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Област на висше образование:                      1. Педагогически науки, 

Професионално направление:                       1.2. Педагогика 

Образователно-квалификационна степен:    магистър 

Професионална квалификация:                    Специален педагог, 
                                                  ресурсен учител, 

                                                      учител в специално  
                                   училище 

 

Квалификационната характеристика и учебният план на 

специалност Специална педагогика в образователно-квалификационна 

степен „магистър” – магистърска програма „Ресурсен учител” са 

съобразени с Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, 

“магистър” и “специалист”, ДВ бр. 79 от 05.09.2003 г. и с Наредба за 

държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация 

„учител" (ПМС №289/07.11.2016 г., последно изм. и доп. с ПМС 

№27/01.02.2021 г.). Представят се основните цели на обучението и 

възможностите за професионална реализация в приобщаваща, 

образователна, възпитателна, корекционна, социализираща, 

изследователска и организационна дейност в сферата на 

специалното образование. В основата на квалификационната 

характеристика стоят принципите, изискванията, стандартите от 

Резолюциите на Съвета на Европа за академично образование. 

 

 



І. ЦЕЛИ НА СПЕЦИАЛНОСТТА 

Магистърската програма е предназначена за обучението на 

неспециалисти от различни професионални направления. Целта на 

магистърската програма е да подготви квалифицирани специалисти с 

широкопрофилна, фундаментална подготовка на професионалисти с 

научни знания, умения и компетентности за осъществяване на 

диагностична, корекционна, терапевтична, консултантска и други 

специализирани дейности в рамките на общообразователна, дигитална 

и специална среда. Студентите трябва да: 

 познават методики и технологии от специално-педагогическата 

интервенция за обучение и възпитание, за работа с деца и ученици със 

специални образователни потребности (СОП) – със слухови, зрителни, 

интелектуални, невросоматични нарушения, от аутистичния спектър, с 

множество увреждания и т.н.; 

 познават и практически да прилагат подходите за 

корекционно-компенсаторна работа с различни групи лица с когнитивен, 

обучителен, езиков и речеви дефицит; 

 поставят диференциална диагноза на лица с психофизически 

/интелектуални, комуникативни, сензорни и др./ нарушения;  

 организират и подпомагат процеса на приобщаване на децата 

със специални образователни потребности в образователни и специално-

педагогически институции; 

 планират и организират консултативни дейности със 

семействата на деца със специални образователни потребности; 

 са подготвени за осъществяване на различни видове дейности: 

специално-педагогическа, научно-методическа, културно-просветна, 

корекционно-развиваща, организационно-управленска, сътрудничество и 

съвместна работа с институциите, работещи с деца и възрастни със 

специални потребности. 

 

ІІ. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ – компетенции на 

завършилите студенти образователно-квалификационна степен 

“магистър” 

 

1. Област и обхват на знанията 

С магистърската степен се придобива специализирана теоретична и 

практическа подготовка с разширен обхват и обем, задълбочени 



интегративни и интердисциплинарни знания в сферата на специалната 

педагогика. 

Съдържанието на учебния план, организацията на обучението, 

въведената кредитна система и система по качество на образованието 

позволяват на подготвяните специалисти да бъдат конкурентоспособни на 

пазара на труда в страната, успешно да работят и да продължават 

образованието си по специалността у нас и в чужбина. 

 

2. Област и обхват на уменията за: 

Завършилите образователно-квалификационна степен “магистър” по 

специалност “Специална педагогика”, магистърска програма „Ресурсен 

учител” трябва да притежават знания за: 

 философията, политиката, постиженията и новостите в областите 

на приобщаващото образование, професионално обучение през целия 

живот, възпитание на деца със специални образователни потребности и 

консултиране на хора с различни увреждания; 

 приложните и технологични аспекти на обучението на деца със 

специални образователни потребности; 

 разнообразни образователни стратегии, методи и техники за 

преподаване, обучение, възпитание, учене през целия живот и мотивиране 

на обучаеми със специални образователни потребности. 

 

2. 1. Лични компетенции 

 Изграждане на умения за по-нататъшно самообучение и 

самоусъвършенстване; 

 Създаване на умения за поддържане на професионални 

взаимоотношения, изградени на основа на емпатията и отговорността за 

работа в екип; 

 Формиране на професионална мотивираност и отношение към 

бъдещата професия; 

 Усъвършенстване на уменията за толерантност, 

конфиденциалност и позитивност в отношението си към децата със 

специални образователни потребности и хората с увреждания; 

 Формиране на култура на общуване и спазване на общочовешки 

ценности и етични норми. 

 

 



2.2. Професионални компетенции 

Професионалните компетентности са ориентирани към следните 

основни групи:  

1. Преподаване 

2. Взаимоотношения с учениците 

3. Взаимоотношения с другите педагогически специалисти 

4. Лидерство 

5. Работа с родителите и семейната общност 

6. Възпитателна работа 

7. Работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда. 

 

Завършилите образователно-квалификационната степен 

„магистър” на специалност Специална педагогика – магистърска 

програма „Ресурсен учител” трябва да умеят: 

 да планират и подготвят учебно-възпитателния процес: участия в 

разработването на карта за оценка на индивидуалните потребности, 

планове за подкрепа, терапевтични програми за обучение и развитие, 

преглед на напредъка и реоценка на деца и ученици със специални 

образователни потребности; взаимодействия с преподаватели, родители, 

социални партньори, социална среда; изработване на необходимите 

ресурси за качествен образователен процес за обучаемите; консултативна 

дейност, свързана с професионалната реализация на лицата с увреждания. 

 да осъществяват обучение, възпитание и подпомагане на деца и 

ученици със специални образователни потребности в детски градини, 

училища, центрове за специална образователна подкрепа, регионални 

центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и други; 

 да общуват ефективно с децата и учениците със специални 

образователни потребности както в процесите на терапия и обучение, така 

и в ситуации, свързани с подкрепа на личностното развитие в реално 

присъствена образователна среда и в ситуации на виртуална комуникация; 

 да участват в екипи за подкрепа на личностно развитие като 

оценяват потенциала за оптимално развитие, оценяват познавателното 

развитие, комуникативните умения, социалните умения, физическото 

развитие, адаптивното поведение, психичните реакции, семейното 

функциониране на деца и ученици със специални образователни 

потребности; 



 да планират, организират и осъществяват съвместни дейности с 

други учители и педагогически специалисти, в т.ч. съвместно преподаване 

и екипно взаимодействие, както и обсъждане и вземане на решения при 

възникнали проблемни ситуации в класната стая или в други пространства 

на територията на училището или извън него в реална и във виртуална 

среда; 

 да определят и утвърждават развиващи цели и оптимални 

очаквания по отношение на постиженията на образователните институции 

в образователното и социалното приобщаване; да оказват специализирана 

подкрепа при кризисен случай с дете/ученик със специални образователни 

потребности; да мотивират учениците да участват активно в образователни 

дейности, насочени към личностното им развитие;  

 да провеждат обучение на учители в съответната област за 

предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие; да 

стимулират иновативност и креативност в рамките на педагогическото 

взаимодействие в занималнята/класната стая и извън нея;  

 да усвоят знания, да развият умения и отношения за ефективно 

взаимодействие с родителите и представителите на семейната общност в 

реална и във виртуална среда, при отчитане на разнообразието от семейни 

модели в съвременността; 

 да консултират родителите при усвояване на похвати за работа с 

дете/ученик със специални образователни потребности с цел създаване и 

развитие на полезни умения за самостоятелен и независим живот; 

 да проявяват позитивно и справедливо отношение към 

различията и умения за  разбиране и приемане на спецификите на всяко 

дете и ученик със специални образователни потребности. 

 

ІІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Завършилите специалността Специална педагогика с образователно-

квалификационна степен „магистър” – магистърска програма „Ресурсен 

учител”; с професионална квалификация „Специален педагог, ресурсен 

учител, учител в специално училище” и се реализират като:  

 ресурсни учители в детски градини и училища, центрове за 

подкрепа за личностно развитие, регионални центрове за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование и центрове за специална 

образователна подкрепа; 



 учители и възпитатели в специални детски градини, специални 

училища, защитени жилища и в класове за интегрирано обучение на 

ученици със специални образователни потребности; 

 специални педагози в дневни центрове за деца (лица) с умерена и 

тежка степен на отклонение в развитието и с множество увреждания; 

 експерти в екипи за подкрепа за личностно развитие и насочване 

на деца със специални образователни потребности за интегрирано 

обучение и приобщаващо образование; 

 експерти към регионални управления по образование по въпроси, 

свързани с приобщаващото образование; 

 консултанти в правителствени, неправителствени институции и 

сдружения на самите лица с отклонения в развитието; 

 директори на специални детски градини и училища, дневни 

центрове за деца и лица с увреждания, центрове за подкрепа за личностно 

развитие и центрове за специална образователна подкрепа и други 

специализирани  институции за деца и лица с увреждания; 

 преподаватели във висши училища. 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-

КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТ 

„СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” – магистърска програма „РЕСУРСЕН 

УЧИТЕЛ” 

Магистърската степен се придобива след 2-годишен курс /4 

семестъра и 135 кредита/ в редовна/задочна форма на обучение, съгласно 

приложения учебен план. 

Дипломирането се осъществява в два варианта: 

Първи вариант: 1. Писмен държавен изпит по Специална педагогика; 

       2. Държавен практико-приложен изпит.   

Втори вариант: 1. Защита на дипломна работа; 

       2. Държавен практико-приложен изпит. 

 

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 да продължи образованието си в образователно-квалификационна 

степен „доктор”; 

 да участват в различни форми на продължаващо обучение през 

целия живот. 


