
К О Н С П Е К Т 

 

ЗА ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦИАЛНОСТ 

“НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК”  

 

1. Обучението на личността - същност и характеристика. Обучение, възпитание и 

социализация. Характеристика на основните функции на преподаването – представяне 

и разработване на ново учебно съдържание, разбиране на учебното съдържание, 

самостоятелна дейност (повторение, упражнение). 

2. Целеполагане в обучението. Структура на социалния опит и цели на обучението. 

Технология за формулиране на измерими репродуктивни цели на обучението. 

Технология за формулиране на измерими творчески цели на обучението. Връзка между 

системата от измерими цели на обучението и системата от критерии и показатели за 

контрол и оценка на учебните постижения на учениците. 

3. Педагогическото умение за учебно мотивиране - определение и компоненти. 

Същност и видове мотивация за учене. Дидактически стратегии за учебно мотивиране: 

"успехи и неуспехи", "методи на обучение", "хуманни взаимоотношения" и 

"рационални аргументи". 

4. Взаимоотношения между учители и ученици в процеса на обучение. Модел на 

взаимоотношения "уважение и взискателност". Принципи за реализация на модела: 

свобода, толерантност, справедливост, доверие, дисциплина и отговорност. 

5. Възпитанието на личността - същност и характеристика. Възпитание, обучение и 

социализация. Система от цели на възпитанието. Форми и методи на възпитание. 

6. Проблемът за психическото развитие на личността. Същност на психическото 

развитие. Движещи сили (фактори) на развитието. Основни теории за развитието. 

Периодизация на развитието. 

7. Личността на ученика в начална училищна възраст. Усвояване на учебната дейност, 

развитие на общуването, интензивно развитие на познавателните процеси и 

емоционалната сфера. 

8. Ученето – същност и основни теории. Видове учене. Теории за ученето. Психология 

на учебната дейност.   



9. Цели на обучението по български език.  

10. Упражнението – основен похват в обучението по български език. Видове 

упражнения. Характеристика. 

11. Урокът по български език и литература. Същност, структура, типове и видове 

уроци. 

12. Етапи в системата на обучение по начална грамотност. Основни методически 

похвати в новата аналитико-синтетична технология на ограмотяване. Формиране на 

четивния механизъм.  

13. Методика за формиране на понятия за естествените числа до 1000000. Изучаване 

действията събиране и изваждане с тях.  

14. Формиране на понятие за аритметичните действия умножение и деление на 

естествени числа. Таблично умножение и деление. Умножение и деление на числата 

след 100 с едноцифрено число и двуцифрено число. 

15. Цели и задачи на алгебричната пропедевтика в І–ІV клас. Методика на изучаване на 

алгебрични изрази, уравнения и неравенства.  

16. Текстови задачи – определение, структурни елементи, класификация. Методика за 

обучение в решаване на прости и съставни текстови задачи. 

17. Съдържание и методика за изучаване на геометричните знания в І-ІV клас. 

Методика за запознаване с мерните единици за дължина и за лице на геометрични 

фигури. Лице на правоъгълник. 

18. Формиране на знания за животните по учебните предмети, свързани с природата в 

началното училище. Групи животни. Запознаване с животните и осъществяване на 

възпитание на учениците. 

19. Формиране на знания за растенията в обучението по роден край, околен свят, 

човекът и природата. Групи растения. Запознаване с годишните сезони в началното 

училище. 

20. Екскурзията – специфична организационна форма на обучение по роден край, 

околен свят, човекът и природата. Функции, видове, планиране, провеждане. 



21. Опитите в обучението по роден край, околен свят, човекът и природата. 

Безопасност. Алгоритъм за извършване на опити. Историческите знания в обучението 

по роден край, околен свят, човекът и обществото. 

22. Средства на физическото възпитание. Съдържание, форма и техника на 

физическите упражнения. Характеристики на движението. Класификация на 

физическите упражнения. Видове дейности на физическото възпитание. 

23. Форми на работа по физическо възпитание при учениците от І-ІV клас.  

Функционално натоварване в урока по физическо възпитание. Методи на физическото 

възпитание. Съвременни методи за измерване елементите на функционалното 

натоварване. 

24. Принципи и методи на обучението по Домашен бит и техника – определение и обща 

характеристика. Специфични особености и структура на урока по Домашен бит и 

техника. 

25. Музикални дейности в началното училище. Възприемане на музика – особености на 

музикалното възприемане, задачи, изисквания към репертоара, методически проблеми. 

26. Музикално-изпълнителна дейност. Певческа дейност – задачи, формиране на 

вокални и хорови навици, опазване на детския глас. Изисквания към репертоара, 

методическа система при разучаване на нова песен. Изпълнение на песен със съпровод 

на детски музикални инструменти. 

27. Специфика на методите и похвати на обучението по изобразително изкуство в 

началното училище. 

28. Видове изобразителни изкуства и жанрове в тях. Специфични материали и техники. 

29. Основни методи и подходи в ранното чуждоезиково обучение. 

30. Играта в ранното чуждоезиково обучение. 

31. Песни, стихотворения – броилки в ранното чуждоезиково обучение. 

32. Приказката, като средство за контекстуализиране процеса на усвояване на чужд 

език при деца. 
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