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КОНСПЕКТ
ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ОКС „МАГИСТЪР”
СПЕЦИАЛНОСТ: „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
(ЗА ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ)

1. Методика на обучението в начална грамотност. – Статут на обучението по начална грамотност в
контекста на новата нормативна база. Съвременен вариант на звуковия аналитикосинтетичен метод и
методически процедури в системата му. Етапи в процеса на ограмотяване.
2. Методика на обучението по четене (литература) в началното училище. Съвременен статут на
обучението по четене – нормативна база. Специфика в изучаване на произведения от различни
жанрове. Процес и съдържание на работата с художествен текст.
3. Методика на езиковото обучение в началните класове. Комуникативно-речева насоченост на
обучението по български език – цели, учебно съдържание. Технологични основи за формиране на
граматически понятия. Система на уроците по български език.
4. Методика на обучение за формиране на комуникативно-речеви умения на учениците от
началните класове . Теоретични основи на обучението по развитие на речта. Обучението по
преразказ и съчинение – функции, същност, видове, технология на работа. Система на уроците за
създаване на ученически текстове.
5. Методика за изучаване на естествени числа в началните класове. Методика на работа при
решаване на съставни текстови задачи. Методика за изучаване на права линия, крива линия, отсечка,
лъч и ъгъл.
6. Методика за изучаване на действията събиране и изваждане на естествени числа в началните
класове. Методика на работа при решаване на елементарни текстови задачи. Методика за изучаване

на видове триъгълници според страните, видове триъгълници според ъглите, обиколка на триъгълник
и правоъгълник.
7. Методика за изучаване на действията умножение и деление на естествени числа. Методика на
изучаване на окръжност и кръг. Методика за изучаване на лице на правоъгълник.
8. Използване на фронтални форми на обучение при запознаване на учениците от началното
училище с природната и социалната среда – специфика (според тематиката), възпитателни
акценти, използвани методи, предимства и недостатъци.

9. Използване на форми на отвореното обучение при запознаването на учениците от началното
училище с природата и с околната среда – многоперспективност в обучението, същност на
отвореното обучение, съдържателни акценти, предимства и проблеми.
10. Методика на запознаване на учениците от началното училище с природната среда чрез
непосредствен контакт с природата – модерни концепции, методи на обучение, дейности,
осигуряващи възможности за нагледно и активно учене.
11. Процес на обучение по домашен бит и техника. Планиране и организация. Методи и стратегии
на обучение. Урокът по домашен бит и техника. Учебна документация и съдържание на обучението
по ДБТ.
12. Структура на учебния процес по физическо възпитание – етапи на обучението. Специфика на
обучението в началното училище.
13. Методи на физическо възпитание – за обучение, за организиране на двигателната дейност и за
развиване на физически качества.Урокът: цели, задачи, съдържание, плътност, физическо
натоварване.
14. Теоретични основи на изобразителното изкуство. Видове и жанрове на изобразителното
изкуство. Материали и техники на изпълнение. Форми и методи на работа по изобразително изкуство
в началното училище І-ІV клас.
15. Методика на обучението по изобразително изкуство. Задачи и учебно съдържание. Развиващи
функции на учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство.
16. Психолого-педагогически измерения на музикално-възпитателния процес: музикалност и
музикални способности – същност и развитие.
17. Музикални дейности в учебния процес – изпълнение на музика, възприемане и съчиняване на
музика.
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