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К О Н С П Е К Т 

писмен държавен изпит 

 

Специалност: “Предучилищна и начална училищна педагогика” 

ОКС „Магистър” 

Магистърска програма „Предучилищна педагогика 

(за специалности с учителска правоспособност)” 
 

1. Предучилищната педагогика – образователни стратегии и технологии на 

педагогическо взаимодействие. Предмет на предучилищната педагогика и методи 

на научно изследване. Цели на съвременното предучилищно образование. Принципи 

и методи на педагогическо взаимодействие. 

2. Специфични проблеми на педагогиката на ранното детство. Адаптация и 

приемственост между ранна и предучилищна възраст. Функции на играта и 

обучението, организационни форми на педагогическото взаимодействие в ранното 

детство. 

3. Педагогически технологии на игровото взаимодействие. Игрова култура и игрово 

пространство – игрови цели и игрови умения. Теоретични модели на технологията 
на игрово взаимодействие. Етапи на моделния процес и основни форми на игрово 

взаимодействие. Игрово-образователни средства за усъвършенстване на игровия 
опит в детската среда. Проучване на игрови прояви в детството. 

4. Педагогика на взаимодействието „дете – среда”. Функции на системата на 
педагогическото взаимодействие “дете-среда” при ориентиране в света. Цели, 

образователни ядра и очаквани резултати при овладяване на екологична и социална 
култура. Форми и методи за усъвършенстване на картината за света. Диагностика на 
компетенциите при ориентиране в природния и социалния свят. 

5. Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта. Форми и методи на 
работа по изграждане на свързана и граматически правилна реч в предучилищна 
възраст – говорене и слушане. Форми и методи на работа по звуковата и семантична 
култура на речта в предучилищна възраст. Подготовка за ограмотяване в условията 
на детската градина и диагностика на постиженията. 

6. Педагогика на овладяване на елементарни математически представи. 
Характеристика на образователното съдържание. Цели, образователни ядва и 

очаквани резултати при овладяване на елементарни математически представи. 
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Специфика на формите и методите за овладяване на елементарни математически 

представи. Диагностика на компетенциите при овладяване на елементарни 

математически представи. 

7. Теория и методика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст. 

Особености на творческата изобразителна дейност на децата от предучилищна 
възраст. Етапи в развитието на изобразителните способности. Видове изобразителна 
дейност. 

8. Педагогиката на конструирането и детския труд. Педагогически стратегии в 
различните възрастови степени - цели и педагогически ситуации. Съдържание и 

същност на системата на трудова подготовка Методика и организация на битовите 
дейности. Методически особености при работа с конструктивни строителни 

материали. Конструиране и педагогически функции. Особености и характеристика 
на конструктивните материали, предназначени за деца. 

9. Проблеми и тенденции във взаимодействието «образователни институции –

семейство». Специфика на семейното възпитание – особености, цел, основни 

задачи. Модели на родителско поведение и методи на възпитание. Критерии за 
ефективно семейно възпитание в детството. 

10. Педагогическо взаимодействие и форми на обучение по физическо възпитание 
в детската градина. Структура и функции на образователните програми за 
овладяване на физическа култура. Средства и методи на физическо възпитание. 

11. Предмет и задачи на медийната педагогика. Медийна грамотност: същност, 
елементи, особености. 

. 

 

Ръководител  

на катедра „Предучилищна и медийна педагогика: …………………..…  

  

                 /проф. д-р Б. Ангелов/ 

2016 г. 
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