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Квалификационната характеристика на завършилите специалност „Биология и 

физика“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, придобили висше 

образование в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, както и 

учебният план, осигуряващ тяхната подготовка, са съобразени с Наредбата за 

държавните образователни изисквания за придобиване на висше образование за 

образователно-квалификационна степен „бакалавър” – ПМС № 162/2002г., 

Постановление №125 на МС от 24 юни 2002 г. и с Националния класификатор на 

професиите (МТСП, 2011 г., Приложение 4 към Заповед № PД01-931/27.12.2010 г. с 

влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2019 г.); Наредбата за държавните 

изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с 

ПМС№289 от 07.11.2016 г.; ЗВО; Правилника за структурата и организацията на 

процеса на обучение в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.  

 

 

I. ЦЕЛИ НА СПЕЦИАЛНОСТТА 

 

1. Основна цел 

Обучението в специалността Биология и физика има за цел да подготви добре 

информирани и практически подготвени педагози, притежаващи професионални 

компетентности, които ще им осигурят възможност за провеждане на учебна, научно-

методическа, изследователска и организационно-управленческа дейности в областта на 

образованието, както и за пълноценна реализация в научно изследователската област. 

 

2. Допълнителни цели 

2.1. Реализиране на цялостна фундаментална, общотеоретична, широкопрофилна 

и общопрофесионална подготовка; 

2.2. Формиране на професионални умения и компетенции, съответстващи на 

изискванията, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, предвид 

необходимостта от хармонизиране на нашето образование с европейското;  

2.3. Създаване на образователна среда, осигуряваща възможност на бъдещите 

специалисти да овладеят съвременни методи на изследване, за изява на творческото им 

и иновативно мислене; 

2.4. Изграждане на необходимата практико-приложна подготовка на завършилите 

Педагогика на обучението по Биология и физика, за изпълнение на професионалните 

задължения; 

2.5. Създаване на професионални умения и компетенции за прилагане на 

усвоените теоретични знания по фундаменталните дисциплини в процеса на обучение 

в средното училище.  

 

3. Задачи 

3.1. Изграждане на базисна математическа подготовка, необходима за изучаване 

на физическите и биологични дисциплини; 

3.2. Осигуряване на фундаментална подготовка по физика и биология; 

3.3. Придобиване на основни практически умения и компетентности, както и 

такива за работа в екип чрез лабораторните практикуми към различните дисциплини, 

необходими за успешно прилагане на усвоените теоретични знания; 

3.4. Придобиване на способност за прилагане на нови софтуерни продукти за 

обработка на експериментални данни и използването им за работа в сферата на 

бъдещата си професионална дейност; 

3.5. Създаване на умения за творческо прилагане на придобитите в процеса на 

обучение знания и работа в интернет, с цел решаване на различни проблеми с научно-

приложен характер; 
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3.6. Формиране на задълбочени познания по методика и дидактика на обучението 

както по биология, така и по физика. 

 

ІІ. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ 

 

1. Област и обхват на знанията 

 Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър”, специалност 

Биология и физика трябва да притежават разширени и задълбочени знания в областта, 

включително свързани с най-новите постижения в нея: 

- да владеят основите на математиката и възможностите за тяхното прилагане; 

- да притежават знания за основните педагогически дисциплини, в степен 

необходима за решаване на педагогическите, научно-методическите и организационно-

управленските задачи в областта на биологичните и физични науки; 

- да владеят и творчески да прилагат съвременните дидактически технологии в 

процеса на обучение по Биология и Физика; 

- да имат необходимите знания и умения за работа с мултимедийно оборудване, 

както и със съвременните компютърни и информационни технологии; 

- да владеят в достатъчна степен поне един чужд език, което ще им позволи 

познаване и ползване на новите научни постижения, използвани в обучението по 

Биология и Физика. 

 

2. Област и обхват на уменията 

Завършилите бакалавърска степен в специалност „Биология и физика” трябва да 

притежават умения за:  

- прилагане на усвоените теоретични знания по фундаменталните дисциплини 

в процеса на обучение в средното училище; 

- прилагане на новостите в сферата на професионалната област при решаване 

на  конкретни практически задачи; 

- планиране, организиране и провеждане на самостоятелно педагогическо 

изследване по проблеми, свързани с процеса на обучение; 

- работа с научна литература, синтезиране и оценка на необходимата 

информация от различни източници. 

 

3. Компетентности 

Компетенциите на завършващите студенти образователно-квалификационната 

степен „бакалавър”, специалност „Биология и физика”, налагат необходимостта, от 

формиране на базисни и основни професионални знания, умения и способности за 

реализацията им в практиката, приложени под формата на компетентности. 

Обучението на бъдещия бакалавър е насочено към формиране на интелектуално 

познавателна, мотивационно-ценностна, педагого-комуникативна и действено-

практическа компетентност. 

 

3.1. Личностни компетентности:  

- да притежават задълбочени познания по методика и дидактика на обучението 

както по биология, така и по физика; 

- да притежават необходимата мотивация за реализация в сферата на 

образованието; 

- да притежава способност за административно управление и решаване на 

практически дидактически задачи в организирания и провеждан от тях образователно-

възпитателен процес; 

- да умеят да прилагат съвременни, възрастово съобразени психолого 

педагогиски подходи. 
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- да умеят да установяват и прилагат интердисциплинарните връзки в 

образователния процес; 

 

3.2. Професионални компетентности 

В пряката си професионална дейност завършилите образователно-

квалификационната степен „бакалавър” са способни: 

- да прилагат основните физични и биологични понятия, закони и теории за 

обяснение на изучаваните процеси и явления;  

- да се ориентират в концепциите за развитие на биологиягта и физиката и да 

прилагат съвременни методики и технологии за организация и реализация на 

образователния процес на различните образователни степени; 

- да използват съвременни технологии за диагностика и оценяване качеството на 

образователния процес; 

- да разработват и реализират нови методически модели, методики, средства и 

форми за реализиране на съвременен процес на обучение; 

- да притежават компетентности за планиране, организиране и управление на  

образователно-възпитателния процес по биология и физика. 

 

3.3. Инструментални компетентности: 

 - за извършване на демонстрационни биологични и физични  експерименти; 

 - за работа с физична апаратура; 

 - за работа с компютърни технологии и интернет в учебния процес. 

 

3.4. Технологични компетентности: 

- за реализиране на образователно-възпитателен процес съгласно държавните 

образователни изисквания и учебните програми с използване на интерактивни методи 

и форми и информационно-комуникационни технологии в професионалната си 

дейност; 

- за изследване, проектиране, организиране и оценяване на резултатите от 

създаването на образователна среда, насочена към развитие на креативност, 

самостоятелност и активна гражданска позиция у обучаваните;  

- за усъвършенстване на собствената си квалификация чрез преценка на 

придобитите до момента знания и умения и планиране необходимостта от нейното 

разширяване и актуализиране. 

 

III. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Завършилите ОКС „бакалавър” по специалността Биология и физика получават 

фундаментална подготовка по биология и по физика. Те могат да се реализират като: 

- преподавател по биология, физика и астрономия, както и по предмета „човекът 

и природата” в задължителния и профилирания курс на обучение, в 

задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка; 

- възитатели във всички учебни заведения; 

- педагози (ръководители) на клубове по интереси в извънкласната дейност в 

училище и в извънучилищна дейност; 

- консултанти в професионалните центрове за кариерно развитие; 

- административен ръководител и експерт в сферата на средното образование; 

 - след спечелен конкурс могат да бъдат назначавани във висши училища или 

научно-изследователски институти 

- физици и биолози в научни звена; 

- физици и биолози в производствени и научно-изследователски лаборатории. 
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IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-

КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТ 

„БИОЛОГИЯ И ФИЗИКА”. 
 

Придобиване на степента с 4 годишен курс на обучение в 8 семестри, кредити и 

форма на обучение, съгласно приложения учебен план. 

 

ДИПЛОМИРАНЕ 

Дипломирането се извършва при условията, регламентирани от Правилника за 

структурата и организацията на учебния процес в ШУ „Епископ Константин 

Преславски”.  Осъществява се в два варианта: Първи вариант Държавен изпит по 

биология , физика и астрономия – писмен; Втори вариант Защита на дипломна работа 

по биология; Трети вариант Защита на дипломна работа по физика и астрономия. 

 

 

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

По време на обучението си студентите могат да завършат второ висше 

образование по специалност от съществуващите в Шуменския университет. 

На завършилите се дава възможност да придобият ОКС “Магистър”, а след това 

и в ОНС „Доктор” в различни области на биологията, физиката и астрономията, което 

би позволило реализацията им и в други научни и приложни сфери. 


