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П Р О Т О К О Л  

№ 21 

 

 
  Днес, 19 декември  2017 г. (вторник), от 13.00 часа в Заседателната зала на 

Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се 

редуцира с 6 члена. Присъстват: 18.  Отсъства: 1 (по уважителни причини).  

Налице е необходимият кворум за провеждане на Факултетен съвет. Заседанието на 

съвета е редовно и може да взема решения.   

Няма постъпили други мнения и предложения. 

  Проф. д-р Петър Петров прикани членовете на ФС да приемат чрез гласуване следния 
 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н   Р  Е  Д: 

 

 

1. Информация за финанси за четвъртото тримесечие и анализ на рейтинга 

       Докладва: проф. д-р П. Петров, д.н. 

2. Избор на асистент 

       Докладва: доц. д-р М. Тенева 

3. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка 

       Докладва: доц. д-р М. Тенева 

4. Приемане състава на комисия по научно направление „Педагогика“ 

       Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

5. Приемане на приоритетни научни направления за оценяване на научни проекти 

       Докладва: доц. д-р Е. Лавренцова 

6. Атестиране на преподаватели 

       Докладва: доц. д-р Д. Брънекова 

7. Утвърждаване на учебни програми 

       Докладва: доц. д-р В. Петрова 

8. Избор на хонорувани преподаватели 

       Докладва: доц. д-р В. Петрова 

9. Привличане на гост-преподаватели 

       Докладва: доц. д-р В. Петрова 

10. Текущи 

 

В резултат на гласуването с 18 гласа „ЗА” ФС приема предложения дневен ред. 
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По Т.1. Информация за финанси за четвъртото тримесечие и анализ на рейтинга 

Решение:  

ФС на ПФ приема информацията за финансите за четвъртото тримесечие и 

анализа на рейтинга. 

 

По Т.2.  Избор на асистент 

 

Решение:  

Факултетният съвет на ПФ, на основание чл. 63, ал. 3 от Правилника за развитие 

на академичния състав в ТрУ и протокол на комисията за допускане на кандидатите до 

участие в обявения конкурс, избира д-р Теодора Георгиева Илиева за асистент по 

„Съвременен български език“, в област на висше образование 1. „Педагогически науки“, 

професионално направление 1.2. „Педагогика“ и предлага на Ректора на ТрУ за 

назначаване на безсрочен трудов договор. 

 

По Т.3. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка 

 

Решение:  

В хода на разискванията предложението отпадна и се взе решение точката да се отложи 

за следващ ФС. 

 

  По Т.4. Приемане състава на комисия по научно направление „Педагогика“ 

  

Решение:  

 Факултетният съвет на ПФ гласува избора на комисия – научно направление 

„Педагогика“ за оценка и класиране на научни проекти по Наредба на МОН за 

присъщата на Тракийски университет научна дейност в следния състав: 

 Председател: проф. дпн Георги Иванов   

 Членове:  проф. дфн Антонина Колева  

   доц. д-р Валентина Шарланова 

   проф. д-р Стефанка Георгиева 

   Виолета Манева – ръководител ФСО  

 

 По Т.5. Приемане на приоритетни научни направления за оценяване на научни 

проекти  

  

Решение:  

Факултетният съвет при Педагогически факултет приема следните научни 

направления за 2018 г.: 

 Философия, социология и психология на образованието. 

 Европейски езици и междукултурно взаимодействие. 

 Информационни и комуникационни технологии в образованието.  

 Интердисциплинарни изследвания и иновации в образованието за интелигентен 

растеж. 
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 Ключови компетенции за учене през целия живот. 

 Приобщаващо образование и активно социално включване. 

  

 По Т.6. Атестиране на преподаватели  

 

Решение:  

 ФС на ПФ утвърждава следните общи оценки от атестирането: 

1. Доц. д-р Красимира Мутафчиева – много добра; 

2. Гл. ас. д-р Стефан Тончев – много добра; 

3. Гл. ас. д-р Катя Тинева – Гюрковска – много добра; 

4. Ас. инж. Мима Трифонова– много добра; 

5. Ас. Десислава Сидерова– много добра. 

 

По Т. 7. Утвърждаване на учебни програми 

 

Решение:  

ФС на ПФ утвърждава: 

 

НОВИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ: 

 

Избираеми – ОКС „Бакалавър“         

1. Духовно-нравствено обгрижване на хора със специални потребности за специалност        

„Специална педагогика” 

2.  Духовно-нравствена подкрепа на лица, лишени от свобода за специалност „Социална 

педагогика“ 

 

- АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ: 
 

Задължителни учебни дисциплини – ОКС „Магистър“ – 2 семестъра 

1. Съвременната образователна парадигма 

2. Проекции на индивидуалната психология в предучилищна и начална училищна възраст 

3. Качествени характеристики на математическата подготовка в детската градина и 1.– 4. 

клас 

4. Стратегии и подходи при запознаване с природната и обществена среда в детската 

градина и 1. – 4. клас 

5. Продуктивни дейности в техническата и технологичната подготовка в детската градина 

и 1. – 4. клас 

6. Биологични закономерности и социални функции на двигателната дейност 

7. Съвременна музикална култура 

8. Съвременни техники в обучението по изобразително изкуство в детската градина и 1. – 

4. клас 

Избираеми  

1. Моделирането при математическата подготовка в детската градина и 1. – 4. клас 

2. Развитие и креативност в обучението по технологии и предприемачество 

3. Методология и методи на педагогическите изследвания.  
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4. Електронните учебници в съвременното образование 

5. Музикално-компютърни технологии 

6. Комуникация с изкуството 

7. Педевтология 

8. Педагогическо общуване в начален етап на образование 

9. Изобразително изкуство и визуални възприятия 

10. Адаптирано физическо възпитание в предучилищна и начална училищна възраст 

11. Продуктивни стратегии в обучението по математика в началното училище 

12. Арттерапия и артдиагностика 

13. Педагогика на общуването 

14. Интеграция  на деца от етнически групи в учебния процес 

15. Интегриране на знанието за религията в начален етап на образованието 

16. Дизайн и оформление на учебните презентации 

 

Задължителни учебни дисциплини – ОКС „Магистър“ – 3 семестъра 

 

1. Педагогическа психология 

2. Общуване и развитие в детска възраст 

3. Предучилищна педагогика 

4. Основи на начална училищна педагогика 

5. Дидактика за начален етап на основното образование 

6. Съвременната образователна парадигма 

7. Литература за деца 

8. Образователни стратегии по български език и литература в детската градина 

9. Качествени характеристики на математическата подготовка в детската градина и 1.– 4. 

клас 

10. Стратегии и подходи при запознаване с природната и обществена среда в детската 

градина и 1. – 4. клас 

11. Продуктивни дейности в техническата и технологичната подготовка в детската градина 

и 1. – 4. клас 

12. Биологични закономерности и социални функции на двигателната дейност 

13. Съвременна музикална култура 

14. Съвременни техники в обучението по изобразително изкуство в детската градина и 1. – 

4. клас 

Избираеми  

 

1. Дипломно проектиране  

2. Продуктивни стратегии в обучението по математика в началното училище 

3. Моделирането при математическата подготовка в детската градина и 1. – 4. Клас 

4. Развитие и креативност в обучението по технологии и предприемачество 

5. Комуникации с изкуството 

6. Музикално-компютърни технологии 

7. Съвременни аспекти на гражданското образование 

8. Развиващи функции на задачите по математика в ПНУВ  
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9. Семейна педагогика 

10. Адаптирано физическо възпитание в ПНУВ 

11. Педагогическо общуване в начален етап на образование 

12. Интеграция  на деца от етнически групи в учебния процес 

13. Интегриране на знанието за религията в начален етап на образованието 

14. Дизайн и оформление на учебните презентации 

15. Педевтология 

16. Технология на изработване на музикални презентации 

17. Субект-субектното взаимодействие в съвременното образование 

18. Интердисциплинарното обучение в началното училище 

 

Задължителни учебни дисциплини – ОКС „Магистър“ – 4 семестъра 

 

1. Увод в обща и възрастова психология 

2. Педагогическа психология 

3. Общуване и развитие в детска възраст 

4. Предучилищна педагогика 

5. Основи на начална училищна педагогика 

6. Дидактика за начален етап на основното образование 

7. Съвременната образователна парадигма за деца 

8. Образователни стратегии по български език и литература в детската градина 

9. Качествени характеристики на математическата подготовка в детската градина и 1.– 4. 

клас 

10. Стратегии и подходи при запознаване с природната и обществена среда в детската 

градина и 1. – 4. клас 

11. Продуктивни дейности в техническата и технологичната подготовка в детската 

градина и 1. – 4. клас 

12. Биологични закономерности и социални функции на двигателната дейност 

13. Съвременна музикална култура 

14. Съвременни техники в обучението по изобразително изкуство в детската градина и 

1. – 4. клас 

 

Избираеми  

 

1. Дипломно проектиране  

2. Продуктивни стратегии в обучението по математика в началното училище 

3. Моделирането при математическата подготовка в детската градина и 1. – 4. Клас 

4. Развитие и креативност в обучението по технологии и предприемачество 

5. Комуникации с изкуството 

6. Музикално-компютърни технологии 

7. Съвременни аспекти на гражданското образование 

8. Развиващи функции на задачите по математика в ПНУВ  

9. Семейна педагогика 

10. Адаптирано физическо възпитание в ПНУВ 

11. Педагогическо общуване в начален етап на образование 
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12. Интеграция  на деца от етнически групи в учебния процес 

13. Интегриране на знанието за религията в начален етап на образованието 

14. Дизайн и оформление на учебните презентации 

15. Педевтология 

16. Технология на изработване на музикални презентации 

17. Субект-субектното взаимодействие в съвременното образование 

18. Интердисциплинарното обучение в началното училище 

 

По. Т. 8. Избор на хонорувани преподаватели 

Решение:  

ФС на Педагогическия факултет, в съответствие с чл.56, ал. 4 от Правилника за 

устройство, дейност и управление на ТрУ и чл.33, ал.1 и 2 от Правилника за устройство, 

дейност и управление на ПФ избира Милена Желязкова Желязкова и Ангелина Ничева 

Калинова за хонорувани преподаватели по дисциплините „Теория и методика на 

техническото и технологичното обучение в 1.-4. клас” – 15 упр., и „Педагогика на 

конструктивно-техническата и битова дейност ” – 15 упр., задължителна подготовка за 

ОКС «Бакалавър», специалности ПНУП и НУПЧЕ.  

 

По Т. 9. Привличане на гост-преподаватели 

Решение:  

 Факултетният съвет на Педагогически факултет, в съответствие с чл. 52, ал. 1, 2 и 3 

от Закона за висше образование и чл. 56, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за устройство, дейност 

и управление на ТрУ, привлича за гост-преподаватели за учебната 2017/2018 година 

следните преподаватели: 

 по английски език: 

- Дарина Милкова Муртева 

  

 и специалисти от практиката: 

Д-р Данчо Иванов Карагеоргиев 

Йоанна Димитрова – директор ЦДГ №10 

Жана Минчева – директор на НУ „Д. Благоев“ 

Милена Желязкова – директор на II ОУ 

Господин Балъкчиев – директор на IV ОУ 

Дарина Гайдарова – директор на VI  ОУ 

Латинка Петрова – директор на ДДЛРГ „Мария Терезия“ 

Мая Нейчева, директор на ЦДГ 23 „Кипарис“ 

Мариана Господинова Господинова – Директор на СУ «Поп Минчо Кънчев» при 

Затвора, гр. Ст. Загора. 
 

По Т. 10. Текущи 

По Т.10. решения не бяха взети. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

    Г. Иванова                                               Проф. д-р П. Петров, дн 

    Протоколист               Председател    


