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КАТЕДРА ПО МЕТОДИКА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ 

Педагогически профил Бакалаври 
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Кратка анотация на дисциплината 

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ 

3 курс 

 Психология   4+0 4 Проф. дпсн Соня 

Методиева Карабельова 

Целта на лекционния курс към 

дисциплината „ Психология “ е да запознае 

студентите със съвременните теоретични подходи 

за основните психични феномени и човешкото 

поведение. Освен това курсът цели да покрие едно 

от изискванията за придобиване на учителска 

правоспособност от студенти от други 

специалности. В курса на обучение по 

дисциплината „ Психология “ е предвидена 

писмена разработка – реферат, по избрана от 

студентите тема. Лекционният курс на 

дисциплината „ Психология “ осигурява широко 

представяне на областта на психологията, като 

въвежда студентите в теориите, изследванията и 

приложенията на науката психология. Разискват се 

проблеми, свързани с основните психични 

процеси, нагласите и доминиращите ценностни 

ориентаци, които са  в основата на 

междуличностните взаимодействия във 

всекидневното поведение на хората. Предмет на 

занятията са и темите, които се отнасят до 

личностното развитие, мотивацията и изборът на 

кариера.  



Английска филология, 4 курс 

 Методика на ЧЕО  4+2 6 Проф. дпн Тодор Шопов 

Гл. ас. д-р Рая Крупева 

Целта на обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» е студентите да придобият 

знания, умения, разбиране и оценяване на принципите 

и основните понятия в съвременната педагогика на 

езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент разработва 

курсова работа. Освен това студентът изпълнява 

наблюдения на педагогическа практика на опитни 

учители и планира и провежда урок (учебно 

портфолио). 

В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет на 

заниманията са и проблемите на управлението на 

комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, придобити в 

лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни 

методи и учебна документация. Овладяват се умения и 

разбиране на управлението на учебния процес. 

Разработват се конкретни урочни планове 

(микропреподаване). 

 Хоспитиране   0 + 2 2 Гл. ас. д-р Рая Живкова-

Крупева 

хон. преп. Светлана 

Петкова 

хон. преп. Таня Иванова 

хон. преп. Капка Николова 

хон. преп. Илияна 

Георгиева 

 

В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на 

съответния език в определени базови училища. 

Хоспитирането включва наблюдение и анализ на 

уроци и други форми на обучение, което се 

осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по 

хоспитиране студентите трябва да разберат 

практическата значимост на теоретичните знания, 



овладени или в процес на овладяване по учебни 

дисциплини, значими за бъдещата им реализация  

като учители по чужд език. 

 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 проф. дпн Тодор Шопов 

Семинари: Гл. ас. д-р Рая 

Живкова-Крупева 

хон. преп. Светлана 

Петкова 

хон. преп. Таня Иванова 

хон. преп. Капка Николова 

хон. преп. Илияна 

Георгиева 

В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се 

провежда на съответния език в определени базови 

училища. 

Текущата педагогическа практика включва 

наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и 

се осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, 

осъществявани по време на текущата 

педагогическа практика, се развиват първоначални 

преподавателски умения и се подготвя 

стажантската педагогическа практика. 

 Академично писане факултативна 1+0 1 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Курсът има за цел да развие и насочи уменията на 

студентите за активна подготовка и успешно написване 

на дипломна работа. Студентите се запознават с 

въвеждащите стратегии, със структурните и 

съдържателни изисквания. Придобиват знания как да 

работят с извори и научна литература, как да 

организират и структурират в конкретен текст 

придобитите теоретични и практически познания. 

Специално внимание се обръща на езика, стила и 

оформянето. Разглеждат се различните жанрове и 

формати на научното писане (подготвителни етапи; 

структурни и съдържателни акценти; оформяне на 

научен и помощен инструментариум и библиография). 

 Културно измерение в 

обучението по чужд език 

избираема 2+0 2 Гл. ас. д-р Рая Живкова-

Крупева 

 

Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Културното измерение в чуждоезиковото 

обучение» е да запознае студентите с основните 

аспекти на връзката между култура и език и тяхната 

роля в чуждоезиковото обучение. 

 В лекционния курс «Културното измерение в 



чуждоезиковото обучение» на дисциплината 

«Културното измерение в чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

осъзнаване на културните различия, формиране на 

социокултурна компетентност, език и културна 

идентичност, стереотипи. Предмет на занятията са и 

похвати за развиване на интеркултурна компетентност, 

културна автентичност в чуждоезиковото обучение, 

политика на зачитане на различията. 

 Междукултурно разбиране избираема 2+0 2 Гл. ас. д-р Рая Живкова-

Крупева 

 

Дисциплината Междукултурно разбиране се 

фокусира върху техники за преподаване на 

култура в часовете по чужд език с цел развиване 

на интеркултурната компетентност. Студентите 

биват запознати с широк спектър от техники за 

преподаване на култура и обсъждат с 

преподавателя кои от тях биха били подходящи за 

обучение в монокултурна среда. Подходящите 

техники биват практически приложени в групата 

под формата на микроуроци, изнасяни от всеки 

един от студентите и обсъждани в групата с 

преподавателя. 

Дисциплината Междукултурно разбиране е 

предназначена за студенти четвъртокурсници от 

специалността Английска филология, успешно 

положили изпит по Методика на обучението по 

английски език, и се води на английски език. 

 Медиите в чуждоезиковото 

обучение 

избираема 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

 

Курсът предлага модел за критично разбиране и 

интерпретиране на медиите като средства, среда и 

съдържание. Участниците ще се запознаят в 

подробности със същността и особеностите на 

различни дигитални медии и платформи, както и с 

възможностите и предизвикателствата, пред които 

те изправят потребителите в условията на 21-ви 

век. Сериозен акцент ще бъде поставен върху 

използването на медиите като ключов инструмент 

за личностно и професионално развитие както и 

върху формирането на критично мислене. 

Успешно завършилите курса ще получат 

сертификат за обучители по медийна грамотност. 



ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ 

2 курс 

 Психология   4+0 4 Проф. дпсн Соня 

Методиева Карабельова 

Целта на лекционния курс към 

дисциплината „ Психология “ е да запознае 

студентите със съвременните теоретични подходи 

за основните психични феномени и човешкото 

поведение. Освен това курсът цели да покрие едно 

от изискванията за придобиване на учителска 

правоспособност от студенти от други 

специалности. В курса на обучение по 

дисциплината „ Психология “ е предвидена 

писмена разработка – реферат, по избрана от 

студентите тема. Лекционният курс на 

дисциплината „ Психология “ осигурява широко 

представяне на областта на психологията, като 

въвежда студентите в теориите, изследванията и 

приложенията на науката психология. Разискват 

се проблеми, свързани с основните психични 

процеси, нагласите и доминиращите ценностни 

ориентаци, които са  в основата на 

междуличностните взаимодействия във 

всекидневното поведение на хората. Предмет на 

занятията са и темите, които се отнасят до 

личностното развитие, мотивацията и изборът на 

кариера.  

Френска филология, 3 курс 

 Методика на ЧЕО  4+2 6 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Хон. Преп. Бойка 

Паликарска 

Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 

съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 

на опитни учители и планира и провежда урок 

(учебно портфолио). 



В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 

на заниманията са и проблемите на управлението 

на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, придобити в 

лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни 

методи и учебна документация. Овладяват се 

умения и разбиране на управлението на учебния 

процес. Разработват се конкретни урочни планове 

(микропреподаване). 

 Хоспитиране  0+2 2 Хон. Преп. Бойка 

Паликарска 

В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на 

съответния език в определени базови училища. 

Хоспитирането включва наблюдение и анализ на 

уроци и други форми на обучение, което се 

осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по 

хоспитиране студентите трябва да разберат 

практическата значимост на теоретичните знания, 

овладени или в процес на овладяване по учебни 

дисциплини, значими за бъдещата им реализация  

като учители по чужд език. 

Френска филология, 4 курс 

 Хоспитиране за студентите 

от 4-ти курс, които ще 

карат дисциплината с 3-ти 

курс (заради промяната в 

УП) 

     

 Урокът по френски език  2+0 2 Проф. дфн Димитър Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Урокът по френски език» е да представи на 



Веселинов студентите ретроспекция на уроците по френски 

език според запазените документи. Разглеждат се 

началните опити за теоретично описание на 

френската езикова система, методическата основа, 

типологичната класификация и характеристика на 

урока по този език, педагогическия дискурс и 

системата от изпити за проверка и оценяване на 

резултатите от обучението по френски език в 

българското училище. Възрожденският урок по 

френски език независимо от своето 

алодидактично, олендорфовско или телемахово-

фенелоновско измерение е един от модерните 

просветни жалони по пътя на утвърждаването на 

българската културна идентичност и национално 

самосъзнание. Чрез него се разширява 

образователният и научен хоризонт на българина, 

осъществява се съизмерване с другите балкански и 

европейски нации, опредметяват се постиженията 

и поуките от натрупания опит в областта на 

чуждоезиковото обучение през най-българското 

време, когато училището се превръща в просветна 

столица на "държавата на Духа", както 

сполучливо академик Дмитрий Лихачов нарича 

България. 

 Ранно ЧЕО 

 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Калин Василев Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» е да запознае 

студентите с особеностите на методиката по чужд 

език в началната степен на българското училище. 

 В курса на обучение по дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» се разглеждат 

характерните особености за този вид обучение в 

няколко направления: 

- възрастова обусловеност 

- цели на обучението 



- учебно съдържание 

- методи на обучение 

- методи на оценяване 

- игрови подходи в обучението 

Предмет на занятията е и дидактизиране на учебни 

материали. 

 Глобални симулации 

 

 2+0 2 Ас. Михал Павлов Целта на лекционния курс към дисциплината 

“Глобални симулации” е да запознае студентите с 

методология, позволяваща ускорено развитие на 

устните и писмените умения в даден контекст. 

Вниманието им се насочва към творческия аспект 

на речевото общуване и на обучението в това 

общуване. 

Представят се теоретичните основи на глобалните 

симулации като система от методи и дейности, 

симулиращи определен отрязък от реалната 

действителност с цел моделиране на определен 

вид поведение (речево) в типични за определена 

сфера ситуации. 

 Академично писане 

 

факултативна 1+0 1 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Курсът има за цел да развие и насочи уменията на 

студентите за активна подготовка и успешно написване 

на дипломна работа. Студентите се запознават с 

въвеждащите стратегии, със структурните и 

съдържателни изисквания. Придобиват знания как да 

работят с извори и научна литература, как да 

организират и структурират в конкретен текст 

придобитите теоретични и практически познания. 

Специално внимание се обръща на езика, стила и 

оформянето. Разглеждат се различните жанрове и 

формати на научното писане (подготвителни етапи; 

структурни и съдържателни акценти; оформяне на 

научен и помощен инструментариум и библиография). 

 



НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ 

3 курс 

 Психология   4+0 4 Проф. дпсн Соня 

Методиева Карабельова 

Целта на лекционния курс към 

дисциплината „ Психология “ е да запознае 

студентите със съвременните теоретични подходи 

за основните психични феномени и човешкото 

поведение. Освен това курсът цели да покрие едно 

от изискванията за придобиване на учителска 

правоспособност от студенти от други 

специалности. В курса на обучение по 

дисциплината „ Психология “ е предвидена 

писмена разработка – реферат, по избрана от 

студентите тема. Лекционният курс на 

дисциплината „ Психология “ осигурява широко 

представяне на областта на психологията, като 

въвежда студентите в теориите, изследванията и 

приложенията на науката психология. Разискват 

се проблеми, свързани с основните психични 

процеси, нагласите и доминиращите ценностни 

ориентаци, които са  в основата на 

междуличностните взаимодействия във 

всекидневното поведение на хората. Предмет на 

занятията са и темите, които се отнасят до 

личностното развитие, мотивацията и изборът на 

кариера.  

Немска филология, 4 курс 

 Методика на ЧЕО  4+2 6 Хон. Преп. Андрея Крупев Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 

съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 

на опитни учители и планира и провежда урок 



(учебно портфолио). 

В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 

на заниманията са и проблемите на управлението 

на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, придобити в 

лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни 

методи и учебна документация. Овладяват се 

умения и разбиране на управлението на учебния 

процес. Разработват се конкретни урочни планове 

(микропреподаване). 

 Междукултурният подход 

в чуждоезиковото 

обучение 

 2+0 2 Хон. Преп. Андрея Крупев Междукултурният подход се разглежда като 

естествено продължение на чужзоезиковата 

комуникативна дидактика, като нейна обогатена 

версия, съобразена с потребностите на учещите в 

съвременната епоха. Разглеждат се отношенията 

между комуникативния и междукултурния 

подход, както и различните аспекти на проявление 

на последния при планирането и провеждането на 

учебния процес (в плана на взаимодействието на 

целите, съдържанията и конкретното протичане на 

учебния процес). Върху основата на различни 

учебни пособия и на критичното осмисляне на 

програмните постановки се разработват идеи за 

практическото приложение на този подход в ЧЕО 

в различните степени на обучение. 

 Хоспитиране  0+2 2 Хон. Преп. Андрея Крупев В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на 

съответния език в определени базови училища. 



Хоспитирането включва наблюдение и анализ на 

уроци и други форми на обучение, което се 

осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по 

хоспитиране студентите трябва да разберат 

практическата значимост на теоретичните знания, 

овладени или в процес на овладяване по учебни 

дисциплини, значими за бъдещата им реализация  

като учители по чужд език. 

 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 Хон. Преп. Андрея Крупев В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се 

провежда на съответния език в определени базови 

училища. 

Текущата педагогическа практика включва 

наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и 

се осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, 

осъществявани по време на текущата 

педагогическа практика, се развиват първоначални 

преподавателски умения и се подготвя 

стажантската педагогическа практика. 

 Медиите в ЧЕО  2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

 

Курсът предлага модел за критично разбиране и 

интерпретиране на медиите като средства, среда и 

съдържание. Участниците ще се запознаят в 

подробности със същността и особеностите на 

различни дигитални медии и платформи, както и с 

възможностите и предизвикателствата, пред които 

те изправят потребителите в условията на 21-ви 



век. Сериозен акцент ще бъде поставен върху 

използването на медиите като ключов инструмент 

за личностно и професионално развитие както и 

върху формирането на критично мислене. 

Успешно завършилите курса ще получат 

сертификат за обучители по медийна грамотност. 

 Интернет информационни 

технологии в ЧЕО (ИИТ в 

ЧЕО) 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

По време на курса студентите се запознават с 

основните понятия и принципи на работа в 

интернет среда, със средствата и възможностите за 

търсене и извличане за информация в Интернет, 

със структурата и оформлението на html 

документи, както и с някои уеб приложения, 

ориентирани за нуждите на образованието; 

разискват се проблеми, свързани с подбора и 

изграждането на материали за онагледяване на 

преподавания материал, а също така и на 

материали за проверка на знанията и уменията по 

чужд език. В резултат на проведеното обучение 

студентите натрупват практически опит за 

създаване, прилагане и оценяване на дидактични 

електронни ресурси. 

 Академично писане 

 

факултативна 1+0 1 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Курсът има за цел да развие и насочи уменията на 

студентите за активна подготовка и успешно написване 

на дипломна работа. Студентите се запознават с 

въвеждащите стратегии, със структурните и 

съдържателни изисквания. Придобиват знания как да 

работят с извори и научна литература, как да 

организират и структурират в конкретен текст 

придобитите теоретични и практически познания. 

Специално внимание се обръща на езика, стила и 

оформянето. Разглеждат се различните жанрове и 

формати на научното писане (подготвителни етапи; 

структурни и съдържателни акценти; оформяне на 

научен и помощен инструментариум и библиография). 



ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ 

3 курс 

 Психология   4+0 4 Проф. дпсн Соня 

Методиева Карабельова 

Целта на лекционния курс към 

дисциплината „ Психология “ е да запознае 

студентите със съвременните теоретични подходи 

за основните психични феномени и човешкото 

поведение. Освен това курсът цели да покрие едно 

от изискванията за придобиване на учителска 

правоспособност от студенти от други 

специалности. В курса на обучение по 

дисциплината „ Психология “ е предвидена 

писмена разработка – реферат, по избрана от 

студентите тема. Лекционният курс на 

дисциплината „ Психология “ осигурява широко 

представяне на областта на психологията, като 

въвежда студентите в теориите, изследванията и 

приложенията на науката психология. Разискват 

се проблеми, свързани с основните психични 

процеси, нагласите и доминиращите ценностни 

ориентаци, които са  в основата на 

междуличностните взаимодействия във 

всекидневното поведение на хората. Предмет на 

занятията са и темите, които се отнасят до 

личностното развитие, мотивацията и изборът на 

кариера.  

Испанска филология, 4 курс 

 Методика на ЧЕО  4+2 6 Ас. Михал Павлов Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 

съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 

на опитни учители и планира и провежда урок 

(учебно портфолио). 



В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 

на заниманията са и проблемите на управлението 

на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, придобити в 

лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни 

методи и учебна документация. Овладяват се 

умения и разбиране на управлението на учебния 

процес. Разработват се конкретни урочни планове 

(микропреподаване). 

 Хоспитиране  0+2 2 Ас. Михал Павлов В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на 

съответния език в определени базови училища. 

Хоспитирането включва наблюдение и анализ на 

уроци и други форми на обучение, което се 

осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по 

хоспитиране студентите трябва да разберат 

практическата значимост на теоретичните знания, 

овладени или в процес на овладяване по учебни 

дисциплини, значими за бъдещата им реализация  

като учители по чужд език. 

 Информационни и 

комуникационни 

технологии в обучението и 

работа в дигитална среда  

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

Курсът по информационни и 

комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда има за цел да разбие 

поставените стереотипи на обучение в 

едноименния курс и да предложи на студентите от 

ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“ един изцяло нов поглед върху 



съпътстващите ги технически средства, целящ 

основно насочване на вниманието върху чисто 

практичната гледна точка. Курсът се състои от 30 

учебни часа, разпределени равномерно в един 

семестър и включва теоретична и практическа 

подготовка за работа с различни информационни и 

комуникационни средства. В течение на времето 

всеки от посещаващите курса има възможност за 

изява на собствените си художествени и 

технически способности, така че да развие 

умението си в дадената област.  

В курса „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална 

среда“ се разискват проблеми, свързани с 

подготовката на учителя за часа, в който се 

предвижда използване на звуково и/или видео 

онагледяване, както на преподавания учебен 

материал, така и за проверка на знанията. 

 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 Ас. Михал Павлов В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се 

провежда на съответния език в определени базови 

училища. 

Текущата педагогическа практика включва 

наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и 

се осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, 

осъществявани по време на текущата 

педагогическа практика, се развиват първоначални 

преподавателски умения и се подготвя 

стажантската педагогическа практика. 

 



ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ 

3 курс 

 Психология   4+0 4 Проф. дпсн Соня 

Методиева Карабельова 

Целта на лекционния курс към 

дисциплината „ Психология “ е да запознае 

студентите със съвременните теоретични подходи 

за основните психични феномени и човешкото 

поведение. Освен това курсът цели да покрие едно 

от изискванията за придобиване на учителска 

правоспособност от студенти от други 

специалности. В курса на обучение по 

дисциплината „ Психология “ е предвидена 

писмена разработка – реферат, по избрана от 

студентите тема. Лекционният курс на 

дисциплината „ Психология “ осигурява широко 

представяне на областта на психологията, като 

въвежда студентите в теориите, изследванията и 

приложенията на науката психология. Разискват 

се проблеми, свързани с основните психични 

процеси, нагласите и доминиращите ценностни 

ориентаци, които са  в основата на 

междуличностните взаимодействия във 

всекидневното поведение на хората. Предмет на 

занятията са и темите, които се отнасят до 

личностното развитие, мотивацията и изборът на 

кариера.  

Португалска филология, 4 курс 

 Методика на ЧЕО  4+2 6 Ас. Михал Павлов Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 

съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 

на опитни учители и планира и провежда урок 

(учебно портфолио). 



В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 

на заниманията са и проблемите на управлението 

на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, придобити в 

лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни 

методи и учебна документация. Овладяват се 

умения и разбиране на управлението на учебния 

процес. Разработват се конкретни урочни планове 

(микропреподаване). 

 Информационни и 

комуникационни 

технологии в обучението и 

работа в дигитална среда  

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

Курсът по информационни и 

комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда има за цел да разбие 

поставените стереотипи на обучение в 

едноименния курс и да предложи на студентите от 

ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“ един изцяло нов поглед върху 

съпътстващите ги технически средства, целящ 

основно насочване на вниманието върху чисто 

практичната гледна точка. Курсът се състои от 30 

учебни часа, разпределени равномерно в един 

семестър и включва теоретична и практическа 

подготовка за работа с различни информационни и 

комуникационни средства. В течение на времето 

всеки от посещаващите курса има възможност за 

изява на собствените си художествени и 

технически способности, така че да развие 

умението си в дадената област.  

В курса „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална 

среда“ се разискват проблеми, свързани с 

подготовката на учителя за часа, в който се 

предвижда използване на звуково и/или видео 

онагледяване, както на преподавания учебен 

материал, така и за проверка на знанията. 



 Хоспитиране  0+2 2 Ас. Михал Павлов В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на 

съответния език в определени базови училища. 

Хоспитирането включва наблюдение и анализ на 

уроци и други форми на обучение, което се 

осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по 

хоспитиране студентите трябва да разберат 

практическата значимост на теоретичните знания, 

овладени или в процес на овладяване по учебни 

дисциплини, значими за бъдещата им реализация  

като учители по чужд език. 

 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 Ас. Михал Павлов В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се 

провежда на съответния език в определени базови 

училища. 

Текущата педагогическа практика включва 

наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и 

се осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, 

осъществявани по време на текущата 

педагогическа практика, се развиват първоначални 

преподавателски умения и се подготвя 

стажантската педагогическа практика. 

 Анализ и оценка на 

дидактически материали 

 2+0 2 Ас. Михал Павлов Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Анализ и оценка на дидактически материали» 
е да запознае студентите с научно обоснованите и 

теоретично аргументирани принципи за анализ и 

оценка на дидактическите материали. В курса на 



обучение се обсъждат тематично ориентирани 

теоретични и практически  разработки, които 

описват и систематизират критериите за анализ и 

оценка на учебно-методическите системи 

прилагани в практиката на обучението по 

испански/ португалски език като чужд. 

Дефинираните критерии за анализ и оценка се 

коментират в пряка връзка с прилагането на 

различни методи за преподаване и усвояване на 

езика, в зависимост от променящите се теоретични 

постановки в хода на развитието на методическата 

наука, което налага промяна при определянето на 

целите на обучение и систематизирането на 

критериите за подбор и организация на учебното 

съдържание. 

 Интернет информационни 

технологии в ЧЕО (ИИТ в 

ЧЕО) 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

По време на курса студентите се запознават с 

основните понятия и принципи на работа в 

интернет среда, със средствата и възможностите за 

търсене и извличане за информация в Интернет, 

със структурата и оформлението на html 

документи, както и с някои уеб приложения, 

ориентирани за нуждите на образованието; 

разискват се проблеми, свързани с подбора и 

изграждането на материали за онагледяване на 

преподавания материал, а също така и на 

материали за проверка на знанията и уменията по 

чужд език. В резултат на проведеното обучение 

студентите натрупват практически опит за 

създаване, прилагане и оценяване на дидактични 

електронни ресурси. 

 Медиите в ЧЕО  2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

 

Курсът предлага модел за критично разбиране и 

интерпретиране на медиите като средства, среда и 

съдържание. Участниците ще се запознаят в 

подробности със същността и особеностите на 

различни дигитални медии и платформи, както и с 

възможностите и предизвикателствата, пред които 

те изправят потребителите в условията на 21-ви 

век. Сериозен акцент ще бъде поставен върху 

използването на медиите като ключов инструмент 



за личностно и професионално развитие както и 

върху формирането на критично мислене. 

Успешно завършилите курса ще получат 

сертификат за обучители по медийна грамотност. 

 Как се пише есе факултативна 1+0 1 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

 

 

ИТАЛИАНСКА ФИЛОЛОГИЯ 

2 курс 

 Психология   4+0 4 Проф. дпсн Соня 

Методиева Карабельова 

Целта на лекционния курс към 

дисциплината „ Психология “ е да запознае 

студентите със съвременните теоретични подходи 

за основните психични феномени и човешкото 

поведение. Освен това курсът цели да покрие едно 

от изискванията за придобиване на учителска 

правоспособност от студенти от други 

специалности. В курса на обучение по 

дисциплината „ Психология “ е предвидена 

писмена разработка – реферат, по избрана от 

студентите тема. Лекционният курс на 

дисциплината „ Психология “ осигурява широко 

представяне на областта на психологията, като 

въвежда студентите в теориите, изследванията и 

приложенията на науката психология. Разискват 

се проблеми, свързани с основните психични 

процеси, нагласите и доминиращите ценностни 

ориентаци, които са  в основата на 

междуличностните взаимодействия във 

всекидневното поведение на хората. Предмет на 

занятията са и темите, които се отнасят до 

личностното развитие, мотивацията и изборът на 

кариера.  

 Информационни и 

комуникационни 

технологии в обучението и 

работа в дигитална среда  

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

Курсът по информационни и 

комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда има за цел да разбие 

поставените стереотипи на обучение в 

едноименния курс и да предложи на студентите от 



ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“ един изцяло нов поглед върху 

съпътстващите ги технически средства, целящ 

основно насочване на вниманието върху чисто 

практичната гледна точка. Курсът се състои от 30 

учебни часа, разпределени равномерно в един 

семестър и включва теоретична и практическа 

подготовка за работа с различни информационни и 

комуникационни средства. В течение на времето 

всеки от посещаващите курса има възможност за 

изява на собствените си художествени и 

технически способности, така че да развие 

умението си в дадената област.  

В курса „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална 

среда“ се разискват проблеми, свързани с 

подготовката на учителя за часа, в който се 

предвижда използване на звуково и/или видео 

онагледяване, както на преподавания учебен 

материал, така и за проверка на знанията. 

Италианска филология, 3 курс 

 Методика на ЧЕО  4+2 6 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Хон. Преп. Светла 

Лазарова 

Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 

съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 

на опитни учители и планира и провежда урок 

(учебно портфолио). 

В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 

на заниманията са и проблемите на управлението 



на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, придобити в 

лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни 

методи и учебна документация. Овладяват се 

умения и разбиране на управлението на учебния 

процес. Разработват се конкретни урочни планове 

(микропреподаване). 

Италианска филология, 4 курс 

 Хоспитиране  0+2 2 Хон. Преп. Светла 

Лазарова 

В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на 

съответния език в определени базови училища. 

Хоспитирането включва наблюдение и анализ на 

уроци и други форми на обучение, което се 

осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по 

хоспитиране студентите трябва да разберат 

практическата значимост на теоретичните знания, 

овладени или в процес на овладяване по учебни 

дисциплини, значими за бъдещата им реализация  

като учители по чужд език. 

 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 Хон. Преп. Светла 

Лазарова 

В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се 

провежда на съответния език в определени базови 

училища. 

Текущата педагогическа практика включва 

наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и 

се осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 



чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, 

осъществявани по време на текущата 

педагогическа практика, се развиват първоначални 

преподавателски умения и се подготвя 

стажантската педагогическа практика. 

 Академично писане 

 

факултативна 1+0 1 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Курсът има за цел да развие и насочи уменията на 

студентите за активна подготовка и успешно написване 

на дипломна работа. Студентите се запознават с 

въвеждащите стратегии, със структурните и 

съдържателни изисквания. Придобиват знания как да 

работят с извори и научна литература, как да 

организират и структурират в конкретен текст 

придобитите теоретични и практически познания. 

Специално внимание се обръща на езика, стила и 

оформянето. Разглеждат се различните жанрове и 

формати на научното писане (подготвителни етапи; 

структурни и съдържателни акценти; оформяне на 

научен и помощен инструментариум и библиография). 

 Урокът по чужд език  2+0 2 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Урокът по чужд език» е да представи на 

студентите ретроспекция на уроците по чужд език 

според запазените документи. Чрез него се 

разширява образователният и научен хоризонт на 

българина, осъществява се съизмерване с другите 

балкански и европейски нации, опредметяват се 

постиженията и поуките от натрупания опит в 

областта на чуждоезиковото обучение през най-

българското време, когато училището се превръща 

в просветна столица на "държавата на Духа", 

както сполучливо академик Дмитрий Лихачов 

нарича България. 

Работен език: български 

 Ранно ЧЕО 

 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Калин Василев Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» е да запознае 

студентите с особеностите на методиката по чужд 

език в началната степен на българското училище. 

В курса на обучение по дисциплината «Ранно 

чуждоезиково обучение» се разглеждат 



характерните особености за този вид обучение в 

няколко направления: 

- възрастова обусловеност 

- цели на обучението 

- учебно съдържание 

- методи на обучение 

- методи на оценяване 

- игрови подходи в обучението 

Предмет на занятията е и дидактизиране на учебни 

материали. 

 Глобални симулации 

 

 2+0 2 Ас. Михал Павлов Целта на лекционния курс към дисциплината 

“Глобални симулации” е да запознае студентите с 

методология, позволяваща ускорено развитие на 

устните и писмените умения в даден контекст. 

Вниманието им се насочва към творческия аспект 

на речевото общуване и на обучението в това 

общуване. 

Представят се теоретичните основи на глобалните 

симулации като система от методи и дейности, 

симулиращи определен отрязък от реалната 

действителност с цел моделиране на определен 

вид поведение (речево) в типични за определена 

сфера ситуации. 

КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ 

2,3,4 курс 

 История на класическото 

образование в България 

 2+0 4 Гл. ас. д-р Глория 

Бакърджиева 
Целта на лекционния курс „История на 

класическото образование в България“ е да 

предложи на студентите поглед към историята на 

класическото образование у нас. 

В курса се разглеждат сведения за изучаването на 

класическите езици у нас в ситемата на средното и 

висшето образование от Освобождението до днес, 

както се прави и преглед на по-старите традиции в 

използването и изучаването на гръцки и латински 

език. 



 Дидактика на латинския 

език 

 2+2 5 Гл. ас. д-р Глория 

Бакърджиева 
Целта на лекционния курс към дисциплината 

„Дидактика на латински език“ е да запознае 

студентите с технологията на преподаване на 

латински език в рамките на модерната 

образователна система у нас и да им предложи 

теоретична основа за преподавателска дейност. 

В лекционния курс се разглеждат последователно 

целите и задачите на обучението по латински език 

и се представят техники за тяхното постигане. 

Представени са в исторически план 

съществуващите подходи и методи за преподаване 

на втори език, както и модерната ситуация в 

обучението по втори език, които могат да обогатят 

традицията на обучението по латински език. 

Изложени са възможности и необходимости от 

изграждане на интердисциплинарни връзки на 

обучението по латински език с други изучавани 

предмети. 

 Психология   4+0 4  Проф. дпсн Соня 

Методиева Карабельова 

Целта на лекционния курс към 

дисциплината „ Психология “ е да запознае 

студентите със съвременните теоретични подходи 

за основните психични феномени и човешкото 

поведение. Освен това курсът цели да покрие едно 

от изискванията за придобиване на учителска 

правоспособност от студенти от други 

специалности. В курса на обучение по 

дисциплината „ Психология “ е предвидена 

писмена разработка – реферат, по избрана от 

студентите тема. Лекционният курс на 

дисциплината „ Психология “ осигурява широко 

представяне на областта на психологията, като 

въвежда студентите в теориите, изследванията и 

приложенията на науката психология. Разискват 

се проблеми, свързани с основните психични 

процеси, нагласите и доминиращите ценностни 

ориентаци, които са  в основата на 

междуличностните взаимодействия във 

всекидневното поведение на хората. Предмет на 

занятията са и темите, които се отнасят до 



личностното развитие, мотивацията и изборът на 

кариера.  

       

 Дидактическа практика  0+8 8 Гл. ас. д-р Глория 

Бакърджиева 

В семинарите към дисциплината «Дидактическа 

практика » през първия семестър на обучение се 

работи с наблюденията от уроците, на които 

студентите присъстват, като се обсъжда всеки аспект 

от дейността на преподавателя в клас и 

взаимодействието му с учениците. Целта е студентите 

да натрупат лично преживяни впечатления и да 

достигнат до свои собствени изводи за приложението 

на дидактическата теория в учебната практика. 

 В този курс на обучение по дисциплината са 

предвидени  15 разработки от наблюдаваната работа в 

часовете.  

В семинарите придобитите в лекционния курс 

теоретични знания се използват за анализ и оценка на 

наблюдаваната преподавателска дейност и дискусии по 

основните положения на дидактиката на класическите 

езици. 

 

В семинарите към дисциплината «Дидактическа 

практика»  през втория семестър на обучение се 

работи  за подготовка и изнасяне на реални уроци по 

езиците. Целта е студентите да придобият практически 

опит в преподаването както на латински, така и на 

старогръцки език и да изпитат лично спецификата в 

работата по преподаване и на двата езика. 

В този курс на обучение по дисциплината са 

предвидени 15 разработки на планове на уроци по 

двата езика.  

 

В семинарите към дисциплината се работи с 

подготвените от студентите наблюдения, планове на 

уроците, които изнасят и педагогически есета. Целта е 

студентите да  усетят характера на преподавателската 

дейност и да придобият навици за нейната подготовка, 

а също и за възможно най-обективна оценка на 

ситуациите, в които попадат, както и самооценка. 

В курса на обучение по дисциплината  са предвидени  

и десет разработки на педагогически есета. 

 



НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ 

2 курс 

 Корективна фонетика 1 

част 

факултативна 0+2 3 Гл. ас. д-р Калин Василев Избираемият модул „Корективна фонетика I“ 

систематизира и развива вече овладените от 

студентите практически умения в областта на 

новогръцкото произношение и интонация. Курсът 

дава възможност на студентите да затвърдят 

практическите си знания за правилното 

артикулиране на гръцките звукове и да поддържат 

произношението си на новогръцки език чрез 

системно упражняване. Целта на дисциплината е 

студентите да усъвършенстват практическите си 

умения за перцепция и продуциране на звукове, 

ритмични групи, фрази и надфразови единства. 

Студентите се запознават с някои фонетични 

особености на новогръцката разговорна реч. 

Упражненията, чиято цел е ефективно 

затвърждаване и развиване на новогръцко 

произношение и интонация, са съобразени с 

индивидуалните нужди на всеки студент. 

Новогръцка филология, 3 курс 

 Психология   4+0 4 Проф. дпсн Соня 

Методиева Карабельова 

Целта на лекционния курс към 

дисциплината „ Психология “ е да запознае 

студентите със съвременните теоретични подходи 

за основните психични феномени и човешкото 

поведение. Освен това курсът цели да покрие едно 

от изискванията за придобиване на учителска 

правоспособност от студенти от други 

специалности. В курса на обучение по 

дисциплината „ Психология “ е предвидена 

писмена разработка – реферат, по избрана от 

студентите тема. Лекционният курс на 

дисциплината „ Психология “ осигурява широко 

представяне на областта на психологията, като 

въвежда студентите в теориите, изследванията и 

приложенията на науката психология. Разискват 

се проблеми, свързани с основните психични 

процеси, нагласите и доминиращите ценностни 

ориентаци, които са  в основата на 

междуличностните взаимодействия във 



всекидневното поведение на хората. Предмет на 

занятията са и темите, които се отнасят до 

личностното развитие, мотивацията и изборът на 

кариера.  

 Прагматика на 

новогръцкия език  

 2+1 3 Гл. ас. д-р Калин Василев  

Новогръцка филология, 4 курс 

 Методика на ЧЕО  4+2 6 Гл. ас. д-р Калин Василев Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 

съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 

на опитни учители и планира и провежда урок 

(учебно портфолио). 

В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 

на заниманията са и проблемите на управлението 

на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, придобити в 

лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни 

методи и учебна документация. Овладяват се 

умения и разбиране на управлението на учебния 

процес. Разработват се конкретни урочни планове 

(микропреподаване). 

 Анализ на учебници по 

новогръцки език 

 2+0 3 Гл. ас. д-р Калин Василев  

 Хоспитиране  0+2 2 Гл. ас. д-р Калин Василев В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 



1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на 

съответния език в определени базови училища. 

Хоспитирането включва наблюдение и анализ на 

уроци и други форми на обучение, което се 

осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по 

хоспитиране студентите трябва да разберат 

практическата значимост на теоретичните знания, 

овладени или в процес на овладяване по учебни 

дисциплини, значими за бъдещата им реализация  

като учители по чужд език. 

 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 Гл. ас. д-р Калин Василев В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се 

провежда на съответния език в определени базови 

училища. 

Текущата педагогическа практика включва 

наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и 

се осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, 

осъществявани по време на текущата 

педагогическа практика, се развиват първоначални 

преподавателски умения и се подготвя 

стажантската педагогическа практика. 

 Информационни и 

комуникационни 

технологии в обучението и 

работа в дигитална среда  

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

Курсът по информационни и 

комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда има за цел да разбие 

поставените стереотипи на обучение в 

едноименния курс и да предложи на студентите от 

ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“ един изцяло нов поглед върху 

съпътстващите ги технически средства, целящ 



основно насочване на вниманието върху чисто 

практичната гледна точка. Курсът се състои от 30 

учебни часа, разпределени равномерно в един 

семестър и включва теоретична и практическа 

подготовка за работа с различни информационни и 

комуникационни средства. В течение на времето 

всеки от посещаващите курса има възможност за 

изява на собствените си художествени и 

технически способности, така че да развие 

умението си в дадената област.  

В курса „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална 

среда“ се разискват проблеми, свързани с 

подготовката на учителя за часа, в който се 

предвижда използване на звуково и/или видео 

онагледяване, както на преподавания учебен 

материал, така и за проверка на знанията. 

РУМЪНСКА ФИЛОЛОГИЯ 

2, 3, 4 курс (3,5,7 сем.) 

 Информатика  

 

 

 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

Курсът по Информатика във ФКНФ има за цел да 

разбие досегашните стереотипи и да обърне 

внимание на работата на студента с основни 

компютърно базирани софтуерни и хардуерни 

системи, чиято функция е улеснение на работата 

на бъдещите филолози и учители. Учебната 

програма е насочена към най-съвременните 

софтуерни и хардуерни пакети, които студентите 

използват в ежедневието си и цели да доразвие 

уменията им и да им даде една по-добра 

насоченост в търсенето на улеснения при 

самостоятелната им и/или групова дейност. 

Румънска филология 

2, 3, 4 курс (3,5,7 сем.) 

 Психология   4+0 4 Проф. дпсн Соня 

Методиева Карабельова 

Целта на лекционния курс към 

дисциплината „ Психология “ е да запознае 

студентите със съвременните теоретични подходи 

за основните психични феномени и човешкото 



поведение. Освен това курсът цели да покрие едно 

от изискванията за придобиване на учителска 

правоспособност от студенти от други 

специалности. В курса на обучение по 

дисциплината „ Психология “ е предвидена 

писмена разработка – реферат, по избрана от 

студентите тема. Лекционният курс на 

дисциплината „ Психология “ осигурява широко 

представяне на областта на психологията, като 

въвежда студентите в теориите, изследванията и 

приложенията на науката психология. Разискват 

се проблеми, свързани с основните психични 

процеси, нагласите и доминиращите ценностни 

ориентаци, които са  в основата на 

междуличностните взаимодействия във 

всекидневното поведение на хората. Предмет на 

занятията са и темите, които се отнасят до 

личностното развитие, мотивацията и изборът на 

кариера.  

Румънска филология 

2 курс 

 Информационни и 

комуникационни 

технологии в обучението и 

работа в дигитална среда  

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

Курсът по информационни и 

комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда има за цел да разбие 

поставените стереотипи на обучение в 

едноименния курс и да предложи на студентите от 

ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“ един изцяло нов поглед върху 

съпътстващите ги технически средства, целящ 

основно насочване на вниманието върху чисто 

практичната гледна точка. Курсът се състои от 30 

учебни часа, разпределени равномерно в един 

семестър и включва теоретична и практическа 

подготовка за работа с различни информационни и 

комуникационни средства. В течение на времето 

всеки от посещаващите курса има възможност за 

изява на собствените си художествени и 

технически способности, така че да развие 

умението си в дадената област.  



В курса „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална 

среда“ се разискват проблеми, свързани с 

подготовката на учителя за часа, в който се 

предвижда използване на звуково и/или видео 

онагледяване, както на преподавания учебен 

материал, така и за проверка на знанията. 

Румънска филология 

3 курс 

 Методика на обучението 

по румънски език 

 4+2 6 Проф. дфн Димитър 

Веселинов  

Хон. Преп. Снежана 

Янкова Драгиева-Костова 

Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 

съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 

на опитни учители и планира и провежда урок 

(учебно портфолио). 

В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 

на заниманията са и проблемите на управлението 

на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, придобити в 

лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни 

методи и учебна документация. Овладяват се 

умения и разбиране на управлението на учебния 

процес. Разработват се конкретни урочни планове 

(микропреподаване). 

Румънска филология 

4 курс 



 Хоспитиране  0+2 2 Хон. Преп. Снежана 

Янкова Драгиева-Костова 

В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на 

съответния език в определени базови училища. 

Хоспитирането включва наблюдение и анализ на 

уроци и други форми на обучение, което се 

осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по 

хоспитиране студентите трябва да разберат 

практическата значимост на теоретичните знания, 

овладени или в процес на овладяване по учебни 

дисциплини, значими за бъдещата им реализация  

като учители по чужд език. 

 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 Хон. Преп. Снежана 

Янкова Драгиева-Костова 

В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се 

провежда на съответния език в определени базови 

училища. 

Текущата педагогическа практика включва 

наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и 

се осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, 

осъществявани по време на текущата 

педагогическа практика, се развиват първоначални 

преподавателски умения и се подготвя 

стажантската педагогическа практика. 

 Академично писане 

 

факултативна 1+0 1 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Курсът има за цел да развие и насочи уменията на 

студентите за активна подготовка и успешно написване 

на дипломна работа. Студентите се запознават с 

въвеждащите стратегии, със структурните и 

съдържателни изисквания. Придобиват знания как да 

работят с извори и научна литература, как да 



организират и структурират в конкретен текст 

придобитите теоретични и практически познания. 

Специално внимание се обръща на езика, стила и 

оформянето. Разглеждат се различните жанрове и 

формати на научното писане (подготвителни етапи; 

структурни и съдържателни акценти; оформяне на 

научен и помощен инструментариум и библиография). 

 Урокът по чужд език  2+0 2 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Урокът по чужд език» е да представи на 

студентите ретроспекция на уроците по чужд език 

според запазените документи. Чрез него се 

разширява образователният и научен хоризонт на 

българина, осъществява се съизмерване с другите 

балкански и европейски нации, опредметяват се 

постиженията и поуките от натрупания опит в 

областта на чуждоезиковото обучение през най-

българското време, когато училището се превръща 

в просветна столица на "държавата на Духа", 

както сполучливо академик Дмитрий Лихачов 

нарича България. 

Работен език: български 

 Ранно ЧЕО 

 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Калин Василев Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» е да запознае 

студентите с особеностите на методиката по чужд 

език в началната степен на българското училище. 

 В курса на обучение по дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» се разглеждат 

характерните особености за този вид обучение в 

няколко направления: 

- възрастова обусловеност 

- цели на обучението 

- учебно съдържание 

- методи на обучение 

- методи на оценяване 

- игрови подходи в обучението 

Предмет на занятията е и дидактизиране на учебни 

материали. 



 Глобални симулации 

 

 2+0 2 Ас. Михал Павлов Целта на лекционния курс към дисциплината 

“Глобални симулации” е да запознае студентите с 

методология, позволяваща ускорено развитие на 

устните и писмените умения в даден контекст. 

Вниманието им се насочва към творческия аспект 

на речевото общуване и на обучението в това 

общуване. 

Представят се теоретичните основи на глобалните 

симулации като система от методи и дейности, 

симулиращи определен отрязък от реалната 

действителност с цел моделиране на определен 

вид поведение (речево) в типични за определена 

сфера ситуации. 

СКАНДИНАВИСТИКА 

3 курс 

 Психология   4+0 4 Проф. дпсн Соня 

Методиева Карабельова 

Целта на лекционния курс към 

дисциплината „ Психология “ е да запознае 

студентите със съвременните теоретични подходи 

за основните психични феномени и човешкото 

поведение. Освен това курсът цели да покрие едно 

от изискванията за придобиване на учителска 

правоспособност от студенти от други 

специалности. В курса на обучение по 

дисциплината „ Психология “ е предвидена 

писмена разработка – реферат, по избрана от 

студентите тема. Лекционният курс на 

дисциплината „ Психология “ осигурява широко 

представяне на областта на психологията, като 

въвежда студентите в теориите, изследванията и 

приложенията на науката психология. Разискват 

се проблеми, свързани с основните психични 

процеси, нагласите и доминиращите ценностни 

ориентаци, които са  в основата на 

междуличностните взаимодействия във 

всекидневното поведение на хората. Предмет на 

занятията са и темите, които се отнасят до 

личностното развитие, мотивацията и изборът на 



кариера.  

Скандинавистика 4 курс 

 Методика на ЧЕО  4+2 6 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Гл. ас. д-р Калин Василев 

Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 

съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 

на опитни учители и планира и провежда урок 

(учебно портфолио). 

В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 

на заниманията са и проблемите на управлението 

на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, придобити в 

лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни 

методи и учебна документация. Овладяват се 

умения и разбиране на управлението на учебния 

процес. Разработват се конкретни урочни планове 

(микропреподаване). 

 Хоспитиране  0+2 2 Гл. ас. д-р Калин Василев В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на 

съответния език в определени базови училища. 

Хоспитирането включва наблюдение и анализ на 

уроци и други форми на обучение, което се 

осъществява под непосредственото ръководство 



на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по 

хоспитиране студентите трябва да разберат 

практическата значимост на теоретичните знания, 

овладени или в процес на овладяване по учебни 

дисциплини, значими за бъдещата им реализация  

като учители по чужд език. 

 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 Гл. ас. д-р Калин Василев В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се 

провежда на съответния език в определени базови 

училища. 

Текущата педагогическа практика включва 

наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и 

се осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, 

осъществявани по време на текущата 

педагогическа практика, се развиват първоначални 

преподавателски умения и се подготвя 

стажантската педагогическа практика. 

 Академично писане 

 

факултативна 1+0 1 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Курсът има за цел да развие и насочи уменията на 

студентите за активна подготовка и успешно написване 

на дипломна работа. Студентите се запознават с 

въвеждащите стратегии, със структурните и 

съдържателни изисквания. Придобиват знания как да 

работят с извори и научна литература, как да 

организират и структурират в конкретен текст 

придобитите теоретични и практически познания. 

Специално внимание се обръща на езика, стила и 

оформянето. Разглеждат се различните жанрове и 

формати на научното писане (подготвителни етапи; 

структурни и съдържателни акценти; оформяне на 

научен и помощен инструментариум и библиография). 

 Урокът по чужд език  2+0 2 Проф. дфн Димитър Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Урокът по чужд език» е да представи на 



Веселинов студентите ретроспекция на уроците по чужд език 

според запазените документи. Чрез него се 

разширява образователният и научен хоризонт на 

българина, осъществява се съизмерване с другите 

балкански и европейски нации, опредметяват се 

постиженията и поуките от натрупания опит в 

областта на чуждоезиковото обучение през най-

българското време, когато училището се превръща 

в просветна столица на "държавата на Духа", 

както сполучливо академик Дмитрий Лихачов 

нарича България. 

Работен език: български 

 Ранно ЧЕО 

 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Калин Василев Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» е да запознае 

студентите с особеностите на методиката по чужд 

език в началната степен на българското училище. 

 В курса на обучение по дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» се разглеждат 

характерните особености за този вид обучение в 

няколко направления: 

- възрастова обусловеност 

- цели на обучението 

- учебно съдържание 

- методи на обучение 

- методи на оценяване 

- игрови подходи в обучението 

Предмет на занятията е и дидактизиране на учебни 

материали. 

 Глобални симулации 

 

 2+0 2 Ас. Михал Павлов Целта на лекционния курс към дисциплината 

“Глобални симулации” е да запознае студентите с 

методология, позволяваща ускорено развитие на 

устните и писмените умения в даден контекст. 

Вниманието им се насочва към творческия аспект 

на речевото общуване и на обучението в това 

общуване. 

Представят се теоретичните основи на глобалните 



симулации като система от методи и дейности, 

симулиращи определен отрязък от реалната 

действителност с цел моделиране на определен 

вид поведение (речево) в типични за определена 

сфера ситуации. 

АРАБИСТИКА 

3 курс 

 Психология   4+0 4 Гл. ас. д-р Милен Миланов  Лекционният курс по «ПСИХОЛОГИЯ» 

запознава студентите с класическите научни 

постановки, съвременните постижения и 

основните предизвикателства пред 

възрастовата и педагогическата психология 

като теория и практика 

 Студентите научават повече за възрастовите 

особености на учениците и психологическите 

измерения на учебната дейност, общуването и 

междуличностните взаимодействия в 

училищна среда. Освен това те усвояват 

системни знания и формират професионални 

умения за самостоятелно изследване на 

особеностите във възрастовото, психичното, 

когнитивно-интелектуалното, емоционалното, 

мотивационното и поведенческото 

функциониране на учениците и учителите в 

образователния контекст 

 Студентите изучават задълбочено и 

систематично психологическите 

закономерности във формирането на личността 

на ученика в процеса на израстване, обучение, 

общуване, игра, самоподготовка и 

саморегулация 

 Информационни и 

комуникационни 

технологии в обучението и 

работа в дигитална среда  

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Курсът по информационни и 

комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда има за цел да разбие 

поставените стереотипи на обучение в 



Искърова едноименния курс и да предложи на студентите от 

ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“ един изцяло нов поглед върху 

съпътстващите ги технически средства, целящ 

основно насочване на вниманието върху чисто 

практичната гледна точка. Курсът се състои от 30 

учебни часа, разпределени равномерно в един 

семестър и включва теоретична и практическа 

подготовка за работа с различни информационни и 

комуникационни средства. В течение на времето 

всеки от посещаващите курса има възможност за 

изява на собствените си художествени и 

технически способности, така че да развие 

умението си в дадената област.  

В курса „Информационни и комуникационни 

технологиив обучението  и работа в дигитална 

среда“ се разискват проблеми, свързани с 

подготовката на учителя за часа, в който се 

предвижда използване на звуково и/или видео 

онагледяване, както на преподавания учебен 

материал, така и за проверка на знанията. 

Арабистика, 4 курс 

 Методика на ЧЕО  4+2 6 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Гл. ас. д-р Калин Василев 

Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 

съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 

на опитни учители и планира и провежда урок 

(учебно портфолио). 

В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 



на заниманията са и проблемите на управлението 

на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, придобити в 

лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни 

методи и учебна документация. Овладяват се 

умения и разбиране на управлението на учебния 

процес. Разработват се конкретни урочни планове 

(микропреподаване). 

 Хоспитиране  0+2 2 Гл. ас. д-р Калин Василев В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на 

съответния език в определени базови училища. 

Хоспитирането включва наблюдение и анализ на 

уроци и други форми на обучение, което се 

осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по 

хоспитиране студентите трябва да разберат 

практическата значимост на теоретичните знания, 

овладени или в процес на овладяване по учебни 

дисциплини, значими за бъдещата им реализация  

като учители по чужд език. 

 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 Гл. ас. д-р Калин Василев В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се 

провежда на съответния език в определени базови 

училища. 

Текущата педагогическа практика включва 

наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и 

се осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 



чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, 

осъществявани по време на текущата 

педагогическа практика, се развиват първоначални 

преподавателски умения и се подготвя 

стажантската педагогическа практика. 

 Урокът по чужд език  2+0 2 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Урокът по чужд език» е да представи на 

студентите ретроспекция на уроците по чужд език 

според запазените документи. Чрез него се 

разширява образователният и научен хоризонт на 

българина, осъществява се съизмерване с другите 

балкански и европейски нации, опредметяват се 

постиженията и поуките от натрупания опит в 

областта на чуждоезиковото обучение през най-

българското време, когато училището се превръща 

в просветна столица на "държавата на Духа", 

както сполучливо академик Дмитрий Лихачов 

нарича България. 

Работен език: български 

 Ранно ЧЕО 

 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Калин Василев Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» е да запознае 

студентите с особеностите на методиката по чужд 

език в началната степен на българското училище. 

 В курса на обучение по дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» се разглеждат 

характерните особености за този вид обучение в 

няколко направления: 

- възрастова обусловеност 

- цели на обучението 

- учебно съдържание 

- методи на обучение 

- методи на оценяване 

- игрови подходи в обучението 

Предмет на занятията е и дидактизиране на учебни 

материали. 

ТЮРКОЛОГИЯ 



2, 3, 4 курс (3,4,5,6,7,8 сем.) 

 Информационни 

технологии 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 
Курсът по информационни технологии има за 

цел да разбие поставените стереотипи на обучение 

в едноименния курс и да предложи на студентите 

от ФКНФ на Софийски университет „Свети 

Климент Охридски“ един изцяло нов поглед върху 

съпътстващите ги технически средства, целящ 

основно насочване на вниманието върху чисто 

практичната гледна точка. В течение на времето 

всеки от посещаващите курса има възможност за 

изява на собствените си художествени и 

технически способности, така че да развие 

умението си в дадената област.  

В курса се разискват проблеми, свързани с 

подготовката на учителя за часа, в който се 

предвижда използване на звуково и/или видео 

онагледяване, както на преподавания учебен 

материал, така и за проверка на знанията. 

Тюркология 3 курс 

 Информационни и 

комуникационни 

технологии в обучението и 

работа в дигитална среда  

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

Курсът по информационни и 

комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда има за цел да разбие 

поставените стереотипи на обучение в 

едноименния курс и да предложи на студентите от 

ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“ един изцяло нов поглед върху 

съпътстващите ги технически средства, целящ 

основно насочване на вниманието върху чисто 

практичната гледна точка. Курсът се състои от 30 

учебни часа, разпределени равномерно в един 

семестър и включва теоретична и практическа 

подготовка за работа с различни информационни и 

комуникационни средства. В течение на времето 

всеки от посещаващите курса има възможност за 

изява на собствените си художествени и 

технически способности, така че да развие 

умението си в дадената област.  



В курса „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението  и работа в дигитална 

среда“ се разискват проблеми, свързани с 

подготовката на учителя за часа, в който се 

предвижда използване на звуково и/или видео 

онагледяване, както на преподавания учебен 

материал, така и за проверка на знанията. 

 Психология   4+0 4 проф. дпсн Йоана 

Димитрова Янкулова 

 Лекционният курс по «ПСИХОЛОГИЯ» 

запознава студентите с класическите научни 

постановки, съвременните постижения и 

основните предизвикателства пред 

възрастовата и педагогическата психология 

като теория и практика 

 Студентите научават повече за възрастовите 

особености на учениците и психологическите 

измерения на учебната дейност, общуването и 

междуличностните взаимодействия в 

училищна среда. Освен това те усвояват 

системни знания и формират професионални 

умения за самостоятелно изследване на 

особеностите във възрастовото, психичното, 

когнитивно-интелектуалното, емоционалното, 

мотивационното и поведенческото 

функциониране на учениците и учителите в 

образователния контекст 

 Студентите изучават задълбочено и 

систематично психологическите 

закономерности във формирането на личността 

на ученика в процеса на израстване, обучение, 

общуване, игра, самоподготовка и 

саморегулация 

Тюркология 4 курс 

 Методика на обучението 

по турски език 

 4+2 6 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Ас. Михал Павлов 

Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 



съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 

на опитни учители и планира и провежда урок 

(учебно портфолио). 

В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 

на заниманията са и проблемите на управлението 

на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, придобити в 

лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни 

методи и учебна документация. Овладяват се 

умения и разбиране на управлението на учебния 

процес. Разработват се конкретни урочни планове 

(микропреподаване). 

 Хоспитиране  0+2 2 Ас. Михал Павлов В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на 

съответния език в определени базови училища. 

Хоспитирането включва наблюдение и анализ на 

уроци и други форми на обучение, което се 

осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по 

хоспитиране студентите трябва да разберат 

практическата значимост на теоретичните знания, 

овладени или в процес на овладяване по учебни 

дисциплини, значими за бъдещата им реализация  

като учители по чужд език. 



 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 Ас. Михал Павлов В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се 

провежда на съответния език в определени базови 

училища. 

Текущата педагогическа практика включва 

наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и 

се осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, 

осъществявани по време на текущата 

педагогическа практика, се развиват първоначални 

преподавателски умения и се подготвя 

стажантската педагогическа практика. 

 Урокът по чужд език  2+0 2 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Урокът по чужд език» е да представи на 

студентите ретроспекция на уроците по чужд език 

според запазените документи. Чрез него се 

разширява образователният и научен хоризонт на 

българина, осъществява се съизмерване с другите 

балкански и европейски нации, опредметяват се 

постиженията и поуките от натрупания опит в 

областта на чуждоезиковото обучение през най-

българското време, когато училището се превръща 

в просветна столица на "държавата на Духа", 

както сполучливо академик Дмитрий Лихачов 

нарича България. 

Работен език: български 

 Ранно ЧЕО 

 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Калин Василев Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» е да запознае 

студентите с особеностите на методиката по чужд 

език в началната степен на българското училище. 

 В курса на обучение по дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» се разглеждат 



характерните особености за този вид обучение в 

няколко направления: 

- възрастова обусловеност 

- цели на обучението 

- учебно съдържание 

- методи на обучение 

- методи на оценяване 

- игрови подходи в обучението 

Предмет на занятията е и дидактизиране на учебни 

материали. 

 Глобални симулации 

 

 2+0 2 Ас. Михал Павлов Целта на лекционния курс към дисциплината 

“Глобални симулации” е да запознае студентите с 

методология, позволяваща ускорено развитие на 

устните и писмените умения в даден контекст. 

Вниманието им се насочва към творческия аспект 

на речевото общуване и на обучението в това 

общуване. 

Представят се теоретичните основи на глобалните 

симулации като система от методи и дейности, 

симулиращи определен отрязък от реалната 

действителност с цел моделиране на определен 

вид поведение (речево) в типични за определена 

сфера ситуации. 

КИТАИСТИКА 

3 курс 

 Психология   4+0 4 Гл. ас. д-р Милен Миланов  Лекционният курс по «ПСИХОЛОГИЯ» 

запознава студентите с класическите научни 

постановки, съвременните постижения и 

основните предизвикателства пред 

възрастовата и педагогическата психология 

като теория и практика 

 Студентите научават повече за възрастовите 

особености на учениците и психологическите 

измерения на учебната дейност, общуването и 

междуличностните взаимодействия в 

училищна среда. Освен това те усвояват 



системни знания и формират професионални 

умения за самостоятелно изследване на 

особеностите във възрастовото, психичното, 

когнитивно-интелектуалното, емоционалното, 

мотивационното и поведенческото 

функциониране на учениците и учителите в 

образователния контекст 

 Студентите изучават задълбочено и 

систематично психологическите 

закономерности във формирането на личността 

на ученика в процеса на израстване, обучение, 

общуване, игра, самоподготовка и 

саморегулация 

Китаистика, 4 курс 

 Методика на ЧЕО  4+2 6 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Доц. д-р Антония Цанкова 

Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 

съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 

на опитни учители и планира и провежда урок 

(учебно портфолио). 

В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 

на заниманията са и проблемите на управлението 

на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, придобити в 

лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни 

методи и учебна документация. Овладяват се 

умения и разбиране на управлението на учебния 



процес. Разработват се конкретни урочни планове 

(микропреподаване). 

 Хоспитиране  0+2 2 Хон. Преп. Мирия 

Божкова 

В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на 

съответния език в определени базови училища. 

Хоспитирането включва наблюдение и анализ на 

уроци и други форми на обучение, което се 

осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по 

хоспитиране студентите трябва да разберат 

практическата значимост на теоретичните знания, 

овладени или в процес на овладяване по учебни 

дисциплини, значими за бъдещата им реализация  

като учители по чужд език. 

 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 Хон. Преп. Мирия 

Божкова 

В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се 

провежда на съответния език в определени базови 

училища. 

Текущата педагогическа практика включва 

наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и 

се осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, 

осъществявани по време на текущата 

педагогическа практика, се развиват първоначални 

преподавателски умения и се подготвя 

стажантската педагогическа практика. 

 Урокът по чужд език  2+0 2 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Урокът по чужд език» е да представи на 



студентите ретроспекция на уроците по чужд език 

според запазените документи. Чрез него се 

разширява образователният и научен хоризонт на 

българина, осъществява се съизмерване с другите 

балкански и европейски нации, опредметяват се 

постиженията и поуките от натрупания опит в 

областта на чуждоезиковото обучение през най-

българското време, когато училището се превръща 

в просветна столица на "държавата на Духа", 

както сполучливо академик Дмитрий Лихачов 

нарича България. 

Работен език: български 

 Ранно ЧЕО 

 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Калин Василев Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» е да запознае 

студентите с особеностите на методиката по чужд 

език в началната степен на българското училище. 

 В курса на обучение по дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» се разглеждат 

характерните особености за този вид обучение в 

няколко направления: 

- възрастова обусловеност 

- цели на обучението 

- учебно съдържание 

- методи на обучение 

- методи на оценяване 

- игрови подходи в обучението 

Предмет на занятията е и дидактизиране на учебни 

материали. 

 Глобални симулации 

 

 2+0 2 Ас. Михал Павлов Целта на лекционния курс към дисциплината 

“Глобални симулации” е да запознае студентите с 

методология, позволяваща ускорено развитие на 

устните и писмените умения в даден контекст. 

Вниманието им се насочва към творческия аспект 

на речевото общуване и на обучението в това 

общуване. 

Представят се теоретичните основи на глобалните 



симулации като система от методи и дейности, 

симулиращи определен отрязък от реалната 

действителност с цел моделиране на определен 

вид поведение (речево) в типични за определена 

сфера ситуации. 

 Учебна лексикография  2+0 2 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Разглеждат се теоретичните основи и 

постиженията на учебна лексикография като се 

очертават перспективите направления за 

изследователска работа. Анализират се 

съвременните тенденции в разработването на 

лексикални бази от данни и се разглеждат 

комплексната система "ЛЕКСИКОГРАФ", 

проектите "Frame-Net", "Verbum", "РОСС", 

"FRANLEX", системите на "LADL" и др. 

Представят се теоретичните основи и зоновата 

конструкция на отделните раздели на 

автоматичните лексикографски системи и 

приложението им в чуждоезиковото обучение. 

Илюстрира се идеята за семантичната и 

синтактична зависимост на конкретната лексема 

от таксономичната й категория. Разглеждат се 

начини за представяне на тази зависимост в 

съвременните лексикографски системи и бази от 

данни както и използването на получените 

резултати в обучението по чужд език. 

Работен език: български 

 Академично писане 

 

факултативна 1+0 1 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Курсът има за цел да развие и насочи уменията на 

студентите за активна подготовка и успешно написване 

на дипломна работа. Студентите се запознават с 

въвеждащите стратегии, със структурните и 

съдържателни изисквания. Придобиват знания как да 

работят с извори и научна литература, как да 

организират и структурират в конкретен текст 

придобитите теоретични и практически познания. 

Специално внимание се обръща на езика, стила и 

оформянето. Разглеждат се различните жанрове и 

формати на научното писане (подготвителни етапи; 

структурни и съдържателни акценти; оформяне на 



научен и помощен инструментариум и библиография). 

КОРЕИСТИКА 

 3 курс 

 Информационни и 

комуникационни 

технологии в обучението и 

работа в дигитална среда  

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

Курсът по информационни и 

комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда има за цел да разбие 

поставените стереотипи на обучение в 

едноименния курс и да предложи на студентите от 

ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“ един изцяло нов поглед върху 

съпътстващите ги технически средства, целящ 

основно насочване на вниманието върху чисто 

практичната гледна точка. Курсът се състои от 30 

учебни часа, разпределени равномерно в един 

семестър и включва теоретична и практическа 

подготовка за работа с различни информационни и 

комуникационни средства. В течение на времето 

всеки от посещаващите курса има възможност за 

изява на собствените си художествени и 

технически способности, така че да развие 

умението си в дадената област.  

В курса „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална 

среда“ се разискват проблеми, свързани с 

подготовката на учителя за часа, в който се 

предвижда използване на звуково и/или видео 

онагледяване, както на преподавания учебен 

материал, така и за проверка на знанията. 

 Психология   4+0 4 Гл. ас. д-р Милен Миланов  Лекционният курс по «ПСИХОЛОГИЯ» 

запознава студентите с класическите научни 

постановки, съвременните постижения и 

основните предизвикателства пред 

възрастовата и педагогическата психология 

като теория и практика 

 Студентите научават повече за възрастовите 

особености на учениците и психологическите 



измерения на учебната дейност, общуването и 

междуличностните взаимодействия в 

училищна среда. Освен това те усвояват 

системни знания и формират професионални 

умения за самостоятелно изследване на 

особеностите във възрастовото, психичното, 

когнитивно-интелектуалното, емоционалното, 

мотивационното и поведенческото 

функциониране на учениците и учителите в 

образователния контекст 

 Студентите изучават задълбочено и 

систематично психологическите 

закономерности във формирането на личността 

на ученика в процеса на израстване, обучение, 

общуване, игра, самоподготовка и 

саморегулация 

Кореистика, 4 курс 

 Методика на ЧЕО  4+2 6 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

 

Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 

съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 

на опитни учители и планира и провежда урок 

(учебно портфолио). 

В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 

на заниманията са и проблемите на управлението 

на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, придобити в 



лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни 

методи и учебна документация. Овладяват се 

умения и разбиране на управлението на учебния 

процес. Разработват се конкретни урочни планове 

(микропреподаване). 

 Методика на обучението 

по корейски език 

 2+0 4 Доц. д-р Яница Иванова Курсът цели студентите да придобият умението 

сами да изготвят занятие по корейски език, да 

планират и структурират цялостен курс с 

подготвяне на портфолио с документация на 

занятията. Обучаващите се упражняват в 

използване на основен учебник и допълнителни 

учебни ресурси, както и в изготвяне на тестове и 

тяхното оценяване. В края на курса студентите 

трябва да са запознати с методиката на 

преподаване на лексика, фонетика и граматика, да 

умеят да ръководят упражнение по слушане с 

разбиране, четене с разбиране, писане на есе и 

говорене на корейски език 

 Хоспитиране  0+2 2 Д-р Ким Сеуон В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на 

съответния език в определени базови училища. 

Хоспитирането включва наблюдение и анализ на 

уроци и други форми на обучение, което се 

осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по 

хоспитиране студентите трябва да разберат 

практическата значимост на теоретичните знания, 

овладени или в процес на овладяване по учебни 

дисциплини, значими за бъдещата им реализация  

като учители по чужд език. 

 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 Д-р Ким Сеуон В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 



1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се 

провежда на съответния език в определени базови 

училища. 

Текущата педагогическа практика включва 

наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и 

се осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, 

осъществявани по време на текущата 

педагогическа практика, се развиват първоначални 

преподавателски умения и се подготвя 

стажантската педагогическа практика. 

 Урокът по чужд език  2+0 2 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Урокът по чужд език» е да представи на 

студентите ретроспекция на уроците по чужд език 

според запазените документи. Чрез него се 

разширява образователният и научен хоризонт на 

българина, осъществява се съизмерване с другите 

балкански и европейски нации, опредметяват се 

постиженията и поуките от натрупания опит в 

областта на чуждоезиковото обучение през най-

българското време, когато училището се превръща 

в просветна столица на "държавата на Духа", 

както сполучливо академик Дмитрий Лихачов 

нарича България. 

Работен език: български 

 Ранно ЧЕО 

 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Калин Василев Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» е да запознае 

студентите с особеностите на методиката по чужд 

език в началната степен на българското училище. 

 В курса на обучение по дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» се разглеждат 

характерните особености за този вид обучение в 

няколко направления: 

- възрастова обусловеност 



- цели на обучението 

- учебно съдържание 

- методи на обучение 

- методи на оценяване 

- игрови подходи в обучението 

Предмет на занятията е и дидактизиране на учебни 

материали. 

 Глобални симулации 

 

 2+0 2 Ас. Михал Павлов Целта на лекционния курс към дисциплината 

“Глобални симулации” е да запознае студентите с 

методология, позволяваща ускорено развитие на 

устните и писмените умения в даден контекст. 

Вниманието им се насочва към творческия аспект 

на речевото общуване и на обучението в това 

общуване. 

Представят се теоретичните основи на глобалните 

симулации като система от методи и дейности, 

симулиращи определен отрязък от реалната 

действителност с цел моделиране на определен 

вид поведение (речево) в типични за определена 

сфера ситуации. 

ИНДОЛОГИЯ 

 3 курс 

 Информационни и 

комуникационни 

технологии в обучението и 

работа в дигитална среда  

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

Курсът по информационни и 

комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда има за цел да разбие 

поставените стереотипи на обучение в 

едноименния курс и да предложи на студентите от 

ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“ един изцяло нов поглед върху 

съпътстващите ги технически средства, целящ 

основно насочване на вниманието върху чисто 

практичната гледна точка. Курсът се състои от 30 

учебни часа, разпределени равномерно в един 

семестър и включва теоретична и практическа 

подготовка за работа с различни информационни и 

комуникационни средства. В течение на времето 



всеки от посещаващите курса има възможност за 

изява на собствените си художествени и 

технически способности, така че да развие 

умението си в дадената област.  

В курса „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална 

среда“ се разискват проблеми, свързани с 

подготовката на учителя за часа, в който се 

предвижда използване на звуково и/или видео 

онагледяване, както на преподавания учебен 

материал, така и за проверка на знанията. 

 Психология   4+0 4 Гл. ас. д-р Милен Миланов  Лекционният курс по «ПСИХОЛОГИЯ» 

запознава студентите с класическите научни 

постановки, съвременните постижения и 

основните предизвикателства пред 

възрастовата и педагогическата психология 

като теория и практика 

 Студентите научават повече за възрастовите 

особености на учениците и психологическите 

измерения на учебната дейност, общуването и 

междуличностните взаимодействия в 

училищна среда. Освен това те усвояват 

системни знания и формират професионални 

умения за самостоятелно изследване на 

особеностите във възрастовото, психичното, 

когнитивно-интелектуалното, емоционалното, 

мотивационното и поведенческото 

функциониране на учениците и учителите в 

образователния контекст 

 Студентите изучават задълбочено и 

систематично психологическите 

закономерности във формирането на личността 

на ученика в процеса на израстване, обучение, 

общуване, игра, самоподготовка и 

саморегулация 

 Академично писане факултативна 1+0 1 Проф. дфн Димитър Курсът има за цел да развие и насочи уменията на 

студентите за активна подготовка и успешно написване 



 

Веселинов на дипломна работа. Студентите се запознават с 

въвеждащите стратегии, със структурните и 

съдържателни изисквания. Придобиват знания как да 

работят с извори и научна литература, как да 

организират и структурират в конкретен текст 

придобитите теоретични и практически познания. 

Специално внимание се обръща на езика, стила и 

оформянето. Разглеждат се различните жанрове и 

формати на научното писане (подготвителни етапи; 

структурни и съдържателни акценти; оформяне на 

научен и помощен инструментариум и библиография). 

Индология, 4 курс 

 Методика на ЧЕО  4+2 6 д-р Валентина Стоилкова 

Тодорова-Маринова 

Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 

съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 

на опитни учители и планира и провежда урок  

(учебно портфолио). 

В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 

на заниманията са и проблемите на управлението 

на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, придобити в 

лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни 

методи и учебна документация. Овладяват се 

умения и разбиране на управлението на учебния 

процес. Разработват се конкретни урочни планове 

(микропреподаване). 



 Хоспитиране  0+2 2 д-р Валентина Стоилкова 

Тодорова-Маринова 

В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на 

съответния език в определени базови училища. 

Хоспитирането включва наблюдение и анализ на 

уроци и други форми на обучение, което се 

осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по 

хоспитиране студентите трябва да разберат 

практическата значимост на теоретичните знания, 

овладени или в процес на овладяване по учебни 

дисциплини, значими за бъдещата им реализация  

като учители по чужд език. 

 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 д-р Валентина Стоилкова 

Тодорова-Маринова 

В съответствие с Наредбата за единните държавни 

изисквания за придобиване на професионална 

квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 

1997 година, чл. 9) обучението по учебната 

дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се 

провежда на съответния език в определени базови 

училища. 

Текущата педагогическа практика включва 

наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и 

се осъществява под непосредственото ръководство 

на преподавател от Катедрата по методика на 

чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, 

осъществявани по време на текущата 

педагогическа практика, се развиват първоначални 

преподавателски умения и се подготвя 

стажантската педагогическа практика. 

 Урокът по чужд език  2+0 2 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Урокът по чужд език» е да представи на 

студентите ретроспекция на уроците по чужд език 

според запазените документи. Чрез него се 

разширява образователният и научен хоризонт на 



българина, осъществява се съизмерване с другите 

балкански и европейски нации, опредметяват се 

постиженията и поуките от натрупания опит в 

областта на чуждоезиковото обучение през най-

българското време, когато училището се превръща 

в просветна столица на "държавата на Духа", 

както сполучливо академик Дмитрий Лихачов 

нарича България. 

Работен език: български 

 Ранно ЧЕО 

 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Калин Василев Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» е да запознае 

студентите с особеностите на методиката по чужд 

език в началната степен на българското училище. 

В курса на обучение по дисциплината «Ранно 

чуждоезиково обучение» се разглеждат 

характерните особености за този вид обучение в 

няколко направления: 

- възрастова обусловеност 

- цели на обучението 

- учебно съдържание 

- методи на обучение 

- методи на оценяване 

- игрови подходи в обучението 

Предмет на занятията е и дидактизиране на учебни 

материали. 

 Глобални симулации 

 

 2+0 2 Ас. Михал Павлов Целта на лекционния курс към дисциплината 

“Глобални симулации” е да запознае студентите с 

методология, позволяваща ускорено развитие на 

устните и писмените умения в даден контекст. 

Вниманието им се насочва към творческия аспект 

на речевото общуване и на обучението в това 

общуване. 

Представят се теоретичните основи на глобалните 

симулации като система от методи и дейности, 

симулиращи определен отрязък от реалната 

действителност с цел моделиране на определен 

вид поведение (речево) в типични за определена 



сфера ситуации. 

 Интернет информационни 

технологии в ЧЕО (ИИТ в 

ЧЕО) 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

По време на курса студентите се запознават с 

основните понятия и принципи на работа в 

интернет среда, със средствата и възможностите за 

търсене и извличане за информация в Интернет, 

със структурата и оформлението на html 

документи, както и с някои уеб приложения, 

ориентирани за нуждите на образованието; 

разискват се проблеми, свързани с подбора и 

изграждането на материали за онагледяване на 

преподавания материал, а също така и на 

материали за проверка на знанията и уменията по 

чужд език. В резултат на проведеното обучение 

студентите натрупват практически опит за 

създаване, прилагане и оценяване на дидактични 

електронни ресурси. 

ИРАНИСТИКА 

 3 курс 

 Информационни и 

комуникационни 

технологии в обучението и 

работа в дигитална среда  

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

Курсът по информационни и 

комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда има за цел да разбие 

поставените стереотипи на обучение в 

едноименния курс и да предложи на студентите от 

ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“ един изцяло нов поглед върху 

съпътстващите ги технически средства, целящ 

основно насочване на вниманието върху чисто 

практичната гледна точка. Курсът се състои от 30 

учебни часа, разпределени равномерно в един 

семестър и включва теоретична и практическа 

подготовка за работа с различни информационни и 

комуникационни средства. В течение на времето 

всеки от посещаващите курса има възможност за 

изява на собствените си художествени и 

технически способности, така че да развие 

умението си в дадената област.  

В курса „Информационни и комуникационни 



технологии в обучението и работа в дигитална 

среда“ се разискват проблеми, свързани с 

подготовката на учителя за часа, в който се 

предвижда използване на звуково и/или видео 

онагледяване, както на преподавания учебен 

материал, така и за проверка на знанията. 

 Психология   4+0 4 Гл. ас. д-р Милен Миланов  Лекционният курс по «ПСИХОЛОГИЯ» 

запознава студентите с класическите научни 

постановки, съвременните постижения и 

основните предизвикателства пред 

възрастовата и педагогическата психология 

като теория и практика 

 Студентите научават повече за възрастовите 

особености на учениците и психологическите 

измерения на учебната дейност, общуването и 

междуличностните взаимодействия в 

училищна среда. Освен това те усвояват 

системни знания и формират професионални 

умения за самостоятелно изследване на 

особеностите във възрастовото, психичното, 

когнитивно-интелектуалното, емоционалното, 

мотивационното и поведенческото 

функциониране на учениците и учителите в 

образователния контекст 

Студентите изучават задълбочено и 

систематично психологическите закономерности 

във формирането на личността на ученика в 

процеса на израстване, обучение, общуване, игра, 

самоподготовка и саморегулация 

Иранистика, 4 курс 

 Урокът по чужд език  2+0 2 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Урокът по чужд език» е да представи на 

студентите ретроспекция на уроците по чужд език 

според запазените документи. Чрез него се 

разширява образователният и научен хоризонт на 

българина, осъществява се съизмерване с другите 

балкански и европейски нации, опредметяват се 



постиженията и поуките от натрупания опит в 

областта на чуждоезиковото обучение през най-

българското време, когато училището се превръща 

в просветна столица на "държавата на Духа", 

както сполучливо академик Дмитрий Лихачов 

нарича България. 

Работен език: български 

 Ранно ЧЕО 

 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Калин Василев Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» е да запознае 

студентите с особеностите на методиката по чужд 

език в началната степен на българското училище. 

В курса на обучение по дисциплината «Ранно 

чуждоезиково обучение» се разглеждат 

характерните особености за този вид обучение в 

няколко направления: 

- възрастова обусловеност 

- цели на обучението 

- учебно съдържание 

- методи на обучение 

- методи на оценяване 

- игрови подходи в обучението 

Предмет на занятията е и дидактизиране на учебни 

материали. 

 Глобални симулации 

 

 2+0 2 Ас. Михал Павлов Целта на лекционния курс към дисциплината 

“Глобални симулации” е да запознае студентите с 

методология, позволяваща ускорено развитие на 

устните и писмените умения в даден контекст. 

Вниманието им се насочва към творческия аспект 

на речевото общуване и на обучението в това 

общуване. 

Представят се теоретичните основи на глобалните 

симулации като система от методи и дейности, 

симулиращи определен отрязък от реалната 

действителност с цел моделиране на определен 

вид поведение (речево) в типични за определена 

сфера ситуации. 



ЯПОНИСТИКА 

 3 курс 

 Информационни и 

комуникационни 

технологии в обучението и 

работа в дигитална среда  

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

Курсът по информационни и 

комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда има за цел да разбие 

поставените стереотипи на обучение в 

едноименния курс и да предложи на студентите от 

ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“ един изцяло нов поглед върху 

съпътстващите ги технически средства, целящ 

основно насочване на вниманието върху чисто 

практичната гледна точка. Курсът се състои от 30 

учебни часа, разпределени равномерно в един 

семестър и включва теоретична и практическа 

подготовка за работа с различни информационни и 

комуникационни средства. В течение на времето 

всеки от посещаващите курса има възможност за 

изява на собствените си художествени и 

технически способности, така че да развие 

умението си в дадената област.  

В курса „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална 

среда“ се разискват проблеми, свързани с 

подготовката на учителя за часа, в който се 

предвижда използване на звуково и/или видео 

онагледяване, както на преподавания учебен 

материал, така и за проверка на знанията. 

 Психология   4+0 4 Гл. ас. д-р Милен Миланов  Лекционният курс по «ПСИХОЛОГИЯ» 

запознава студентите с класическите научни 

постановки, съвременните постижения и 

основните предизвикателства пред 

възрастовата и педагогическата психология 

като теория и практика 

 Студентите научават повече за възрастовите 

особености на учениците и психологическите 

измерения на учебната дейност, общуването и 

междуличностните взаимодействия в 



училищна среда. Освен това те усвояват 

системни знания и формират професионални 

умения за самостоятелно изследване на 

особеностите във възрастовото, психичното, 

когнитивно-интелектуалното, емоционалното, 

мотивационното и поведенческото 

функциониране на учениците и учителите в 

образователния контекст 

Студентите изучават задълбочено и 

систематично психологическите закономерности 

във формирането на личността на ученика в 

процеса на израстване, обучение, общуване, игра, 

самоподготовка и саморегулация 

Японистика, 4 курс 

 Интернет информационни 

технологии в ЧЕО (ИИТ в 

ЧЕО) 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

По време на курса студентите се запознават с 

основните понятия и принципи на работа в 

интернет среда, със средствата и възможностите за 

търсене и извличане за информация в Интернет, 

със структурата и оформлението на html 

документи, както и с някои уеб приложения, 

ориентирани за нуждите на образованието; 

разискват се проблеми, свързани с подбора и 

изграждането на материали за онагледяване на 

преподавания материал, а също така и на 

материали за проверка на знанията и уменията по 

чужд език. В резултат на проведеното обучение 

студентите натрупват практически опит за 

създаване, прилагане и оценяване на дидактични 

електронни ресурси. 

 Методика на ЧЕО  4+2 6 Гл. ас. д-р Калин Василев Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 

съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 



на опитни учители и планира и провежда урок  

(учебно портфолио). 

В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 

на заниманията са и проблемите на управлението 

на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, 

придобити в лекционния курс, се прилагат за 

анализ на учебни методи и учебна документация. 

Овладяват се умения и разбиране на управлението 

на учебния процес. Разработват се конкретни 

урочни планове (микропреподаване). 

 Учебна лексикография  2+0 2 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Разглеждат се теоретичните основи и 

постиженията на учебна лексикография като се 

очертават перспективите направления за 

изследователска работа. Анализират се 

съвременните тенденции в разработването на 

лексикални бази от данни и се разглеждат 

комплексната система "ЛЕКСИКОГРАФ", 

проектите "Frame-Net", "Verbum", "РОСС", 

"FRANLEX", системите на "LADL" и др. 

Представят се теоретичните основи и зоновата 

конструкция на отделните раздели на 

автоматичните лексикографски системи и 

приложението им в чуждоезиковото обучение. 

Илюстрира се идеята за семантичната и 

синтактична зависимост на конкретната лексема 

от таксономичната й категория. Разглеждат се 

начини за представяне на тази зависимост в 

съвременните лексикографски системи и бази от 

данни както и използването на получените 

резултати в обучението по чужд език. 

Работен език: български 

 Хоспитиране   0+2 2  
 



 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4  
 

АРМЕНИСТИКА И КАВКАЗОЛОГИЯ 

 3 курс 

 Информационни и 

комуникационни 

технологии в обучението и 

работа в дигитална среда  

 2+0 2 Гл. ас. д-р Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р Николина 

Искърова 

Курсът по информационни и 

комуникационни технологии в обучението и 

работа в дигитална среда има за цел да разбие 

поставените стереотипи на обучение в 

едноименния курс и да предложи на студентите от 

ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент 

Охридски“ един изцяло нов поглед върху 

съпътстващите ги технически средства, целящ 

основно насочване на вниманието върху чисто 

практичната гледна точка. Курсът се състои от 30 

учебни часа, разпределени равномерно в един 

семестър и включва теоретична и практическа 

подготовка за работа с различни информационни и 

комуникационни средства. В течение на времето 

всеки от посещаващите курса има възможност за 

изява на собствените си художествени и 

технически способности, така че да развие 

умението си в дадената област.  

В курса „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална 

среда“ се разискват проблеми, свързани с 

подготовката на учителя за часа, в който се 

предвижда използване на звуково и/или видео 

онагледяване, както на преподавания учебен 

материал, така и за проверка на знанията. 

 Психология   4+0 4 Гл. ас. д-р Милен Миланов  Лекционният курс по «ПСИХОЛОГИЯ» 

запознава студентите с класическите научни 

постановки, съвременните постижения и 

основните предизвикателства пред 

възрастовата и педагогическата психология 

като теория и практика 

 Студентите научават повече за възрастовите 

особености на учениците и психологическите 



измерения на учебната дейност, общуването и 

междуличностните взаимодействия в 

училищна среда. Освен това те усвояват 

системни знания и формират професионални 

умения за самостоятелно изследване на 

особеностите във възрастовото, психичното, 

когнитивно-интелектуалното, емоционалното, 

мотивационното и поведенческото 

функциониране на учениците и учителите в 

образователния контекст 

Студентите изучават задълбочено и 

систематично психологическите закономерности 

във формирането на личността на ученика в 

процеса на израстване, обучение, общуване, игра, 

самоподготовка и саморегулация 

Арменистика и кавказология, 4 курс 

 Методика на ЧЕО  4+2 6 Гл. ас. д-р Калин Василев Целта на обучението по дисциплината «методика 

на чуждоезиковото обучение» е студентите да 

придобият знания, умения, разбиране и оценяване 

на принципите и основните понятия в 

съвременната педагогика на езика.  

В обучението по дисциплината «методика на 

чуждоезиковото обучение» всеки студент 

разработва курсова работа. Освен това студентът 

изпълнява наблюдения на педагогическа практика 

на опитни учители и планира и провежда урок  

(учебно портфолио). 

В лекциите по «методика на чуждоезиковото 

обучение» се разискват проблеми, свързани с 

педагогиката на езика и свързаните с нея науки 

социолингвистика и психолингвистика. Предмет 

на заниманията са и проблемите на управлението 

на комуникативното езиково учене и преподаване 

(планиране и т.н.). 

В семинарите теоретичните знания, 

придобити в лекционния курс, се прилагат за 

анализ на учебни методи и учебна документация. 



Овладяват се умения и разбиране на управлението 

на учебния процес. Разработват се конкретни 

урочни планове (микропреподаване). 

 Урокът по чужд език  2+0 2 Проф. дфн Димитър 

Веселинов 

Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Урокът по чужд език» е да представи на 

студентите ретроспекция на уроците по чужд език 

според запазените документи. Чрез него се 

разширява образователният и научен хоризонт на 

българина, осъществява се съизмерване с другите 

балкански и европейски нации, опредметяват се 

постиженията и поуките от натрупания опит в 

областта на чуждоезиковото обучение през най-

българското време, когато училището се превръща 

в просветна столица на "държавата на Духа", 

както сполучливо академик Дмитрий Лихачов 

нарича България. 

Работен език: български 

 Ранно ЧЕО 

 

 2+0 2 Гл. ас. д-р Калин Василев Целта на лекционния курс към дисциплината 

«Ранно чуждоезиково обучение» е да запознае 

студентите с особеностите на методиката по чужд 

език в началната степен на българското училище. 

В курса на обучение по дисциплината «Ранно 

чуждоезиково обучение» се разглеждат 

характерните особености за този вид обучение в 

няколко направления: 

- възрастова обусловеност 

- цели на обучението 

- учебно съдържание 

- методи на обучение 

- методи на оценяване 

- игрови подходи в обучението 

Предмет на занятията е и дидактизиране на 

учебни материали. 

 Глобални симулации 

 

 2+0 2 Ас. Михал Павлов Целта на лекционния курс към дисциплината 

“Глобални симулации” е да запознае студентите с 

методология, позволяваща ускорено развитие на 

устните и писмените умения в даден контекст. 



Вниманието им се насочва към творческия аспект 

на речевото общуване и на обучението в това 

общуване. 

Представят се теоретичните основи на 

глобалните симулации като система от методи и 

дейности, симулиращи определен отрязък от 

реалната действителност с цел моделиране на 

определен вид поведение (речево) в типични за 

определена сфера ситуации. 

 Хоспитиране   0+2 2 Гл. ас. д-р Калин Василев  

 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 Гл. ас. д-р Калин Василев  

АФРИКАНИСТИКА 

 3 курс 

 Психология   4+0 4 Гл. ас. д-р Милен Миланов  

Африканистика, 4 курс 

 Методика на обучението 

по чужд език  

 4+2 6 Гл. ас. д-р Калин Василев  

 Хоспитиране   0+2 2 Гл. ас. д-р Калин Василев  

 Текуща педагогическа 

практика 

 0+4 4 Гл. ас. д-р Калин Василев  

 


