ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ
СПЕЦИАЛНОСТ „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”,
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, УЧ. 2017/ 2018 г.

Изпит
Въвеждане в
специалността

Преподавател

І курс, I семестър
доц. д-р А. Георгиева

Дата и час
Редовна сесия
-

Поправителна сесия
03.09.2018 г./10:30 ч./
зала 403
03.09.2018 г./10:00 ч./
503 каб.
28.08.2018 г./10:00 ч./
зала 403
05.09.2018 г./10:00 ч./
зала 400

доц. д-р Р. Енгелс
Съвременен български
език

доц. д-р Т.
Казанджиева

-

История на
педагогиката и
българското
образование
Педагогика (Теория на
възпитанието и
дидактика)
Предучилищна
педагогика
Литература за деца

доц. д-р М. Пиронкова

-

доц. д-р Вл.
Господинов

-

05.09.2018 г./10:00 ч./
зала 301

проф. д-р В. Гюрова

-

03.09.2018 г./10:00 ч./
507 каб.

проф. дфн Т. Дяков

-

Психология (Обща и
възрастова)

проф. д-р Б. Минчев

-

І курс, II семестър
Приобщаващо
проф. д-р М. Баева
образование
Математика
проф. д-р З. Лалчев
ИКТ в обучението и
работа в дигитална
среда
Театрално изкуство и
техника на говора
Приложни техники за
творчество в детската
градина - подготовка за
четене и писане
Методика на
педагогическата работа
в часа на класа
Педагогика (Дидактика)

гл. ас. д-р И. Душков

Психология
(Педагогическа)

доц. д-р Д. Щерева

Редовна сесия
18.06.2018 г./10:00ч./
зала 513
13.06.2018 г./09:00ч./
зала 413
11.06.2018 г./10:00ч./
404 каб.

Допълнително
уточнение след
11.09.2018 г.

Изпитът ще се проведе
на 18.09.2018 г. от
11:00 ч. в 512 зала
Поправителна сесия
03.09.2018 г./10:00 ч./
508 каб.
03.09.2018 г./11:00 ч./
404 каб.
04.09.2018 г./10:00 ч./
404 каб

14, 15.06.2018 г. в 29
ОДЗ
20.06.2018 г./14:00
ч./ зала 400

31.08.2018 г./10:00 ч./
311 каб.

доц. д-р Л. Витанов

21.06.2018 г./09:30ч./
зала 308

30.08.2018 г./09:30 ч./
зала 308

доц. д-р Ил. Петкова

27.06.2018 г./11:00ч./
зала 230

гл. ас. д-р В.
Баничанска

13.06.2018 г./10:00ч./
зала 230

05.09.2018 г./14:00 ч./
зала 403
03.09.2018 г./ 12:00 ч./

х. преп. д-р Д.
Андонова

Сравнително
образование

проф. дпн Н. Попов

19.06.2018 г./14:00ч./
зала 301

ИД - Интеркултурно
образование

доц. д-р Л.
Спиридонова

11.06.2018 г./11:00ч./
зала 512

11.09.2018 г./10:00 ч./
зала 2
03.09.2018 г./ 11:00 ч./
507 каб.

ІI курс, III семестър
Приложни техники за
д-р Д. Андонова
творчество в детската
градина - подготовка за
четене и писане
Приложни техники за
доц. д-р Л.
детско творчество Спиридонова
игрово-образователни
Педагогика на
доц. д-р Р. Енгелс
овладяване на езика и
развитие на речта
Педагогика на
проф. д-р Кр.
физическата култура в
Каваклова
предучилищна възраст
Педагогически
проф. д-р В. Гюрова
технологии на игровото
взаимодействие
Педагогика на ранното
проф. д-р Л. Пенева
детство

Редовна сесия
-

Поправителна сесия

-

03.09.2018 г./ 11:00 ч./
507 каб.

-

03.09.2018 г./ 10:00 ч./
503 каб.

-

07.09.2018 г./13:00 ч./
406-А каб.

-

03.09.2018 г./ 10:00 ч./
507 каб.

-

ИД - Феноменът
проф. дн Р. Пенев
„агресия“ в детството
ІI курс, IV семестър
Педагогика на
проф. д-р Л.
изобразителното
Малинова
изкуство в
предучилищна възраст
Основи на началната
доц. д-р Т. Борисова
училищна педагогика
Приложни техники за
ас. Г. Михайлова
творчество в детската
градина - изобразителни
Приложни техники за
ас. д-р М. Стоянова
творчество в детската
градина природонаучни
Педагогика на
ас. д-р М. Стоянова
взаимодействието
"дете-среда"
Педагогика на
гл. ас. д-р Г.
математиката в
Георгиева
предучилищна възраст
ИД - Детето в света на
доц. д-р Р. Енгелс
пословиците и
поговорките
ІII курс, V семестър

Редовна сесия
11.06.2018 г./12:00ч./
зала 313

03.09.2018 г./ 10:00 ч./
510 каб.
03.09.2018 г./ 09:00 ч./
507 каб.
Поправителна сесия
03.09.2018 г./10:00 ч./
509 каб.

12.06.2018 г./10:30ч./
зала 403
11.06.2018 г./13:00ч./
509 каб.

03.09.2018 г./11:30 ч./
зала 403
03.09.2018 г./10:00 ч./
509 каб.

12.06.2018 г./10:00ч./
зала 506

03.09.2018 г./10:00 ч./
зала 500

12.06.2018 г./10:00ч./
зала 506

03.09.2018 г./10:00 ч./
зала 500

11.06.2018 г./13:00ч./
508 каб.

03.09.2018 г./10:00 ч./
508 каб.

19.06.2018 г./13:00ч./
503 каб.

03.09.2018 г./10:00 ч./
503 каб.

Редовна сесия

Поправителна сесия
2

Педагогика на
конструктивнотехническите и
битовите дейности
Дидактика на четенето
и писането
Приложни техники за
творчество в детската
градина –
конструктивни
Дидактика на
българския език и
литература I част
Дидактика на
математиката I част
Практически
упражнения по
дидактика на
българския език и
литература I част
Практически
упражнения по
дидактика на
математиката I част
Дидактика на
родинознанието и
природознанието I част
ИД - Общи форми на
обучение по БЕЛ в
началните класове
ИД - Формиране на
детето като читател

проф. д-р М. Баева

-

03.09.2018 г./10:00 ч./
508 каб.

доц. д-р А. Георгиева

-

гл. ас. д-р Г.
Георгиева

-

03.09.2018 г./10:30 ч./
зала 403
03.09.2018 г./10:00 ч./
508 каб.

доц. д-р Т. Борисова

-

03.09.2018 г./11:30 ч./
зала 403

доц. д-р Г. Кирова

-

ас. Далия Ал-Халил

-

03.09.2018 г./09:30 ч./
зала 400
03.09.2018 г./13:00 ч./
409 каб.

гл. ас. д-р Л.
Алексиева

-

04.09.2018 г./11:00 ч./
404 каб.

проф. д-р Ил.
Мирчева

-

04.09.2018 г./10:00 ч./
405 каб.

доц. д-р Т. Борисова

-

03.09.2018 г./11:30 ч./
409 каб.

доц. д-р А. Георгиева

-

03.09.2018 г./10:30 ч./
409 каб.

ІII курс, VI семестър

Дидактика на
родинознанието и
природознанието ІІ част
Дидактика на
българския език и
литература ІІ част
Дидактика на
математиката ІІ част
Практически
упражнения по
дидактика на
българския език и
литература II част
Практически
упражнения по
дидактика на
математиката II част

Редовна сесия

Поправителна сесия

проф. д-р Ил.
Мирчева

11.06.2018 г./10:00ч./
зала 301

04.09.2018 г./ 10:00 ч./
405 каб.

доц. Т. Борисова

22.06.2018 г./10:30ч./
зала 230

03.09.2018 г./11:30 ч./
409 каб.

доц. д-р Г. Кирова

15.06.2018 г./09:30ч./
зала 403
13.06.2018 г./09:00ч./
зала 414

03.09.2018 г./09:30 ч./
зала 400
03.09.2018 г./13:00 ч./
409 каб.

12.06.2018 г./11:00ч./
404 каб.

03.09.2018 г./13:00 ч./
404 каб.

ас. Далия Ал-Халил

ас. Г. Христова

3

Дидактика на техниката
и технологиите

доц. д-р Л. Витанов

14.06.2018 г./09:30ч./
зала 308

Конструктивноприложни дейности

доц. д-р Л. Витанов

14.06.2018 г./09:30ч./
зала 308

Дидактика на
информационните
технологии в началните
класове
ИД - Творческа работа
над текстови задачи по
математика I-IVкл.
ИД - Специфика на
обучението по бълг.
език като втори език

гл. ас. д-р Л.
Алексиева

18.06.2018 г./10:00ч./
404 каб.

30.08.2018 г./09:30 ч./
зала 308
30.08.2018 г./09:30 ч./
зала 308
04.09.2018 г./10:00 ч./
404 каб.

доц. д-р Г. Кирова

15.06.2018 г./09:30ч./
зала 403

03.09.2018 г./09:30 ч./
зала 400

ТО

03.09.2018 г./10:30 ч./
зала 403

доц. д-р А. Георгиева

4

