
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 

I. Център за работа с изявени ученици  

Центърът за работа с изявени ученици (ЦРИУ) е създаден като структурно 

звено към Факултета по природни науки  на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски” с основна цел е да подпомогне процеса на обучение на 

изявени ученици в областта на природните науки като им предостави 

лабораторна техника и програмни продукти, необходими за теоретичните и 

експерименталните им изследвания и им осигури висококвалифицирани 

обучители, както и условия за участие в курсове, семинари и др. 

II. Изследователски направления 

Направление Педагогика на обучението по… Изследователи 
Възможности за формиране на ключови 
компетентности у ученици и студенти. 
Изследване на възможностите за формиране на 
интерес към предмета и специалността, чрез 
използване на съвременни дидактически 
технологии 

доц. д-р Пeтинка Галчева 
 

Методика на обучение по астрономия с ИКТ, 
научно-изследователски проекти чрез реални и 
дистанционни наблюдения 
Нови образователни технологии 

доц. д-р Веселка Радева 
доц. д-р Борислав Борисов 

Класически и иновационни технологии; форми и 
методи за обучение на студенти и ученици; 
екологично образование и възпитание на студенти 
и ученици; здравно образование и възпитание на 
ученици  

доц. д-р Мария Бойчева 
доц. д-р Росица Давидова 
 
 

Формиране на практико-приложни умения в 
обучението по биология и здравно образование в 
условията на неформалното образование 

преподавател Клаида 
Дойчинова - докторант 
 

Интерактивни методи в обучението по география 
Дидактико-географска интерпретация на 
пространството 
География и интерактивна образователна среда 
Прокти и проектно-изследователска дейност в 
географското образование 
Интегралният подход в обучението по природни 
науки 
Ценностни ориентации в обучението по география 
и икономика 
Ситуационен анализ на тестовата форма оценяване 
по география и икономика. 

доц. д-р Росица Владева 

Интерактивни методи в обучението по география 
на студенти и ученици 

проф. д-р Димитър Владев 
проф. д-р Милен Пенерлиев 
проф. д-р Светла Станкова 
доц. д-р Росица Владева 

http://shu.bg/faculties/fpn/center-uchenici
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=150#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=475#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=25#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=163#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=173#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=612#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=612#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=118#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=75#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=96#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=93#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=118#biography


Методика на теренните географски изследвания и 
приложението им в обучението по география 

проф. д-р Димитър Владев 
проф. д-р Милен Пенерлиев 
проф. д-р Светла Станкова 
доц. д-р Росица Владева 
доц. д-р Ивайло Владев 
ас. Росица Лазарова 
ас. Веселин Петков 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/проф.%20д-р%20Д.%20Владев
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=96#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=93#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=118#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=114#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=576#biography
http://shu.bg/faculties/fpn/prepodavateli?faculty=fpn&teacherId=577#biography

