата за деца 

гл. ас. д-р Пламен Пенев 

 Педагогика на 

изобразителните 

дейности в детската 

градина 

упр. – I група 

ас. Петър Петров 

 

Педагогика на 

изобразителните 

дейности в детската 

градина 

упр. – II група 

ас. Петър Петров 

 

 

 

Организация и управление на 

предучилищното образование 

ас. д-р Аксения Тилева 

Петък 

 10.12 
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Понеделник 

 13.12 

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

упр. – на две групи 

ас. д-р Галена Терзиева, 

ас. д-р Донка Желева 

 

 

Вторник 

 14.12 

Педагогика на взаимодействието дете – среда 

в детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

       

 

Сряда 

15.12 

 

  

     Методика на 

музикалното възпитание 

в детската градина и 1. – 

4. клас 

упр. –  II група 

ас. д-р Диана Петкова 

Методика на 

музикалното възпитание 

в детската градина и 1. – 

4. клас 

упр. –  I група 

ас. д-р Диана Петкова 

 

 

Четвъртък 

16.12 

  Художествената 

реалност и тропите в 

литературата за деца 

гл. ас. д-р Пламен 

Пенев 

  

 

Педагогика на 

изобразителните 

дейности в детската 

градина 

упр. – I група 

ас. Петър Петров 

 

 

 

Педагогика на 

изобразителните 

дейности в детската 

градина 

упр. – II група 

ас. Петър Петров 

 

 

 

Организация и 

управление на 

предучилищното 

образование 

ас. д-р Аксения Тилева 

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 

     Методика на физическо възпитание в предучилищна 

и начална училищна възраст 

упр. – на две групи 

ас. д-р Галена Терзиева, 

ас. д-р Донка Желева 

 

 

Вторник 

 21.12 

Педагогика на взаимодействието дете – среда 

в детската градина 

доц. д-р Румяна Неминска, д. н. 

      

 

Сряда 

22.12 

  

     Методика на 

музикалното възпитание 

в детската градина и 1. – 

4. клас 

упр. –  II група 

ас. д-р Диана Петкова 

Методика на 

музикалното възпитание 

в детската градина и 1. – 

4. клас 

упр. –  I група 

ас. д-р Диана Петкова 

 

 

Четвъртък 

 23.12 

     Педагогика 

на 

изобрази-

телните 

дейности в 

детската 

градина 

упр. – I 

група 

ас. Петър 

Петров 

 

Педагогика 

на 

изобрази-

телните 

дейности в 

детската 

градина 

упр. – II 

група 

ас. Петър 

Петров 

 

   

 

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

