
СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2011 Г.  
ОТ БЮДЖЕТНАТА СУБСИДИЯ В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 
І. ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
 
№ Проект № Наименование 
1. РД-05-162/25.02.2011 Езикът в обществото и обществото в езика  
2. РД-05-163/25.02.2011 Културното дело на Стилиян Чилингиров  
3. РД-05-164/25.02.2011 Съвременната русистика: проблеми и 

предизвикателства  
4. РД-05-165/25.02.2011 Комуникация и култура  
5. РД-05-167/25.02.2011 Езиците и културите във (взаимо)действие  
6. РД-05-168/25.02.2011 Туркологични изследвания  
7. РД-05-169/25.02.2011 Изследване и издаване на паметници, 

свързани със славянската културна 
традиция на балканите  

8. РД-05-170/25.02.2011 Град и памет  
9. РД-05-171/25.02.2011 Занаяти и занаятчийски производства във 

феодалните имения на плиска  
10. РД-05-172/25.02.2011 Интерактивни технологии в обучението  
11. РД-05-173/25.02.2011 Масовите комуникации в 

информационното общество  
12. РД-05-161/25.02.2011 Подкрепяне на научни и творчески прояви 

във ФХН  
 
ІІ. ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 
13. РД-05-148/25.02.2011 Диагностика на математическата 

готовност на 6-7 годишните деца за 
училище.  

14. РД-05-149/25.02.2011 Анализ на програмни средства за 
санкциониран/несанкциониран достъп до 
HandHeld устройства.  

15. РД-05-150/25.02.2011 Изследване на възможността за използване 
на високопроизводителна компютърна 
система за стеганализ.  

16. РД-05-151/25.02.2011 Псевдослучайни генератори на редици и 
информационно търсене.  

17. РД-05-152/25.02.2011 Изучаване на двойки криви и повърхнини.  
18. РД-05-153/25.02.2011 Теоретични основи и подходи за 

управление на риска.  
19. РД-05-154/25.02.2011 Методически анализ на иновационни 

методи в обучението по математика, 
информатика и информационни 
технологии.  

20. РД-05-155/25.02.2011 Нелинейни интегруеми уравнения и нули 
на абелеви интеграли.  



21. РД-05-156/25.02.2011 Обратната задача и ньотеровата задача в 
теорията на Галоа за крайни р-групи и 
крайно породени про-р-групи.  

22. РД-05-157/25.02.2011 Оптимални самодуални кодове над крайни 
полета.  

23. РД-05-158/25.02.2011 Рефлексията в подготовката на бъдещи 
учители по информатика в аспекта на 
интерактивни системи за самоконтрол.  

24. РД-05-159/25.02.2011 Изследване възможностите за повишаване 
сигурността на безжични и сензорни 
мрежи.  

25. РД-05-160/25.02.2011 Анализ на образователното равнище и 
професионално-квалификационната 
структура на заетите в област шумен.  

 
ІІІ. ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 
 
26. РД-05-132/24.02.2011 Интегративни подходи в биологията и 

тяхното приложение с цел подобряване на 
обучението в биологичното направление  

27. РД-05-133/24.02.2011 Проучване на основни компоненти на 
природни и агроекосистеми в 
Североизточна България и оценка на 
въздействието на растителнозащитни 
фактори върху главни вредители в тях  

28. РД-05-134/24.02.2011 Интергративни връзки наука-образование 
при изследване на веществата и 
обучението по Химия и опазване на 
околната среда  

29. РД-05-137/25.02.2011 Синтез и реакции на циклизация и 
полимеризация на функционализирани 
диени  

30. РД-05-141/25.02.2011 Изследване на оптичните и 
магнитооптичните свойства на кристали с 
3d-примеси и механичните и топлинни 
свойства на полимерите  

31. РД-05-143/25.02.2011 Оценка на природните условия за 
водосборния басейн на р. Камчия като 
фактор за формиранеето на социално-
икономическата структура на населените 
места  

32. РД-05-144/25.02.2011 Изследване на физични процеси в микро, 
макро и био-космоса  

33. РД-05-145/25.02.2011 Състояние и перспективи за развитие на 
туризма в Североизточен регион  

 
ІV. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
 
34. РД-05-187/07.03.2011 Студентско иконографско ателие: „Книги, 



образи, символи – Евангелските 
изображения в контекста на каноничната 
изобразителна система на православната 
миниатюрна и кавалентна живопис”  

35. РД-05-189/07.03.2011 Методически аспекти вобучението по 
„Ритмика и танци”  

36. РД-05-190/07.03.2011 Мениджмънт на педагогическото 
взаимодействие училище – семейство  

37. РД-05-191/07.03.2011 Консултиране и управление на конфликти 
в образователната среда  

38. РД-05-192/07.03.2011 Футурологично прогнозиране за 
развитието на социалните услуги в 
България  

39. РД-05-193/07.03.2011 Интерактивни технологии на 
педагогическото взаимодействие в 
предучилищното и началното образование  

40. РД-05-194/07.03.2011 Формиране на професионални 
компетенции на студентите от 
специалност „Специална педагогика” чрез 
дейностите по арт- и трудотерапия при 
работа с деца с увреждания.  

41. РД-05-195/07.03.2011 Възгледи за дисциплината в Българския 
специализиран периодичен печат  

42. РД-05-196/07.03.2011 Социално-педагогически практикум на 
студенти с изключение  

43. РД-05-197/07.03.2011 Проблеми на практическата подготовка на 
студентите от специалност „Педагогика на 
обучението по музика”  

44. РД-05-198/07.03.2011 Иновации в професионалното образование  
45. РД-05-185/07.03.2011 Мостове на изкуството – худ. творчески  
46. РД-05-186/07.03.2011 Артистични послания – худ. творчески  
47. РД-05-188/07.03.2011 Viva la musica! Viva Academia! – худ. 

творчески  
 
 
V. ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ  
 
48. РД-05-146/25.02.2011 IP управление на технологични обекти  
49. РД-05-174/25.02.2011 Областен (общински) ситуационен център 

при управление на кризи. Методология за 
оценка на критичната инфраструктура  

50. РД-05-147/25.02.2011 Инженерни методи за изследване 
екологичните характеристики в 
промишленото производство  

51. РД-05-199/07.03.2011 Създаване на еталонни GPS точки в района 
на Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски”  

52. РД -05-138/25.02.2011 Модели и приложения на 
информационните технологии и системи в 



образованието  
53. РД -05-139/25.02.2011 Актуални проблеми на педагогическото 

взаимодействие в образователния процес  
 
VІ. КОЛЕЖ – ДОБРИЧ  
 
54. РД- 05-140/25.02.2011 Съвременни технологии в областта на 

растениевъдството и животновъдството и 
участие на студентите в практически 
изследвания  

 
VI І. ДИКПО – ВАРНА  
 
55. РД-05-200/07.03.2011 Аспекти на началното образование 
56. РД- 05-201/07.03.2011 Експериментиране на модел за развитие на 

контролно-оценъчните умения на 
учителите.  

 
VIII. ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ ЗА 2011 г. 
 
57. РД- 05-166/25.02.2011 Допълнителна финансова подкрепа към 

текущия университетски проект – 
ЕРАЗЪМ  

58. РД-05-178/28.02.2011 Повишаване ефективността на система за 
оценка и контрол на качеството на 
образованието и академическия състав в 
ШУ  

59. РД-05-177/28.02.2011 Научна конференция с международно 
участие “ 40 години шуменски 
университет 1971-2011”  

 
 


