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АНОТАЦИЯ 

Курсът по Методика цели да запознае студентите с основните проблеми и 

специфика на обучението по български език в началните класове. Учебната програма 

обхваща теми, свързани с четирите основни дяла на Методиката – ограмотяване, 

възприемане на художествено произведение, формиране на езикови знания, развитие на 

комуникативно – речеви умения. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 Да подготви студентите да преподават български език и литература в началните 

класове. 

 Да запознае студентите с характеристиката на началното ограмотяване. 

 Да изясни особеностите при формиране на лингвистични понятия от областта на 

фонетиката, морфологията, синтаксиса и лексикологията.  

 Да се овладеят умения за възприемане на литературни произведения от различни 

жанрове. 

 Да се запознаят с особеностите на развитието на писмената и устната реч на 

учениците. 

 Да запознае студентите с основните принципите и интерактивни методи при 

преподаването на съвременния български език.  

 Да повиши лингвистичната и комуникативната компетентност на студентите. 

 Да подпомогне формирането на  комуникативни умения. 

Като изходни учебни резултати се очаква студентите да: 

Овладеят основните технологии за преподаване на български език и литература в 

началните класове в четирите направления: ограмотяване, езиково обучение, обучение 

по литература, развитие на устната и писмената реч. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Да имат положени изпитите по езикова култура, съвременен български език, 

дидактика и методика на обучението по български език в началните класове. 
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ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Редовно обучение, задочно обучение 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

Специалност Статут Кредити 
Дистанционно 

обучение 

Редовно 

обучение 

Задочно 

обучение 

ПНУП задължителна 8 
прис. л с общо л с общо л с общо 

    40 40 80 20 20 40 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  

А. Лекционен курс 

Тема 1 . Специфика на учебния предмет Български език и литература  

Съдържание:  

Хорариум. Организация на учебния процес. 

Ролята на ресурсния учител за овладяване на български език.  

Тема 2. Методически принципи на обучението по български език  

Съдържание: 

Общодидактически принципи на обучение. 

Специфични методически принципи.  

Тема 3. Понятие за начална грамотност и принципни изисквания при подбора на 

методическата система за ограмотяване  

Съдържание: 

Същност на началната грамотност. 

Аналитични, синтетични и аналитико-синтетични принципи за ограмотяване. 

Тема 4. Съвременен вариант на звуковия аналитико – синтетичен метод за ограмотяване  

Съдържание: 

Същност на метода, предимства и недостатъци. 

Психологически и лингвистичен профил на съвременното ограмотяване. 

Научни аспекти на четенето и писането. 

Възможности за ограмотяване на деца със специални педагогически потребности. 

Тема 5. Система на обучението по начална грамотност  

Съдържание: 

Подготвителен основен етап – времетраене, задачи, учебно съдържание, методически 

похвати. 

Основен етап – времетраене, задачи, учебно съдържание, методически похвати. 

Уроците по начална грамотност. 

Общи изисквания, класификация, примерна структура. 

Тема 6. Теоретични основи на съвременното обучение по литература (четене). 

Съдържание: 
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Психологически аспекти на литературното възприемане. 

Основни етапи при работа с художественото произведение.  

Тема 7. Изучаване на литературните жанрове в началните класове  

Съдържание: 

Специфични особености в методическата работа при възприемане на приказка,  разказ, 

стихотворение, басня, народна песен и др. 

Тема 8. Качества на четенето и видове четене  

Съдържание: 

Съзнателност, изразителност, правилност, бързина.  

Методи и норми при овладяването им от деца със специални педагогически потребности.  

Тема 9. Теоретически основи на съвременното езиково обучение. 

Съдържание: 

Характеристика на Учебната програма. 

Същност на езиковите понятия и особености при формирането им – етапи, проблеми. 

Специфика при формирането на езиковите понятия при деца със специални 

педагогически потребности. 

Тема 10. Обучението по правопис и правоговор   

Съдържание: 

Същност на правописа, правописни принципи, правописни правила. 

Графични правописни грешки. 

Типология на правописните грешки – фонетични, морфологични, синтактични и др. 

Пунктуационни грешки и методически идеи за преодоляването им. 

Методически похвати за овладяване на правописните правила – анализ, синтез, 

правописни задачи, алгоритми и др. 

Същност, класификация на правоговорните грешки, методически идеи за преодоляването 

им. 

Тема 11. Съвременният урок в езиковото обучение  

Съдържание: 

Типология, структура. 

Тема 12. Равнища за развитие на речта. 

Съдържание: 

Лексикално, синтактично, текстово. 

Развитие и усъвършенстване на устната реч. 

Тема 13. Функциите на преразказа и съчинението в речевото развитие на учениците. 

Съдържание: 

Същност на преразказа, видове преразказ, грешки. 

Същност на съчинението, видове съчинения, грешки. 
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Б. Семинарни упражнения  

Тема 1. Въведение в методиката  

Съдържание: 

Традиционни и интерактивни методи в обучението по български език 

Принципи в обучението по български език.  

Годишно разпределение на часовете по български език 

Тема 2. Начално ограмотяване  

Съдържание: Аналитико-синтетичен метод на ограмотяване. Видове уроци по четене и 

по писане.  

Тема 3. Обучението по литература (четене)  

Съдържание:  

Основни етапи при работа с художественото произведение. 

Изучаване на литературните жанрове в началните класове – специфични особености в 

методическата работа при възприемане на приказка, разказ, стихотворение, басня, 

народна песен и др.  

Тема 4. Обучението по български език  

Съдържание: 

Формиране на основни лингвистични понятия. 

Учебната задача в обучението по български език. Значение, функции, същност, видове 

учебни задачи. 

Тема 5. Обучението по правопис и правоговор  

Съдържание: 

Обучението по правопис и правоговор по класове. 

Видове упражнения по правопис  и правоговор. 

Методи за формиране на правописна и правоговорна компетентност 

Тема 6. Развитие на речта  

Съдържание: 

Същност на преразказа. Видове преразказ.  

Същност на съчинението. Видове съчинения. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Основните методи за теоретическа подготовка са лекциите. Основните методи, 

които се използват в семинарните упражнения, са: Интерактивни методи – “мозъчна 

атака”, работа в групи, делови игри, интелектуално-тренировъчни игри; Традиционни 

методи – дискусия, практически упражнения, самостоятелна работа с учебници и 

справочници. В часовете за упражнения ще се обсъждат персонални казуси и проблеми. 

Ще се работи и върху някои езикови и правоговорни норми. 

 

МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Ще се възлагат индивидуални задачи за разработване, свързани с методи на 

преподаване по български език, учебни задачи, упражнения. Ще се разработват план 

конспекти на уроци в четирите направления – ограмотяване, езикова компетентност, 

литература, развитие на речта. Те ще представляват 25 % от крайната оценка.  
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Изпитът ще бъде по въпросите от конспекта. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Борисова, Т. Проблеми на литературното обучение и работа по развитие на речта в 

началната училищна степен. С., 1997. 

2. Здравкова, Ст. Методика на обучението по български език и литература в началните 

класове. С., 1992. 

3. Здравкова, Ст., Т.Борисова и Н.Чимева. Методика на обучението по родна реч в 

началните класове. Бл., 1991. 

4. Здравкова, Ст. Система на обучението по писане и краснопис. С., 1991. 

5. Здравкова, Ст. Обучение в начална грамотност. П., 1998. 

6. Иванова, Н. Изучаване на жанровете в началните класове. С., 1993. 

7. Иванова, Н. Формиране на умения за четене с разбиране и извличане на информация 

от различни източници чрез обучението по български език и литература в начална 

училищна възраст. С., изд. СУ, 2021. 

8. Христозова, Г. Същност и проблеми при формиране на лингвистичната компетентност 

на учениците от началните класове. -В: сп.”Начално училище”, 1997, № 6, с.15-25. 

9. Христозова, Г. Тестови задачи за проверка на резултатите от обучението по български 

език в края на четвърти или началото на пети клас. -В: сп.”Български език и 

литература”, 1998, № 2, с.51-58. 

10. Христозова, Г. Състояние на обучението по български език в началните класове – 

минало и настояще. - В: сп.”Педагогика”, 1999, № 1 с.10-31. 

11. Христозова, Г. Обучението по правопис в началните класове. П., 2000. 

12. Христозова, Г. Формиране на лингвистични понятия в обучението по български език. – 

В: “Годишник на Бургаския свободен университет”, т.IV, Б., 2000. 

13. Христозова, Г. Обучението по правоговор в началните класове. В - сп. “Начално 

образование”, 2002, № 1. 

14. Христозова Г.   Изучаване на морфемите в началните класове. – В: сп. “Начално 

образование”, 2004, № 3. 

15. Христозова Г.  Правилното формиране на езиковите понятия в началните класове – 

основен фактор за успешно начално езиково обучение. –В: сп. “Начално образование”, 

2004, № 6. 

16. Христозова Г. Интерактивни методи в обучението по български език. – В: сп. “Начално 

образование”, 2005, № 4. 

17. Христозова Г. Учебната задача по български език – фактор за изграждане на лингвистична 

компетентност (III и  IV клас), Изд. Янита Я С. 2008. 275 стр. 

18. Христозова Г.  Обучението по български език в 1. – 4. клас (граматика, правопис, правоговор 

и пунктуация). Изд. Експрес, Габрово. 2018, 261 стр. 

19. Христозова Г. Лингвистичната компетентност – същност и основни характеристики.  В: 

сп.”Български език и литература”. 2008, Обучението по фонетика в началните класове. – В: 
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„Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование” 

Научна конференция с международно участие. Б. 2008. 

20. Христозова Г. Изучаване на частите на речта в началните класове. В: сп. „Начално 

образование”, 2008, № 5  

21. Христозова Г. Обучението по синтаксис, В: Сб. на ФНПП, СУ, 2012. 

22. Христозова, Г. Обучението по правопис в началните класове. Типология на правописните 

грешки. Методически указания за работа по преодоляването им. сп. „Български език и 

литература”, 2015, № 4. 

23. Христозова, Г. Задачите по български език за състезание и за проверка на подготовката на 

ученицитеот трети клас за национално външно оценяване в края на начален етап на обучение. 

Сп. „Съвременна хуманитаристика“, БСУ, 2020, кн.1 
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ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК   

  

  

  

 ED320 

 МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЛ В НУ 

 Лектор:  проф.д.п.н. Галя Христозова, гл.ас. д-р Златина Димитрова 

 
 

1. Научен статут на съвременния учебен предмет.  

2. Специфика на учебния предмет Български език и литература. Методически 

принципи на обучението по български език при деца със специални 

педагогически потребности.  

3. Понятие за начална грамотност и принципни изисквания при подбора на 

методическата система за ограмотяване. 

4. Съвременен вариант на звуковия аналитико – синтетичен метод за 

ограмотяване. 

5. Психологически профил на съвременното ограмотяване. 

6. Лингвистичен профил на съвременното ограмотяване. 

7. Система на обучението по начална грамотност – подготвителен етап – 

времетраене, задачи, учебно съдържание, методически похвати. 

8. Система на обучението по начална грамотност – основен етап – 

времетраене, задачи, учебно съдържание, методически похвати.  

9. Уроците по начална грамотност при деца със специални педагогически 

потребности – общи изисквания, класификация, примерна структура. 

10. Теоретични основи на съвременното обучение по литература (четене).  

11. Основни етапи при работа с художественото произведение. 

12. Изучаване на литературните жанрове в началните класове – специфични 

особености в методическата работа при възприемане на приказка и  разказ.  

13. Изучаване на литературните жанрове в началните класове – специфични 

особености в методическата работа при възприемане на  стихотворение, 

басня, народна песен и др.  

14. Качества на четенето и видове четене при деца със специални 

педагогически потребности. 

15. Теоретически основи на съвременното езиково обучение. 

16. Същност на езиковите понятия и особености при формирането им  при деца 

със специални педагогически потребности – етапи, проблеми. 

17. Обучението по правопис – същност на правописа, правописни принципи, 

правописни правила, графични правописни грешки. 

18. Типология на правописните грешки – фонетични, морфологични, 

синтактични и др. 
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19. Методически похвати за овладяване на правописните правила – анализ, 

синтез, правописни задачи, алгоритми и др. 

20. Обучението по правоговор. 

21. Учебната задача в обучението по български език – значение, функции, 

същност. 

22. Класификация на задачите по български език. 

23. Съвременният урок в езиковото обучение  при деца със специални 

педагогически потребности – типология, структура. 

24. Функциите на преразказа в речевото развитие на учениците. Същност на 

преразказа, видове преразказ, грешки. 

25. Функциите на съчинението за в речевото развитие на учениците. Същност 

на съчинението, видове съчинения, грешки. 

 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ПО ИЗПИТНИЯ ВЪПРОСНИК 
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3. Здравкова, Ст., Т.Борисова и Н.Чимева. Методика на обучението по родна реч в 

началните класове. Бл., 1991. 

4. Здравкова, Ст. Система на обучението по писане и краснопис. С., 1991. 

5. Здравкова, Ст. Обучение в начална грамотност. П., 1998. 
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8. Христозова, Г. Тестови задачи за проверка на резултатите от обучението по български 

език в края на четвърти или началото на пети клас. -В: сп.”Български език и 

литература”, 1998, № 2, с.51-58. 

9. Христозова, Г. Състояние на обучението по български език в началните класове – 

минало и настояще. - В: сп.”Педагогика”, 1999, № 1 с.10-31. 

10. Христозова, Г. Обучението по правопис в началните класове. П., 2000. 

11. Христозова, Г. Формиране на лингвистични понятия в обучението по български език. – 
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