
СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2009 Г.  
ОТ БЮДЖЕТНАТА СУБСИДИЯ В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

 

І. ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
 
№ Проект № Наименование 
1. РД-05-281/11.03.2009 г. Международен симпозиум “Свети 

Константин-Кирил Философ – дипломат, 
книжовник, равноапостол” 9-11 май 2009 г 

2. РД-05-275/11.03.2009 г. Изследване и издаване на паметници, 
свързани със славянската културна 
традиция на Балканите 

3. РД-05-274/11.03.2009 г. Системи за формиране на артикулационна 
и перцептивна база в национално-
ориентиран учебник 

4. РД-05-282/11.03.2009 г. Вечният Гогол 
5. РД-05-280/11.03.2009 г. Литературният канон в българската 

култура ІХ-ХХІ век. 
6. РД-05-278/11.03.2009 г. Създаване на студентско-преподавателски 

семинар по литературознание и 
културология. 

7. РД-05-277/11.03.2009 г. Руската литература в библиотеките и 
архивите на град Шумен (края на ХІХ – 
началото на ХХ век) 

 
ІІ. ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 
№ Проект № Наименование 
1. РД-07-591 /06.04.2009 г. Модели от оптималното управление 
2. РД-07-606/07.04.2009 г. Одит на човешките ресурси 

(квалификация, оценяване, мобилност, 
мотивация, професионална кариера, 
качество на трудовия живот) в сферата на 
социални услуги в Североизточна 
България 

3. РД-05-289/11.03.2009 г. Криви, повърхнини и кватерниони 
4. РД-05-284/11.03.2009 г. Изследване възможностите на софтуер за 

ОС- XP и VISTA- базирани платформи за 
мрежова защита и методи за откриване на 
стеганографски съобщения 

5. РД-07-594/06.04.2009 г. Нули на абелеви интеграли и нелинейни 
диференциални уравнения 

6. РД-05-286/07.04.2009 г. Моделиране процесите на обучение по 
математика, информатика и 



информационни технологии 
7. РД-05-287/06.04.2009 г. Оптимални самодуални кодове. Обратната 

задача и Ньотеровата задача в теорията на 
Галоа за метаабеловите групи 

8. РД-07-934/09.06.2008 г. Усъвършенстване процеса на формиране 
на елементарни математически представи 
у децата от 5 до 7 годишна възраст 

 
ІІІ. ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 
 
№ Проект № Наименование 
1. РД-05-242/11.03.2009 г. VI ІI Национална конференция с 

международно участие „Природни 
науки’2009” 

2. РД-05-264/11.03.2009 г. Изследване на топлинно и светлинно 
въздействие върху кристали, аморфни тела 
и полимери 

3. РД-05-237/10.03.2009 г. Изследване на повърхностната активност 
на смеси на n-додецил-β-D-малтозида  с 
други  нискомолекулни или  
високомолекулни  ПАВ, във връзка с 
кинетичната стабилност на пенни филми и 
ролята им за екологичното равновесие 

4. РД-05-231/09.03.2009 г. Неблагоприятни рискови процеси и 
явления в Североизточна България и 
отражението им върху социално-
икономическото развитие на региона 

5. РД-05-241/11.03.2009 г. Функционални диени и хетеродиени – 
синтез, (хетеро) циклизация и 
(съ)полимеризация 

6. РД-07-632/07.04.2009 г. Състояние и перспективи за развитие на 
алтернативния туризъм по българското 
черноморско крайбрежие 

 
ІV. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
 
№ Проект № Наименование 
1. РД-07-608 от 11.03.2009 г. Образователният процес като условие за 

разгръщане на художествено-творческата 
дейност на студентите от специалност 
“Педагогика на обучението по музика” 

2. РД-07-610 от 11.03.2009 г. Социално-педагогически професионален 
практикум на студенти в базите от 
социалната система 



3. РД-07-609/07.04.2009 г. Студентско иконографско ателие: 
„Преображение на духа – преображение на 
културата. Иконографски и културни 
измерения на модела „Преображение” в 
изкуството” 

4. РД-05-256/11.03.2009 г. Нормативна уредба на дисциплината в 
българското училище-история и актуално 
състояние 

5. РД-05-257/11.03.2009 г. Мениджмънт на училищната култура 
6. РД-05-258/11.03.2009 г. Мениджмънт на социо-културното 

разнообразие в училище 
 РД-05-245/11.03.2009 г. Формиране на професионална 

компетентност по социална работа на 
студентите, обучаващи се в 
професионално направление “Социални 
дейности” чрез участие в планиране, 
мениджмънт и оценка на проекти за 
развитие 

7. РД-05-249/ 11.03.2009 г. Интерактивни форми на обучение по 
психология във висшите училища.   

8. РД-05-248/11.03.2009 г. Развитие на комуникативните 
възможности при деца със специални 
образователни потребности в условията на 
интегрирано обучение 

9. РД-05-247/11.03.2009 г. Иновации в технологичното обучение 
10. РД-05-246/11.03.2009 г. Съвременни тенденции в предучилищното 

и начално образование 
 
V. ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ  
 
№ Проект № Наименование 
1. РД-07-543/31.03.2009 г. Мониторинг и изследване на физически и 

технологични процеси 
2. РД-05-334/25.03.2009 г. Инженерна логистична система за оценка 

на качествените характеристики на 
материали изделия и апаратура 

3. РД-05-335/25.03.2009 г. Областен /общински/ ситуационен център 
при управление на кризи 

4. РД-05-330/25.03.2009 г. Създаване на учебно изследователска 
еталонна геодезическа мрежа 

 

VІ. КОЛЕЖ – ДОБРИЧ  
 
№ Проект № Наименование 
1. РД-07-585 /06.04.2009 г 

 

Научна конференция с международно 
участие „Съвременни модели във висшето 
образование през призмата на болонския 



процес” с национална кръгла маса 
”Проблеми на качеството и иновации във 
висшето образование”  

 

VI І. ДИПКУ – ВАРНА  
 
№ Проект № Наименование 
1. РД-07-582/06.04.2009 г. Предизвикателствата на техногенните 

цивилизации в глобалната история в края 
на двадесети и началото на двадесет и 
първи век 

2. РД-07-583/06.04.2009 г. Експериментиране на модел за развитие на 
педагогическото умение за достъпно 
преподаване 

3. РД-07-584/06.04.2009 г. Българската култура в многоезичието на 
съвременното сръбско образование 

 


