
 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

7.5.1_OD_1.0.4_PF 

               УТВЪРЖДАВАМ 

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

               ДЕКАН 

Учебна година:   2020/2021 г. 

Семестър:  ЗИМЕН 

Специалност: П Н У П    

Курс: четвърти   

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 

 

14.09.2020 

           

Вторник 

15.09.2020 

 

 

 

Методика на обучението по 

околен свят, човек и природа, 

човек и общество в 1. – 4. клас 

лекции – проф. д-р Цонка Каснакова 

зала 205 

     

   

Сряда 

 

16.09 

 

 

Двигателен тренинг и 

кинезитерапия 

ас. д-р Галена Терзиева 

зала 216 

 Теория и методика на обучението по изобразително 

изкуство в 1. – 4. клас 

лекции – доц. д-р Ани Златева 

зала 108 

 

  
 

Четвъртък 

17.09 
Методика на обучението по математика в 1. – 4. клас 

лекции – доц. д-р Мария Темникова 

зала 30 

     

 

Петък 

18.09 
          

 



 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 

21.09 
          

 

Вторник 

22.09 
 

НЕУЧЕБЕН ДЕН 

 

 

Сряда 

 

23.09 

 Двигателен тренинг и 

кинезитерапия 

ас. д-р Галена Терзиева 

зала 216 

 Теория и методика на обучението по изобразително 

изкуство в 1. – 4. клас 

лекции – доц. д-р Ани Златева 

зала 12 

 

 

 

Четвъртък 

24.09 
Методика на обучението по математика в 1. – 4. клас 

лекции – доц. д-р Мария Темникова 

зала 30 

     

 

Петък 

25.09 
          

 



 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 

 28.09 
          

 

Вторник 

 29.09 
Методика на обучението по околен свят, 

човек и природа, човек и общество в 1. – 4. 

клас 

лекции – проф. д-р Цонка Каснакова 

зала 205 

      

 

Сряда 

30.09 

  

 Двигателен тренинг и 

кинезитерапия 

ас. д-р Галена Терзиева 

зала 216 

 Теория и методика на обучението по изобразително 

изкуство в 1. – 4. клас 

лекции – доц. д-р Ани Златева 

зала 12 

 

 

 

Четвъртък 

 01.10 
Методика на обучението по математика в 1. – 4. клас 

лекции – доц. д-р Мария Темникова 

зала 30 

     

 

Петък 

 02.10 
          

 



 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 

 05.10 
          

 

Вторник 

 06.10 
Методика на обучението по околен свят, 

човек и природа, човек и общество в 1. – 4. 

клас 

лекции – проф. д-р Цонка Каснакова 

зала 205 

      

 

Сряда 

07.10 

 

  

 Двигателен тренинг и 

кинезитерапия 

ас. д-р Галена Терзиева 

зала 216 

 Теория и методика на обучението по изобразително 

изкуство в 1. – 4. клас 

лекции – доц. д-р Ани Златева 

зала 12 

 

 

 

Четвъртък 

 08.10 
Методика на обучението по математика в 1. – 4. клас 

лекции – гл. ас. Мариана Богданова 

зала 30 

     

 

Петък 

 09.10 
          

 



 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 

 12.10 
Теория и методика на техническото и технологичното обучение в 1. – 4. клас 

лекции  

зала 108 

 

 

Вторник 

 13.10 
Методика на обучението по околен свят, 

човек и природа, човек и общество в 1. – 4. 

клас 

лекции – проф. д-р Цонка Каснакова 

зала 205 

      

 

Сряда 

14.10 

  

 Двигателен тренинг и 

кинезитерапия 

ас. д-р Галена Терзиева 

зала 216 

Теория и методика на обучението по изобразително изкуство в 1. 

– 4. клас 

лекции – доц. д-р Ани Златева 

зала 12 

 

 

 

Четвъртък 

 15.10 
Методика на обучението по математика в 1. – 4. клас 

лекции – гл. ас. Мариана Богданова 

зала 30 
 

     

 

Петък 

 16.10 
          

 



 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 

 19.10 
Теория и методика на техническото и технологичното обучение в 1. – 4. клас 

лекции  

зала 108 

 

 

Вторник 

 20.10 
Методика на обучението по 

околен свят, човек и природа, 

човек и общество в 1. – 4. клас 

упр. - I група 

доц. д-р Мариан Делчев 

зала 110 

Методика на обучението по околен 

свят, човек и природа, човек и 

общество в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

доц. д-р Мариан Делчев 

 

    

 

Сряда 

21.10 

  

 Теория и методика на 

техническото и 

технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

I група 

упражнения 

зала 110 

 Теория и методика на обучението по изобразително изкуство  

в 1. – 4. клас 

лекции – доц. д-р Ани Златева 

зала 12 

 

 

 

 

Четвъртък 

 22.10 
Методика на обучението по математика в 1. – 4. клас 

лекции – гл. ас. Мариана Богданова 

зала 30 

      

 

Петък 

23.10 

  

 Теория и методика на 

техническото и 

технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

II група 

упражнения 

зала 110 

  

  

     

 



 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 

 26.10 
Теория и методика на техническото и технологичното обучение в 1. – 4. клас 

лекции  

зала 108 

 

 

Вторник 

 27.10 
 

Методика на обучението по 

околен свят, човек и природа, 

човек и общество в 1. – 4. клас 

упр. - I група 

доц. д-р Мариан Делчев 

зала 110 

 

Методика на обучението по околен 

свят, човек и природа, човек и 

общество в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

доц. д-р Мариан Делчев 

зала 110 

Методика на обучението по 

математика в 1. – 4. клас 

упр. - I група 

хон. пр. Теодора Узунова 

зала 110 

 

 

Методика на обучението по 

математика в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

хон. пр. Н. Горчева 

зала 208 

 

Сряда 

28.10 

  

 Теория и методика на 

техническото и 

технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

I група 

упражнения 

зала 208 

  

Теория и методика на обучението по изобразително изкуство  

в 1. – 4. клас 

лекции – доц. д-р Ани Златева 

зала 12 

 

 

 

Четвъртък 

 29.10 

  

 

Теория и методика на 

техническото и 

технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

II група 

упражнения 

 

   Методика на обучението по 

математика в 1. – 4. клас 

упр. -  I група 

хон. пр. Теодора Узунова 

зала 110 

 

 

Методика на обучението по 

математика в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

хон. пр. Н. Горчева 

зала 208 

Петък 

 30.10 
           

 



 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 

 02.11 
     Избираема учебна дисциплина  

 

Вторник 

 03.11 
Методика на обучението по 

околен свят, човек и природа, 

човек и общество в 1. – 4. клас 

упр. - I група 

доц. д-р Мариан Делчев 

зала 110 

Методика на обучението по околен 

свят, човек и природа, човек и 

общество в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

доц. д-р Мариан Делчев 

зала 110 

Методика на обучението по 

математика в 1. – 4. клас 

упр. - I група 

хон. пр. Теодора Узунова 

зала 110 

 

 

Методика на обучението по 

математика в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

хон. пр. Н. Горчева 

зала 208 

Сряда 

04.11 

  

  Теория и методика на 

техническото и 

технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

I група 

упражнения 

 

 Теория и методика на 

обучението по 

изобразително изкуство в 

1. – 4. клас 

I група 

упр. –  

ас. Петър Ат. Петров 

зала 208 

Теория и методика на 

обучението по 

изобразително изкуство 

в 1. – 4. клас 

II група 

упр. –  

ас. Петър Ат. Петров 

зала 208 

 

 

Четвъртък 

05.11 

  

   

Теория и методика на 

техническото и 

технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

II група 

упражнения 

зала 110 

  Методика на обучението по 

математика в 1. – 4. клас 

упр. -  I група 

хон. пр. Теодора Узунова 

зала 110 

 

 

Методика на обучението по 

математика в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

хон. пр. Н. Горчева 

зала 208 

Петък 

 06.11 
          

 



 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 

 09.11 
     Избираема учебна дисциплина  

 

Вторник 

 10.11 
Методика на обучението по 

околен свят, човек и природа, 

човек и общество в 1. – 4. клас 

упр. - I група 

доц. д-р Мариан Делчев 

зала 110 

Методика на обучението по околен 

свят, човек и природа, човек и 

общество в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

доц. д-р Мариан Делчев 

зала 110 

Методика на обучението по 

математика в 1. – 4. клас 

упр. - I група 

хон. пр. Теодора Узунова 

зала 110 

 

 

Методика на обучението по 

математика в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

хон. пр. Н. Горчева 

 

Сряда 

11.11 

  

  Теория и методика на 

техническото и 

технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

I група 

упражнения 

 Теория и методика на 

обучението по 

изобразително изкуство в 

1. – 4. клас 

I група 

упр. –  

ас. Петър Ат. Петров 

зала 208 

Теория и методика на 

обучението по 

изобразително изкуство 

в 1. – 4. клас 

II група 

упр. –  

ас. Петър Ат. Петров 

зала 208 

 

 

Четвър- 

тък 

 12.11 

   

Теория и методика на 

техническото и 

технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

II група 

упражнения 

  Методика на обучението по 

математика в 1. – 4. клас 

упр. -  I група 

хон. пр. Теодора Узунова 

зала 

 

 

Методика на обучението по 

математика в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

хон. пр. Н. Горчева 

зала 

Петък 

 13.11 
          

 



 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 

 16.11 
 Теория и методика на 

техническото и технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

I група 

упражнения 

 Избираема учебна дисциплина  

 

Вторник 

 17.11 
Методика на обучението по математика в 1. – 4. клас 

хоспетиране 

I група – хон. пр. Теодора Узунова 

II група – доц. д-р Мария Темникова 

     

 

Сряда 

18.11 

  

 

Теория и методика на обучението по изобразително 

изкуство в 1. – 4. клас 

 

Хоспетиране 

 

 Теория и методика на 

обучението по 

изобразително изкуство в 

1. – 4. клас 

I група 

упр. –  

ас. Петър Ат. Петров 

зала 208 

Теория и методика на 

обучението по 

изобразително изкуство 

в 1. – 4. клас 

II група 

упр. –  

ас. Петър Ат. Петров 

зала 208 

 

Четвъртък 

 19.11 
Методика на обучението по 

околен свят, човек и природа, 

човек и общество в 1. – 4. клас 

упр. - I група 

доц. д-р Мариан Делчев 

зала 110 

Методика на обучението по околен 

свят, човек и природа, човек и 

общество в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

доц. д-р Мариан Делчев 

зала 110 

    

 

Петък 

 20.11 
 Теория и методика на 

техническото и технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

II  група 

упражнения 

      

 



 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 

 23.11 
  Теория и методика на 

техническото и 

технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

I група 

упражнения 

  

Избираема учебна дисциплина 

 

 

Вторник 

 24.11 
Методика на обучението по математика в 1. – 4. клас 

хоспетиране 

I група – хон. пр. Теодора Узунова 

II група – доц. д-р Мария Темникова 

     

 

Сряда 

25.11 

  

 

Теория и методика на обучението по изобразително 

изкуство в 1. – 4. клас 

 

Хоспетиране 

 

 Теория и методика на 

обучението по 

изобразително изкуство в 

1. – 4. клас 

I група 

упр. –  

ас. Петър Ат. Петров 

зала 208 

Теория и методика на 

обучението по 

изобразително изкуство 

в 1. – 4. клас 

II група 

упр. –  

ас. Петър Ат. Петров 

зала 208 

 

Четвъртък 

 26.11 
Методика на обучението по 

околен свят, човек и природа, 

човек и общество в 1. – 4. клас 

упр. - I група 

доц. д-р Мариан Делчев 

зала 110 

 

Методика на обучението по околен 

свят, човек и природа, човек и 

общество в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

доц. д-р Мариан Делчев 

 

    

 

Петък 

 27.11 
 Теория и методика на 

техническото и 

технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

II  група 

Упражнения 

зала 110 

       

 



 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 

 30.11 
Теория и методика на техническото и технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

хоспетиране 

Избираема учебна дисциплина  

 

Вторник 

 01.12 
Методика на обучението по математика в 1. – 4. клас 

хоспетиране 

I група – хон. пр. Теодора Узунова 

II група – доц. д-р Мария Темникова 

     

 

Сряда 

02.12 

  

 

Теория и методика на техническото и технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

 

хоспетиране 

Теория и методика на 

обучението по 

изобразително изкуство 

в 1. – 4. клас 

I група 

упр. –  

ас. Петър Ат. Петров 

зала 208 

Теория и методика на 

обучението по 

изобразително изкуство в 

1. – 4. клас 

II група 

упр. –  

ас. Петър Ат. Петров 

зала 208 

 

 

Четвъртък 

 03.12 
Методика на обучението по 

околен свят, човек и природа, 

човек и общество в 1. – 4. клас 

упр. - I група 

доц. д-р Мариан Делчев 

 

Методика на обучението по околен 

свят, човек и природа, човек и 

общество в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

доц. д-р Мариан Делчев 

 

    

 

Петък 

 04.12 
           

 



 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 

07.12 

  

     Избираема учебна дисциплина  

 

Вторник 

 08.12 

          

 

Сряда 

09.12 

  

    Теория и методика на обучението по 

изобразително изкуство в 1. – 4. клас 

I група 

упр. –  

ас. Петър Ат. Петров 

зала 208 

Теория и методика на обучението по 

изобразително изкуство в 1. – 4. клас 

II група 

упр. –  

ас. Петър Ат. Петров 

зала 208 

 

Четвъртък 

 10.12 
Методика на обучението по 

околен свят, човек и природа, 

човек и общество в 1. – 4. клас 

упр. - I група 

доц. д-р Мариан Делчев 

Методика на обучението по околен 

свят, човек и природа, човек и 

общество в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

доц. д-р Мариан Делчев 

    

 

Петък 

 11.12 
           

 



 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 

Понеделник 

 14.12 
  Теория и методика на 

техническото и 

технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

I  група 

упражнения 

 Избираема учебна дисциплина  

 

Вторник 

 15.12 
Методика на обучението по 

околен свят, човек и природа, 

човек и общество в 1. – 4. клас 

упр. - I група 

доц. д-р Мариан Делчев 

зала 110 

Методика на обучението по околен 

свят, човек и природа, човек и 

общество в 1. – 4. клас 

упр. - II група 

доц. д-р Мариан Делчев 

зала 110 

    

 

Сряда 

16.12 

 

  

  Теория и методика на 

техническото и 

технологичното 

обучение в 1. – 4. клас 

II  група 

упражнения 

  Теория и методика на 

обучението по 

изобразително изкуство в 

1. – 4. клас 

I група 

упр. –  

ас. Петър Ат. Петров 

зала 208 

Теория и методика на 

обучението по 

изобразително изкуство 

в 1. – 4. клас 

II група 

упр. –  

ас. Петър Ат. Петров 

зала 208 

 

Четвъртък 

17.12 

  

Методика на обучението по 

математика в 1. – 4. клас 

I група  
доц. д-р Мария Темникова 

зала 110 

 Методика на обучението по 

математика в 1. – 4. клас 

II група  
доц. д-р Мария Темникова 

зала 110 

   

 

Петък 

 18.12 
          

 



 

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 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА “ПНУП”               ЗАМ.-ДЕКАН ПО УД  
 

РД/  

Понеделник 

 21.12 
     Избираема учебна 

дисциплина 

   

 

Вторник 

 22.12 
          

 

Сряда 

23.12 

  

          

 

Четвъртък 

 24.12 
          

 

Петък 

25.12 

  

          

 


