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за участие в конкурс за „професор” в област на висше образование 1. Педагогически 
науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 
дидактика – професионална подготовка на специални педагози и качество на 
образователния процес), обявен в „Държавен вестник” бр. 98/15.12.2015 г. 
 
 

1. МОНОГРАФИИ 
 

1.1. Николова, С., Г.Кирилова, Предучилищното образование на деца със 
специални образователни потребности, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2016, 
ISBN 978-619-201-079-9, 236 

 
Предметът на настоящата книга е предучилищното образование на децата със 

специални образователни потребности. На съвременния етап на развитие на 
българската образователна система на преден план изпъкват задачите, свързани със 
създаване на условия за развитие на личността на всяко дете в съответствие с 
особеностите на психическото и физическото му развитие и в зависимост от неговите 
способности и таланти. 

В първа глава на книгата се разглеждат въпроси, свързани с мястото на 
предучилищната педагогика на деца със специални образователни потребности в 
системата на педагогическите науки. Представени са специфичната терминология на 
специалната педагогика и методологическата й база. Очертани са общодидактическите 
принципи, пречупени през спецификата на педагогиката за деца със специални 
образователни потребности. Отделено е достатъчно място и на специфичните 
принципи – етиопатогенетически принцип; системен и комплексен подход при 
диагностиката и корекцията на нарушенията; корекционно-компенсаторна насоченост 
на образователния процес; съобразяване със закономерностите в онтогенезиса; 
дейностен подход в обучението и възпитанието; ранно начало на корекционно-
педагогическа подкрепа; развитие на мисленето, езика и комуникацията като средства 
на специалното образование. 

Специално внимание е отделено на актуалните проблеми на образованието на 
децата със специални образователни потребности. В детайли е разгледана 
корекционно-педагогическата работа, включваща корекционно обучение, корекционно 
възпитание и корекционно развитие. В тази връзка са представени методите на 
обучение и възпитание и особеностите при тяхното прилагане в корекционно-
педагогическия процес. 

Централно място в разработката е отделено на организацията на 
предучилищното образование при деца със специални образователни потребности. Във 
втора глава е представена периодизацията в детското развитие и спецификите в 
психическите процеси при децата със специални образователни потребности. 



Представени са системите и програмите за предучилищно възпитание и образование. 
Наред с това внимание е отделено на новостите в Наредба № 1 от 2009 г. за обучение на 
деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични 
заболявания, публикувани в ДВ, бр. 59 от 4 август 2015 г. Систематизирани са важни 
указания при попълване на индивидуална образователна програма за деца със 
специални образователни потребности. Последователно са описани целите и задачите 
по основните образователни направления при обучението на децата в детските 
заведения. В края на втора глава са поместени компетенциите и функциите на 
ресурсния учител, както и съдържанието на общата и допълнителната подкрепа за 
личностно развитие, отразени в новите нормативни документи. 

Трета глава е посветена на училищната готовност на децата със специални 
образователни потребности. В детайли е представена работата на специалните педагози 
и подкрепата, която оказват на семействата на децата със специални образователни 
потребности. 

Книгата е предназначена за преподаватели и студенти във висшите училища 
(направление Педагогика), както и за родители, педагози и други специалисти, 
интересуващи се от въпросите на предучилищната педагогика на деца със специални 
образователни потребности. 

 
 
1.2. Николова, С., Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. 

Преславски”, Шумен, 2015, ISBN 978-619-201-055-3, 143 
 
Книгата е посветена на умствената изостаналост като една от основните форми 

на интелектуална недостатъчност. Ниското равнище на интелектуалното 
функциониране, понижените адаптивни способности и трудностите при формиране на 
детската личност са основните параметри, характеризиращи тази така голяма и 
разнородна трупа деца с нарушения на психическото развитие. 

В началото е отделено място на някои проблеми на интелектуалната 
недостатъчност. Представени са понятията „аномално развитие” и „дизонтогения”, 
направена е съпоставителна характеристика на типовете дизонтогения, чрез които се 
презентира интелектуалната недостатъчност – общо устойчиво недоразвитие; увредено 
развитие и задръжки в психическото развитие. 

Първите два типа са едни от най-тежките дизонтогении, при които 
нарушенията имат траен и необратим характер. Те изпълват съдържанието на 
понятието умствена изостаналост. Децата със задръжки в психическото развитие сами 
по себе си са също доста разнородна група.  

В настоящата разработка се прави опит за разглеждане на специфичните белези 
на умствената изостаналост в теоретичен план. Представени са основните етапи в 
развитието на научния интерес към умствената изостаналост – от древността до наши 
дни. В тази връзка е описана първата класификация на душевно болните и е проследено 
отношението към слабоумните през Възраждането. Отделено е достатъчно място на 
различните подходи към изучаването на умствената изостаналост чрез теориите и 
класификациите на най-ярките представители на науката, занимаващи се с умствено 



изостаналите деца и тяхното диагностициране, изучаване, обучение, възпитание и 
професионално-трудова социализация. 

Централно място в монографичния труд е отделено на новаторските идеи и 
теории за умствената изостаналост както и на съвременните изследвания относно 
същността и етиологията на нарушението. Представени са становищата на европейски, 
американски, руски и български учени. Изведени са подходящи акценти във връзка с 
променящите се обществено-икономически условия за по-нататъшна интеграция и 
социализация на лицата с умствена изостаналост. 

 
 
1.3. Николова, С., Б.Георгиева К.Кирилов, Качеството на образованието 

в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, УИ „Еп. К. 
Преславски”, Шумен, 2015, ISBN 978-619-201-004-1, 353 

 
Качеството на университетското образование има за цел да осигури обучение, 

насочено към изграждане на високо подготвени специалисти, развити личности, с 
изградени знания, умения и компетентности за реализация в съответствие със 
съвременните обществени изисквания и потребности на пазара на труда и 
бизнессредата от регионален и национален аспект, мотивирани за европейско 
сътрудничество. Именно към това бяха насочени усилията на ръководството на 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” в периода 2009 – 2014 г. 

В посочения период многократно бяха изследвани и анализирани в цялост 
насоките и резултатите от опитите на висшето училище за повишаване качеството на 
образованието, за подобряване на механизмите на ефективно функциониране на 
Системата за управление и контрол на качеството във всички посоки и структури, както 
и резултатите от взаимодействието им. Настоящата разработка представлява опит да 
обхванат всички тези изследвания, анализи и прогнози като обобщение на всеки от 
изминатите етапи. Главна цел на монографията е да представи цялостният комплекс от 
усилията в организацията и активната дейност на всички структурни страни, 
заинтересовани субекти и обекти за повишаване ефективността на Системата за 
управление, регулиране, поддържане на качеството на образованието в Шуменския 
университет в периода 2009 – 2014 г. 

Обект на анализ е качеството на образованието в Университета, а предмет на 
изследователския интерес по-специално е: 

 цялостната дейност, институционалните условия и механизми за 
поддържане и усъвършенстване качеството на образователната, 
научноизследователската, художественотворческата и управленската дейност на 
всички нива в техните връзки и взаимодействия като оценка на даденото състояние, 
постигнатия етап за определяне на по-нататъшните приоритети на Университета и 
неговото ръководство, на основните структурни звена; 

 предпоставените политики на Шуменския университет по посока на 
повишаване на качеството и резултатите от тяхното осъществяване и съответствието 
им с неговата Мисия, Визия и Стратегия; 



 начините на наблюдение, изследване, квалиметрична оценка, анализ, 
прогнози и препоръки за всички измерения, подобряването на индикаторите като 
условие за подобряване на системите на контрол, планиране и стимулиране на 
процесите по управление на качеството във висшето училище; 

 формите, техниките и технологиите, иновативните моменти, 
утвърждаването и използването на стандарти за постигане на повишаването на 
ефективността на механизмите на управление на качеството в споменатите му аспекти. 

Книгата съдържа въведение, две части и заключение. В първа част – 
Функциониране на системата за управление на качеството в Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски”се разглеждат следните теми: 

1. Институционализация на системата по поддържане и управление на 
качеството на образованието и академичния състав 

2. Цели, задачи и приоритети за повишаване на ефективността на 
управлението на качеството на образованието и академичния състав 

3. Политиката по качество на образованието в Шуменския университет – 
основни направления 

4. Повишаване на качеството на образованието в аспекта на „учене – 
преподаване”. 

Втора част е посветена на наблюдение, оценка и контрол за повишаване на 
качеството на учебния процес и академичния състав в Шуменския университет. 
Представени са въпроси, свързани с: 

 усъвършенстване механизмите за наблюдение, оценяване и управление на 
качеството на обучението и академичния състав; 

 обобщени резултати и изводи от анкетните проучвания за качеството на 
образованието в периода 2009 – 2013 г.; 

 външните и вътрешните одити като форма на повишаване на 
ефективността на управлението на качеството на образованието. 

В периода 2009 – 2014 г. в Шуменския университет е осъществено значително 
материално-техническо и технологично обновление, разширяване, 
осъвременяване и модернизиране на информационната база, осигуряваща 
учебния процес. 

Анализът дава основание да се заключи, че настоящата разработка не би могла 
да обхване напълно всички дейности, детайли и страни в стремежа за постигане на 
предпоставените цели и задачи. Постигнатото в настоящия период за повишаване 
качеството на обучението и академичния състав, за активизиране на механизмите на 
ефективност на управлението, наблюдението и оценката са резултат от непрекъснат 
процес на усъвършенстване на Системата за повишаване конкурентоспособността на 
Университета, от устойчивото развитие и комплексното ръководене на процесите, 
влияещи върху качеството на образователния продукт и научноизследователската 
дейност. 

Настоящият труд е предназначен за информация и подпомагане дейността на 
всички структури и нива на организация и управление на качеството на образованието 
и академичния състав, за колегията, която подготвя акредитации и представя 
постиженията на университета с цел популяризирането на резултатите по повишаване, 



утвърждаване, поддържане, наблюдение и оценка на качеството на образованието и 
академичния състав, както и при всички дейности, насочени към повишаване на 
ефективността на механизмите на въздействие в университетската среда. 

 
 
2. УЧЕБНИЦИ 
 
2.1. Николова, С., Методика на обучението по български език и 

литература за деца с интелектуална недостатъчност, Електронен учебник, Шумен, 
2014, ISBN 978-954-577-892-6, http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=5471 

 
Електронният учебник съдържа два модула и тест с 50 въпроса. Това е част от 

лекционния курс по дисциплината „Методика на обучението по български език и 
литература за деца с интелектуална недостатъчност”, включена в учебния план на 
студенти от специалност „Специална педагогика“ – Педагогика на деца с 
интелектуална недостатъчност. 

Целта е да се представят на обучаваните основните въпроси от съвременната 
теория на обучението по български език и литература (четене и писане) в началния етап 
на обучение в общообразователното и специалното (помощно) училище. Успоредно с 
това се предлага информация за специфичните похвати на преподаване в помощното 
училище. 

Програмата акцентира върху спецификата на работата с умствено изостаналите 
деца в часовете по роден език. Тя дава възможност специалният педагог да овладее 
основните методически дейности на базата на аналогията между работата в масовото и 
помощното училище. Едновременно с това са представени основните тези от 
съвременната теория на обучението по български език и литература (четене и писане) в 
началния етап в общообразователна среда и в специалното (помощно) училище. 

В първия модул са разработени следните теми: 
1. Дидактически и методически принципи в родноезиковото обучение 
Тук в началото са разработени общодидактическите принципи на обучението и 

специфичното им приложение в часовете по български език и литература в началния 
етап на помощно училище. Към темата са разгледани и методическите принципи на 
обучение. 

2. Учебна програма по български език и литература за ученици с умствена 
изостаналост (І – ІV клас) 

Последователно е обърнато внимание на специфичните особености и задачи на 
учебния предмет „български език и литература” в началния етап на помощно училище; 
на планирането на учебно-възпитателната работа по български език и литература, 
съдържанието на програмата и на основните направления на обучението по български 
език и литература. 

3. Особености в речевото развитие на учениците с умствена изостаналост 
Тук са включени въпроси разглеждащи спецификите в периодите на речевото 

развитие на децата с умствена изостаналост. 
Вторият модул съдържа три теми.  



Първата тема е: Началното ограмотяване като етап от обучението по български 
език и литература. Описан е метода на Ушински и е представена характеристиката на 
съвременния звуков аналитико-синтетичен метод на ограмотяване (с неговите 
особености). Последователно са разгледани етапите в на обучението в начална 
грамотност в общообразователното училище – подготвителен и основен, включително 
и спецификите в обучението по начално четене и начално писане. 

Втората тема е: Началното ограмотяване на умствено изостаналите ученици в 
помощно училище. Направен е анализ на съществуващата педагогическа практика 
относно началното ограмотяване в помощно училище. Обърнато е внимание на 
предбукварния период (работа с картинен буквар, видове упражнения и подготовка за 
писане); на букварния период (работа с буквара и писане на ръкописни букви) и на 
следбукварния период със спецификите му в помощно училище. 

Третата тема е: Урокът по начална грамотност – същност, изисквания, типове 
уроци. В началото е представен урока като основна организационна форма на 
обучение, със съответните задачи, структура и типове уроци. След това са предложени 
методически тези относно урока по четене и урока по писане. 

Към 6-те теми е предложен на студентите тест от 50 въпроса по съдържанието 
на двата модула. Те са от отворен и затворен тип. Подбират се различни комбинации от 
въпроси от теста, на които студентите отговарят по време на семестъра, преди 
явяването на изпит по дисциплината Методика на обучението по български език и 
литература за деца с интелектуална недостатъчност. 

 
 
3. СТАТИИ ОТ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ (СПИСАНИЯ) 
 
3.1. Nikolova, S., A research study on Konstantin Preslavsky University of 

Shumen students` realization, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION, vol. 
5, 2015, p., 86-100, (co autor K. Kirilov) ISSN 1314-9784 

 
Важен елемент от Системата за управление на качеството в Шуменския 

университет са маркетинговите проучвания на трудовия пазар. Те се извършват 
съвместно с Кариерния център и с преподаватели, които познават възможностите на 
предприятията и държавните институции в региона за наемане на работа на 
завършващите студенти.  

Професионалните направления в основните структурни звена също поддържат 
непрекъснати и ефективни контакти с работодатели под формата на срещи, дискусии, 
допитвания, оценки и препоръки. Целта е провеждане на учебните практики и стажове 
в реална професионална среда; осъществяване на посредничество при търсене на 
работа от действащи и завършили студенти. 

В статията се представя мнението на потребители на специалисти и на 
студенти, обучавани в Шуменския университет в периода 2009 – 2013 г. Събрани, 
обработени, анализирани и систематизирани са данни от две от четирите анкетни карти 
използвани в Университета – Анкетна карта (А3) за качеството на обучение за 



работодатели и Анкетна карта (А4) за студенти, завършващи обучението си. 
http://uninet.shu-bg.net/upravlenienakachestvoto/anketi/ 

 
 
3.2. Николова, С., Комуникация със семействата на деца със специални 

образователни потребности, Сп. Педагогически новости, 2015 г. №1, с.108-116, (в 
съавт. С. Велева) ISSN 1314-7714 

 
Статията е посветена на една от важните функции на специалния педагог и на 

детския психолог – комуникацията със семействата на деца със специални 
образователни потребности. Когато родителите научават, че детето им има задръжка в 
развитието или друго нарушение, за тях това е „шокираща новина”. Приспособяването 
на родителите към новата реалност преминава през няколко стадия. За много от тях 
чувството на самота и изолация е силно, а процесът на приемане и осъзнаване на 
диагностицираното нарушение на тяхното дете е дълъг и мъчителен. Семейното 
консултиране е основна форма за подкрепа на родителите на деца с проблеми. То се 
осъществява от психолози или психотерапевти, обучени в работата със семейства и 
предполага специална професионална подготовка. Помощта, която родителите могат да 
получат по време на консултациите е ориентирана към подобряване на техните 
комуникативни умения и промяна в утвърдените модели на общуване. 

 
 
3.3. Николова, С., Обучение умственно отсталых детей в Болгарии, 

Журнал „Научное обозрение: гуманитарные исследования” №7, 2015, с. 6-10, 
импакт-фактор РИНЦ (2014 г.) = 0,372, също и в международна база Ulrich's 
Periodicals Directory 

 
Статията е на руски език и дава информация за процеса на обучение на децата 

с умствена изостаналост в България. Обучението на тези деца се провежда по няколко 
основни модела. За организирането и реализирането на интегрираното обучение на 
децата със специални образователни потребности се наложи промяна в наредбите и 
законите, свързани с тяхното образование. Създадоха се ресурсни центрове, които 
осъществяват подпомагане на децата със специални образователни потребности (част 
от които са и тези с умствена изостаналост) в общообразователна среда. За децата с 
умерена и тежка умствена изостаналост и с множество увреждания съществуват 
специални (помощни) училища. Наред с традиционните методи на обучение, там се 
прилагат и редица специфични методи. 

 
 

3.4. Николова, С., Образователният процес в Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски”, Сп. „Педагогика”, 2015 г., № 5, с.653-660, ISSN 
0861-3982 (Print), ISSN 1314-8540 (Online) 

 

http://uninet.shu-bg.net/upravlenienakachestvoto/anketi/


Един от основните проблеми, стоящ пред българските висши учебни заведения 
касае качеството на обучението на студентите. Това изисква усъвършенстване на 
критериите по отношение на образователния процес като цяло. Като пълноправен член 
на Европейския съюз, България спазва европейските нормативни и стратегически 
документи. В Шуменския университет се следи и налага разбирането за изпълнение на 
тези, които предпоставят развитието на висшето образование – Европейската 
квалификационна рамка и утвърждаването й в „Националната квалификационна 
рамка”(2011г), „Ръководство за приложението на кредитната система”(2009г), „Европа 
2020” (2010г.). Настоящата статия разглежда качеството на образователния процес в 
Шуменския университет.  

В статията се посочват задачите, чрез които се работи за постигане на 
качествената професионална подготовка на бъдещите специалисти. Акцентът в 
управлението на качеството на образованието в Шуменския университет в последните 
години се насочва към контрол върху образователния процес, към повишаване 
ефективността на факторите, съдействащи за подобряване на обучението. Представена 
е системата за осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на 
образователния продукт по двете основни направления – вътрешно институционална 
самооценка на състоянието и тенденциите по отношение на факторите за осигуряване, 
поддържане и развиване на качеството на обучението и на резултатите от него; както и 
външна оценка на качеството на образователния продукт – оценка на потребителите – 
студенти и работодатели. 

Детайлно се разглежда дейността на комисията по оценяване и поддържане 
качеството на обучението и академическия състав, а също и оценката, поддържането, 
контрола и повишаването на качеството на учебния процес в Шуменския университет. 

 
 
3.5. Николова, С., Фолклорът като средство за интеграция на деца със 

специални образователни потребности, Сп. „Специална педагогика и Логопедия”, 
2014 г. № 3, с. 27-38, (в съавт. Ю. Дончева) ISSN 1310-7003 

 
Статията разглежда ролята на детските фолклорни игри като средство за 

интеграция на деца със специални образователни потребности. Един от успешните 
пътища за развитие на децата със специални образователни потребности и 
приобщаването им към общообразователната среда е използването на игрите и по-
конкретно на българските детски фолклорни игри в процеса на интеграция. 

Необходимо е да се потърси функцията на играта като основна дейност на 
„детския социум”, която обуславя относителната му самостоятелност в рамките на 
играещия колектив. Подвижните игри са привлекателни поради значителния 
емоционален и двигателен заряд, който съдържат, а това „активира” мотивите за 
дейност. Те са сред любимите занимания на децата със специални образователни 
потребности доколкото предполагат по-либерален режим на функциониране. Тук може 
да се допусне известна трансформация на правилата и много широк диапазон от 
действия и операции, което е във възможностите на децата. 



Фолклорната игровата дейност провокира интерес и създава стабилна, 
устойчива мотивационна среда за успешно овладяване на нови знания и затвърдяване 
на старите, осигурява усвояване на умения и навици, способности, компетенции, 
свързани с пълноценно развитие както на децата в норма, така и на децата със 
специални образователни потребности. 

 
 
3.6. Nikolova, S., Assessment and control of quality of education of students in 

Konstantin Preslavsky University of Shumen, JOURNAL SCIENCE EDUCATION 
INNOVATION, vol. 5, 2014, p. 132–138, (co autor B. Georgieva) ISSN 1314-6289 

 
Периодът 2009 – 2011 г. се характеризира с качествено нови моменти, 

изисквания и все по-дълбоко усъвършенстване на критериите по отношение на 
образователния процес и обучението на студентите като цяло. 

Основната стратегическа цел на Шуменския университет е да подготвя 
висококвалифицирани и конкурентноспособни кадри съобразно изискванията на пазара 
на труда и изискванията на бизнес средата в региона и в страната. 

Една от основните задачи на Системата за управление на качеството е 
проучване мнението на студентите и работодателите и на тяхната удовлетвореност от 
качеството на обучението в Шуменския университет. 

Мнението и оценките на всички заинтересовани страни за качеството на 
университетските дейности се получава чрез провеждане на два типа емпирични 
социологически изследвания /ЕСИ/.  

Първият има за основна цел изучаване мненията и оценките за качеството на 
обучението в Шуменския университет по професионални направления и специалности.  

Вторият тип емпирични социологически проучвания проследява качеството на 
обучението по учебни дисциплини и за оценяване качествата на преподавателите по 
съответната дисциплина. 

Анализът на резултатите от ЕСИ се използва за вземане на управленски 
решения и предприемане на коригиращи и превантивни действия. Изискванията на 
методиката се прилагат в основните звена, филиалите и обслужващите звена на 
Шуменския университет. 

 
 
4. СТАТИИ ОТ СБОРНИЦИ, ГОДИШНИЦИ 
 
4.1. Николова, С., Прилагане на електронна форма на обучение при 

усвояване на учебни дисциплини за развитие на комуникативни, речеви и 
методически способности на студенти по специална педагогика// Годишник на 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Ш., Том XІX D, 
2015, с.917-924, ISSN 1314-6769 

 
В настоящото изложение се поставят въпроси, свързани с подготовката на 

студентите от специалност Специална педагогика чрез възможностите на Центъра за 



дистанционно обучение към Шуменския университет. Представят се учебни 
дисциплини, по които са разработени електронни модули или електронни учебници, 
подготвящи за практикуване на учителската професия и за обогатяване на 
комуникативните компетенции на студентите. 

 
 
4.2. Николова, С., Взаимоотношения между ученици с и без специални 

образователни потребности в общообразователна среда (анкетно проучване)// 
Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Ш., 
Том XІX D, 2015, с.910-916, (в съавт. Е. Люцканова), ISSN 1314-6769 

 
В изложението се разглеждат взаимоотношенията между интегрирани ученици 

със специални образователни потребности в общообразователна среда и техните 
съученици в норма. Поставят се въпроси, отразяващи мнението на учениците за 
съвместни действия и междуличностни отношения. Обект на изследване са нагласите 
на учениците със и без специални образователни потребности относно състоянието на 
подкрепящата среда при образователната интеграция. Представят се резултати от 
анкетно проучване, проведено сред 12 – 17-годишни ученици. 

Един от основните изводи е, че учениците в норма декларират толерантно 
отношение към своите съученици със специални потребности, но в същото време не са 
готови да изграждат емоционална близост с тях. Налице е ниска мотивация от страна на 
тези ученици. Съгласно данните от анкетните карти практически всички категории 
респонденти подкрепят констатацията, че са необходими целенасочени допълнителни 
дейности, свързани с въвеждането на подкрепяща среда за учениците със специални 
образователни потребности. Именно този елемент се определя като основа за 
успешното приобщаване на децата към съвременната образователна система. 

 
 
4.3. Николова, С., Общуването в социалната работа с деца// Годишник на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Ш., Том XIX D, 
2015, с.902-909, (в съавт. Е. Люцканова), ISSN 1314-6769 

 
Вниманието в настоящия текст е насочено към общуването в социалната 

работа с деца и по-конкретно към значението на комуникативните умения на социалния 
работник/социалния педагог за ефективността в помагащия процес. Акцентът, който се 
поставя е, че формирането и приложението на тези умения в процеса на обучение на 
студентите предполага интегрирането на съвкупност от техники, основни знания за 
детското развитие, персонални способности и етична позиция на студента, всяко от 
които е важно, за да се осъществи ефективен помагащ процес. 

 
 
4.4. Николова, С., Мнение на педагози и родители относно подкрепящата 

среда за деца със специални образователни потребности// Сб. "Иновации в 



образованието" - Пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 
09.05.2015), Фабер, 2015, с. 340-346, ISBN: 978-619-00-0265-9 

 
В България осигуряването на подкрепяща среда в обучението на децата със 

специални образователни потребности зависи от редица параметри от юридическа, 
педагогическа и социална гледна точка. Актуалността на тази проблематика е 
безспорна, като се има предвид, че приобщаването на децата със специални 
образователни потребности е приоритет в цялостната реформа на българската 
образователна система. В тази връзка е особено важно мнението на специалисти и 
родители. 

 
 
4.5. Николова, С., Състояние на правописните умения на ученици от 

трети клас на помощно училище// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ 
семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015), Фабер, 2015, с. 
333-339, ISBN: 978-619-00-0265-9 

 
Темата на изложението е провокирана от обстоятелството, че в последните 

години в помощните училища се обучават все по-голям брой деца не само с умерена и 
тежка умствена изостаналост, но и с множество увреждания. Това поставя редица 
въпроси пред педагозите, работещи с тези ученици, свързани с методите на обучение 
(традиционни и специфични) и с новите функции на специалните училища. 

 
 
4.6. Николова, С., Развиващите функции на българските детски 

фолклорни игри при деца със специални образователни потребности в 
интегрирана среда// Сб. "Комуникативни и емоционално-поведенчески 
нарушения", (12-14.12.2014 г.) НБУ, 2015 г., с. 118-122, (в съавт. Ю. Дончева), ISBN 
978-954-535-863-0 

 
Един от основните принципи на интегрираното обучение е, че всички деца 

трябва да учат заедно, където и когато е възможно, независимо от техните затруднения. 
Целта е социална интеграция и активно включване на децата в реалния живот – в 
семейството и в обществото. Авторите експонират един апробиран в практиката модел 
за социализация и интеграция на тези деца. Защото да, те са различни, но от малки 
останалите деца трябва да се научат да приемат и разбират различното, като част от 
общото цяло. 

 
 
4.7. Николова, С., Развитие на когнитивната дейност при деца с 

множество увреждания чрез методиката на Мария Монтесори// Сб. 
"Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения", (12-14.12.2014 г.) 
НБУ, 2015 г., с. 9-13, (в съавт. Ю. Дончева), ISBN 978-954-535-863-0 

 



Децата с множество увреждания се определят като деца, които поради 
дълбочината на своите физически, умствени или емоционални проблеми се нуждаят от 
образователни, социални, психологически и медицински грижи, надхвърлящи 
традиционните грижи, с цел да се достигне максимума на социално взаимодействие. 
Все по-често на специалните педагози се налага да използват обучителни техники, 
целящи постигане на по-висока ефективност, да въвеждат интерактивни и 
нетрадиционни методи на обучение. Монтесори педагогиката е известна в световен 
мащаб и се прилага успешно както при деца в норма, така и при деца с различни 
нарушения и затруднения в различни сфери на функциониране – когнитивна, 
двигателна, социална, езикова, емоционално-поведенческа и пр. Мария Монтесори 
създава един уникален метод за работа – технологичен и комплексен, чрез който всяко 
дете работи индивидуално по свой собствен план. Самата тя го определя като „метод 
основан на свободния избор на детето в подготвена среда”. Методът на Мария 
Монтесори е доказал своите развиващи функции, апробирани и при деца с 
множествени увреждания по отношение на сензорните, предметно-манипулативните и 
речевите им възможности. 

 
 
4.8. Николова, С., Формиране на професионални компетенции у 

студентите по специална педагогика по време на лятна практика (в дневен център 
за деца с увреждания)// Научни трудове на РУ, том 54, серия 6.2, с.79-83, ISSN 1311-
3321 

 
В настоящото изложение се разглеждат въпроси, свързани с практическата 

подготовка на студентите от специалност Специална педагогика, по-конкретно с 
организирането на лятна практика и спецификите на работа по време на провеждането 
й. Студентите по специална педагогика осъществяват две летни практики – след втори 
и трети курс, с продължителност от по 40 часа – в рамките на една учебна седмица. 

Целта на лятната практика след ІV семестър е запознаване с учреждения и 
институции, в които се отглеждат, обучават и възпитават деца с умствена изостаналост; 
със структурата, организацията и формите на работа в тях. Студентите имат 
възможност отблизо да опознаят децата, техния начин на живот и психологическите им 
особености. В края на практиката всеки студент разработва психолого-педагогическа 
характеристика на дете със специални образователни потребности, като демонстрира 
своята общопедагогическа, психолого-педагогическа и методическа компетентност, 
показвайки умения за цялостно обхващане на проблема. 

Целта на лятната практика след VІ семестър е диагностико-методическа. От 
студентите се очаква да приложат на практика усвоените корекционно-терапевтични 
похвати за специфично въздействие. 

Чрез летните практики студентите придобиват богат практически опит за 
реакция и действия в различни ситуации. Запознават се с особеностите в психическото, 
физическото и интелектуалното развитие на децата. Едновременно с това бъдещите 
педагози изграждат навици и умения за работа с деца с увреждания и за екипна работа 



със специален педагог, логопед, психолог, кинезитерапевт, арттерапевт и други 
специалисти. 

 
 
4.9. Николова, С., Подкрепяща среда за деца със специални 

образователни потребности // Годишник на Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски”, Том XVIІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; 
Ш., 2014 г. с. 658-665. (в съавт. Ч. Сотиров), ISSN 1314-6769 

 
В масовия случай децата със специални образователни потребности се 

обучават съвместно с децата в детската градина. Нормативната уредба в България дава 
възможност с тях да се работи както в групата заедно с децата в норма, така и 
индивидуално в ресурсна стая, оборудвана с необходимите технически средства и 
дидактически пособия, или в кабинета на рехабилитатора и логопеда. За да е ефективно 
обучението и възпитанието на тези деца е необходимо да се осигури подкрепяща среда, 
включваща редица компоненти. Темата на изложението е провокирана от 
обстоятелството, че в последните години в детските градини нараства броят на децата 
със специални образователни потребности. Това поставя редица въпроси, свързани с 
новите функции на предучилищните заведения, една от които е наличието на 
подкрепяща среда. 

 
 
4.10. Николова, С., Социално-педагогически проблеми при интегрираното 

обучение// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски”, Том XVIІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2014 г. с. 
760-766. (в съавт. Ч. Сотиров), ISSN 1314-6769 

 
От началото на интегрираното обучение в България изминаха десет години, но 

въпреки това съществуват нерешени въпроси. В статията се акцентира върху актуални 
предизвикателства при интеграционния процес на децата със специални образователни 
потребности. Разкрива се новата роля на учителя в училище като медиатор и 
модератор. 

 
 
4.11. Nikolova S, Preparation of students in special pedagogics regarding work 

for developing communicative abilities of children with special education needs, 4th 
International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication 
Disorders, Proceedings, Varna, Bulgaria, September 5th - 7th 2014, p. 183–189, ISBN 
978-619-201-002-7 

 
В настоящото изложение се поставят въпроси, свързани с подготовката на 

студентите от специалност Специална педагогика за упражняване на учителската 
професия. Разглеждат се учебни дисциплини, които предоставят възможности за 



придобиване на специфични знания и компетенции за подпомагане развитието на 
комуникативните способности у децата със специални образователни потребности. 

 
 
4.12. Николова, С., Индивидуална образователна програма за дете със 

специални образователни потребности - указания за попълване// Сб. "Иновации в 
образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Прага - 
Братислава (06.05.2014 - 11.05.2014), Фабер; В.Т., 2014 г. с.373-381, ISBN 978-619-00-
0092-1 

 
В последните години нараства броят на децата със специални образователни 

потребности, обучаващи се в общообразователна среда. За всяко едно от тях се 
разработва индивидуална образователна програма. Все още някои от специалистите, 
участващи в екипите за комплексна педагогическа оценка се затрудняват при 
попълването на тази програма. В настоящата статия се прави опит за подпомагане на 
тази дейност. 

 
 
4.13. Николова, С., Интегрирано обучение на деца със специални 

образователни потребности в детските градини - нормативна реалност// Сб. 
"Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - 
Прага - Братислава (06.05.2014 - 11.05.2014), Фабер; В.Т., 2014 г. с.364-372, ISBN 
978-619-00-0092-1 

 
Темата на изложението е провокирана от обстоятелството, че в последните 

години в детските градини се появяват и диагностицират все по-голям брой деца със 
специални образователни потребности. Това поставя редица въпроси пред педагозите, 
работещи с деца в предучилищна възраст, свързани с методите на обучение 
(традиционни и специфични) и с новите функции на предучилищните заведения.  

 
 
4.14. Николова, С., Прилагане на специфични методи в обучението на деца 

с множество увреждания - мнение на специални педагози и родители// Годишник 
на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІ D, УИ 
„Епископ Константин Преславски”; Ш., 2013 г. с. 570-575, ISSN 1314-6769 

 
Специфичните методи на обучение намират все по-голямо приложение при 

работата в специалното училище. На специалните педагози се налага да използват 
обучителни техники, целящи постигане на по-висока ефективност, да въвеждат 
интерактивни и нетрадиционни методи на обучение. В настоящия доклад се представя 
анкетно проучване, свързано с прилагането на специфични методи на работа с 
контингента на специалните училища. Проучено е мнението на педагози, както и на 
родители на деца със специални образователни потребности. 

 



 
4.15. Николова, С., Обучение на деца с умерена и тежка умствена 

изостаналост и с множество увреждания в помощно училище // Сб. "Иновации в 
образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Виена 
(16.05.2013 - 20.05.2013), Фабер; В.Т., 2013 г. с.266-272, ISBN 978-954-400-925-0 

 
В настоящия текст се разглеждат въпроси, свързани с новите функции на 

специалното (помощно) училище. В него от шест години насам се обучават ученици с 
умерена и тежка умствена изостаналост и деца с множество увреждания. Това изисква 
използването както на традиционни методи на обучение, така и на редица специфични 
методи. Все още няма учебници и учебни помагала, съответстващи на познавателните 
възможности на тези ученици. Налага се адаптирането на учебното съдържание в сега 
съществуващите учебници и използването на допълнителни нагледни и дидактични 
материали в часовете по отделните учебни предмети. Наред с формирането на 
когнитивни и комуникативни умения, специалните педагози работят за формиране и на 
редица ежедневни (битови, хигиенни) умения. 

 
 
4.16. Николова, С., Арттерапията като специфичен метод за ефективна 

корекционна работа при деца с умствена изостаналост и множество увреждания в 
помощно училище// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски”, Том XVI D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2012 г. с. 
539-545, ISSN 1314-6769 

 
В настоящото изложение се обръща внимание на взаимодействието на 

специалната педагогика и изкуството при работа с ученици с умствена изостаналост и с 
множество увреждания в условията на специалното училище. Отделено е място на 
възможностите и формите за прилагане на методите на арттерапията в корекционния 
процес за формиране на художествена култура у децата. 

 
 
4.17. Николова, С., Някои особености в развитието на децата с умствена 

изостаналост в предучилищна възраст// Сб. „Образователни технологии” - 
Пътуващ семинар Шумен – Риека - Венеция (28.04.– 03.05.2012), Фабер; В.Т., 2012 
г. с.259-265, ISBN 978-954-400-755-3 

 
Статията е посветена на децата с умствена изостаналост в предучилищна 

възраст. Обособявайки етапите в развитието на детето, психолози и медици определят 
критерии и показатели за развитие по отношение на: социална сфера; емоционална 
сфера; моторика (към която се включват обща и фина моторика); сензорика; реч; 
когниция. Ако към края на всеки етап детето демонстрира конкретно описани 
симптоми е възможно и вероятно изоставане в развитието за съответната възраст. 
Представени са основните признаци, които свидетелстват за изоставане в развитието на 
малкото дете. Прави се извод, че е необходимо ранно начало на корекционна дейност, 



за да може детето с умствена изостаналост да разкрие в оптимална степен своя 
потенциал за развитие. 

 
 
4.18. Николова, С., История на катедра „Социална и специална 

педагогика”// История на катедрите в Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски” (1971-2011); УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 
2011 г. с. 176-184. (в съавт. с Ж. Военкинова) 

 
Статията е разработена по повод 40-годишнината на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски”. В нея е отразена историята на катедра „Социална и 
специална педагогика” от нейното структуриране до 2011 г. Това е една от най-младите 
катедри, създадена във връзка с откриването на нова специалност – Специална 
педагогика с три самостоятелни направления: Социална педагогика, Специална 
педагогика – Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност и Специална 
педагогика – Логопедия.  

В разработката в хронологичен ред е проследено създаването и разширяването 
на членския състав, обсъжданите и взетите решения, кариерното израстване. Отделено 
е място за всеки преподавател – на щат, на хонорар или съвместител. Представени са 
членовете на катедрата, удостоени с почетното звание „Доктор хонорис кауза”. 
Материалът съдържа значими разработки на преподавателите от катедрата и важните 
форуми, в които те вземат участие. 

 
 
4.19. Николова, С., Ресурсното подпомагане на хиперактивното дете в 

условията на общообразователното училище// Сб. “40 години Шуменски 
университет 1971 – 2011”, ІІ част, ШУ, 2011 г. с. (в съавт. с И. Костова и Н. 
Иванова), с.265-272, ISBN 978-954-577-618-2 

 
Проблематиката, свързана с обучението на децата със специални 

образователни потребности в последно време е изключително актуална. В настоящото 
изложение се описва един конкретен случай - на интегриран ученик с хиперактивност и 
лека умствена изостаналост. Представя се 4-годишна взаимна работа на ресурсния 
учител и учителя в общообразователното училище, както и подробна характеристика на 
детето. 

 
 
4.20. Николова, С., Децата с умствена изостаналост в предучилищна 

възраст – специфики в речевото им развитие и аспекти на корекционна работа// 
Сб. “40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, ШУ, І част, 2011 г. с. 585-591 

 
Организираната система на възпитание и обучение на умствено изостаналите 

деца е разработена в съответствие със сложната структура на нарушението им, 
възникваща в резултат на първичния дефект. Затова корекцията и компенсацията при 



тях е възможна единствено в процеса на развиващо обучение. В развитието на умствено 
изостаналото дете целенасоченото обучение има по-голямо значение, отколкото при 
детето в норма. Това произтича от факта, че при умствена изостаналост в значителна 
степен са намалени възможностите за общуване; ориентацията в околния предметен и 
социален свят; уменията за самостоятелен анализ и обобщаването на получения опит. 
Подобно обстоятелство определя спецификите и нарушенията в развитието на речта на 
децата с умствена изостаналост и съответните корекционни технологии за 
преодоляването им. В настоящото изложение се представят спецификите в речевото 
развитие на тези деца през отделните етапи. Отделено е внимание и на някои аспекти 
на корекционна работа по отношение развитието на речевите им функции. 

 
 
4.21. Николова, С., Практическата подготовка на студентите по 

Специална педагогика в условията на интегрираното обучение на деца с умствена 
изостаналост// Сб.“Теория и практика на Специалната педагогика и 
логопедията”, СУ, ИК “Феномен”, 2010 г., с. 283-287, ISBN 978-954-549-094-1 

 
В публикацията се анализират основни проблеми и различни аспекти на 

практическата подготовка на студентите по специална педагогика в новите условия на 
интегрирано и включващо обучение на децата с умствена изостаналост. Основният 
извод е, че перспективите в образованието на децата с умствена изостаналост в 
общообразователна среда изискват нова „философия”, която трябва да се има предвид 
при квалификацията на специалните педагози и ресурсните учители и по време на 
бакалавърската им подготовка. Наред с това е наложително да се усвояват 
усъвършенствани и алтернативни методи и форми на работа с деца и ученици с 
умерена и тежка умствена изостаналост, както и с натрупани дефекти. 

 
 
4.22. Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена 

изостаналост в българското училище// Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 
г., Фабер, с. 517-522, ISBN 978-954-400-298-5 

 
Материалът е посветен на тема актуална и иновационна към датата на 

представянето му. В променящите се социално-икономически условия за решаването 
на проблемите, свързани със социалната адаптация и интеграция на децата с 
нарушения в интелектуалното развитие, е необходимо обновяване и актуализиране на 
съдържанието, формите и методите за тяхното обучение. Основна насока на 
специалното образование трябва да стане практическата подготовка за живота. 
Качествено нов тип система на образование на умствено изостаналите деца е 
интегрираното обучение. Това е една отворена система, а по своята същност и 
функции е интеракционна. Съществуват морални, социални и разбира се 
образователни доводи за съвместно обучение на децата с умствена изостаналост и 
техните връстници в предучилищните и училищни заведения. Едно от най-значимите 
права на тези деца е правото им на образование. Ние като общество им дължим 



възможността да живеят и се развиват, да се обучават, възпитават и разкриват своя 
потенциал като пълноценни граждани на това общество. 

 
 
4.23. Николова, С., Преддипломна педагогическа практика на студентите 

по Специална педагогика в условията на интегрирано обучение// Сб. "Развитие на 
комуникативните възможности при деца със специални образователни 
потребности в условията на интегрирано обучение“, ШУ, 2010 г., с. 61-71, ISBN 
978-954-577-572-7 

 
Разглеждането на практическата подготовка на студентите – специални 

педагози в условията на интегрирано обучение като явление е същността на 
формулираната тема. В най-общ план практическата подготовка е процес на 
ориентация и придобиване на самочувствие за упражняване на учителската професия. 
В конкретика тази практическа подготовка е част от учебния план за цялостната 
подготовка на студентите. В тази връзка се определя зависимостта й от теоретичната 
подготовка и взаимодействията с нея. Преддипломната педагогическа практика се 
провежда в последния VІІІ семестър и е с хорариум 330 часа, от които 150 часа са за 
студентска самостоятелна работа и 180 часа са аудиторна заетост. Обръща се внимание 
на целта и задачите, които се решават чрез нея. Разгледани са задълженията на базовите 
специалисти и на университетските преподаватели по съответните методически 
дисциплини. 

 
 
4.24. Николова, С., Трудово обучение, самообслужване и подготовка за 

бъдеща трудова реализация на умствено изостанали ученици// Сб. 
“Технологичното обучение –традиции и бъдеще”, ШУ, 2009 г., Фабер, с. 166-172, 
ISBN 978-954-400-229-9 

 
Настоящата публикация е посветена на трудовото обучение на учениците с 

умствена изостаналост. Целта на корекционно-възпитателната работа с тези ученици е 
цялостната им подготовка за успешна професионално-трудова дейност и адаптация към 
социалната среда. Чрез формиране на система от жизнено необходими умения и навици 
те ще бъдат подготвени за самостоятелен начин на живот, за изпълнение на определени 
задачи в работата си и за съвместен живот със семейството и близкото им обкръжение. 

За да е ефективна корекционно-възпитателната работа с умствено изостаналите 
ученици е необходимо решаването на редица задачи, като една от най-важните може да 
се обобщи по следния начин: трудово обучение, самообслужване и подготовка за 
бъдеща трудова реализация. Трудовото образование формира знания, умения и навици, 
необходими в живота и труда. Постига се чрез включването на децата с умствена 
изостаналост в различните видове труд, необходими за самостоятелен живот – битов, 
обществено-полезен и професионален. В помощното училище се провежда задълбочена 
обща и специална трудова подготовка. Общата подготовка ориентира децата за 



основните видове труд в живота на всеки човек. Специалната подготовка цели 
усвояването на професионални умения и навици. 

 
 
4.25. Николова, С., Текуща педагогическа практика на студенти по 

Специална педагогика в условията на интегрирано обучение// Сб. "Формиране на 
умения за съвместна работа на деца със специални образователни потребности в 
условията на интегрирано обучение", УИ "Еп.К.Преславски", 2009, с. 76-84, ISBN 
978-954-577-544-1 

 
Материалът разглежда един важен проблем при подготовката на студентите – 

текущата педагогическа практика. В учебния план на специалност Специална 
педагогика, направление Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност (ПДИН) 
са предвидени определен хорариум от часове за хоспитиране, текуща и преддипломна 
педагогическа практика. Това гарантира овладяването на трудната професия на учителя 
– педагог, още повече когато това се отнася до благородната кауза на специалния 
педагог. Текущата педагогическа практика се провежда в два семестъра (VІ и VІІ 
семестър) и е с хорариум 300 часа, от които 180 часа са за студентска самостоятелна 
работа и 120 часа са аудиторна заетост, съответно 30 часа в VІ семестър и 90 часа в VІІ 
семестър. Предназначението на тази форма на педагогическо-практическо обучение е 
да адаптира студентите към реалната професионална дейност в начален етап на 
училищно обучение и в детската градина и самостоятелно осъществяване на учебния 
процес и педагогическо взаимодействие при косвеното ръководство на преподавателя. 
Освен това студентите трябва да навлязат в същността на професионалната 
специализация. Текущата педагогическа практика дава възможност на студентите да 
попълнят пропуските в знанията си и да придобият практически умения за работа с 
умствено изостанали деца по време на урок или занятие. По време на текущата 
педагогическа практика студентите се учат да обръщат внимание на ролята, която има 
активизирането на децата с умствена изостаналост в процеса на усвояване на знания. 
Въвеждането на социални ситуации посредством разнообразни увлекателни достъпни 
задачи активизира дейността на учениците. По този начин се създават предпоставки за 
постепенно и оптимално натоварване в учебната работа. В този процес вниманието на 
студентите се насочва и към степента на активност (кога се засилва, кога спада) и към 
подготвяне на съответни средства и похвати за поддържането й в оптимални граници. 

 
 

 

  


