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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ                                                                                                                    

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ПРОГРАМА 

СЕДМИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ 
 

11 май 2018, Нова сграда 

 

09.00 - -09.30 ч. - Регистрация на участниците пред  1ва аула 

09.30 – 10.00 ч. - Тържествено откриване: 1ва аула 

10.00 - 12.30 ч. - Секционни заседания по заседателни зали 

12.30 - 13.00 ч. - Кафе пауза – 303 каб. 

13.00 ч. - Изложба на художествени творби на студенти от специалност „Педагогика на 

обучението по изобразително изкуство“, зала „Аполон“ – нов учебен корпус 

13.30ч. - Музикална програма на студенти от Педагогически факултет – зала „Аполон“ 

14.00ч. – 14.30 ч.- Закриване на форума с кратки обобщения от председателите на 

секции, връчване на сертификати на участниците 

 

Официална покана към всички участници в студентския форум: 

 

19.00ч. – Учебен театър в Ректората – „Чай или бесило“ по монолози на  А.П. Чехов; 

Участват студенти от IV курс „Актьорство за драматичен театър“ от курса на доц. 

Веселин Ранков и асистент Ивана Папазова с преподавател по художествено слово -  ас. 

Зоя Капон. 

 

 

 

 

    

АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ПОЖЕЛАВА УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ! 
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СЕКЦИЯ I - ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ – 205 с.з. 

Председател на секцията: проф. д.п.н. Румен Стаматов 

Научен секретар: ас. д-р  Венелина Стоева 
 

1. Емел Салиф - Същността  на  детската  агресия  и справяне с нея 

2. Росица  Маджурова, Калоян Куков - Посттравматично стресово разстройство 

3. Виолета Стоянова - Характеристики на емоционална интелигентност при студенти в 

педагогическите специалности на Пловдивски университет 

4. Мариета Мухтарова - Влияе ли социалната реклама на обществото и стимулира ли 

гражданската съвест ? 

5. Пламен Въргов - Теория за заучената безпомощност  

6. Соня Рогачева - Подходи към психичното благополучие 

7. Пламен Въргов, Соня Рогачева, Мария Петрова - Методи за увеличаване на 

позитивното поведение при деца с множество увреждания.  (Развитие и поведенчески 

проблеми)                                                                                                

8. Пламен Въргов, Соня Рогачева - Теории за самодетерминацията и интринсивната 

мотивация при учене     

9. Виолета Георгиева - Анкета „Удовлетвореността  като  фактор на мотивацията в 

армията” 

10. Нели Кънева - Изследване на връзката между благодарност, удовлетвореност от 

семейните отношения и живота 

11. Николай Димчев - Изследване на свободното време при студенти 

12. Станислав Иванов, Михаела Георгиева - Предварително проучване върху 

зависимостите между някои описателни човешки признаци и петте базисни фактори на 

личността 

13. Ивета Русева - Налагане на просоциалното поведение като ценностен модел в 

обществото 

14. Анастасия Стефаноглу, Милена Иванова, Никола Киров - Начин на мислене – 

теориите за рефлексията ни за собствената ни интелигентност 

15. Кристина Кондева - Защо си струва да се живее животът във връзката между    

двусистемния модел и логотерапията? 

16. Кристиана Булдеева - Изследване на връзката между самоконтрол, емпатия и степента 

на удовлетвореност от семейните отношения 

17. Камелия Атанасова, Моника Иванова - Влиянието на мотивацията и упоритостта 

върху успеха в спорта 

СЕКЦИЯ II - СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – 305с.з. 

Председател на секцията: доц. д-р Юрий Янакиев 

Научен секретар: гл.ас. д-р Гергана Славчева 

 

1. Лиляна Петкова - Демократичният мем 

2. Лидия Даскалова - Пренаталният опит- екзистенциален 9 месечен диалог, който оставя 

трайна следа в психиката на индивида 

3. Цвета Мутафчиева, Мариана Кодинова, Иван Димитров - Нагласи на българското 

общество към хомосексуалните 
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4. Десислава Джардин, Георги Димитров – Хало-ефекта и предразсъдъците към 

външността 

5. Стелиана Панова - Степени на влияние при невербалната комуникация 

6. Иван Макавеев - Архетипове по Карл Густав Юнг и връзката им със социалната и 

позитивната психология 

7. Мария Благоева - Влиянието и манипулацията в рекламите за козметични продукти 

8. Л. Добревска, Л. Тасев, Ст. Петрова - Еднополови бракове-различните сродни души 

9. Виолета Стефанова, Антония Петрова - Отношението на хората към свободното 

време 

10. Петър Ганев - Подсъзнателни внушения 

11. Н. Дуралийски, Ив. Миновски - Измерване на социалните нагласи към обществени 

институции чрез метода  на Стенли Милграм „Изгубено писмо“ 

12. Т. Димитрова, Т. Хайверова - Предварително проучване на взаимовръзките между 

базовите характеристики на личността и някои описателни човешки признаци 

13. Цветан Велев,  Теодора Рашева  - Изследване на личностните характеристики на 

успешния предприемач 

14. Деница Дачева - Ефекта на рамката 

15. Елена Петкова, Даяна Кръстева - Визуална комуникация. Влияние на визуалните 

елементи в обучението 

16. Ваня Каменчева - Политическият лидер в контекста на лидерството като 

психологически феномен 

17. Маргарита Димитрова - Емоционална неуравновесеност 

18. Дорета Вътева - Етични проблеми на съвременната неонатологична практика 

19. Нели Гошева - Бърнаут синдром при офис служители 

20. Гинка Чулева, Моника Паскалева - Изследване индивидуалните възприятия за 

религиозна дискриминация 

 

СЕКЦИЯ III - СПЕЦИАЛНО И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ -  203 с.з. 

Председател на секцията: проф. д.п.н. Дора Левтерова 

Научен секретар: гл.ас. д-р Златомира Костова 

 

1. Ваня Кирова, Анелия Михайлова - Корелация между завишените нива на тревожност 

и проблемно родени лица 

2. Таня Колева, Петя Димитрова, Красимира Кръстева, Сема Мехмедали - 

Сравнително специално образование в Испания, Германия, Русия и България 

3. Вергиния Тодорова, Ивайло Кадиев, Цветанка Илинова, Мирела Иванова - 

Мобилни и интернет приложения за деца със специални образователни потребности 

4. Стилияна Славова, Иванка Стоянова - Толерантност към децата със специални 

образователни потребности 

5. Недка Ташева, Мария Рупска - Аспекти на приобщаващото образование 

6. Стоянка Людвикова - Приобщаващо образование за всички деца и ученици – метод на 

Монтесори 

7. Ставрула Пападопулу, Мария Цагуриду, Николаос Христофоридис, Елефтерия 

Кацануди  - Обучение на деца със специални образователни потребности в Гърция 
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СЕКЦИЯ IV - ВЪЗПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – 316 с.з. 

Председател на секцията: доц. д.п.н. Жана Атанасова 

Научен секретар: гл. ас. д-р  Ваня Сивакова  

 

1. Светлана Николова - Палатков лагер „Горско лятно приключение” 

2. Светлана Николова - Онлайн състезание по математика 

3. Йоанна Григорова - Синдромът Бърнаут в учителската професия 

4. Глория Генова - Влияние на социалната компетентност в клас върху постиженията на 

учениците 

5. Петранка Бабекова - Приложение на интерактивните методи в началното училище 

6. Димо Кантарски - Пространствени (проксемични) модели и ролята им в процеса на 

обучението във ВУЗ 

7. Галина Донева, Ир. Дурова, Х.   Ходжа - Екологичната култура на жители от селища в 

Пловдивския регион 

8. Кристина  Минчева - Защо хората играят? 

9. Михаела Георгиева - Изследване на влиянието на авторитетите върху преценката 

10. Верица Коцева- Подобрява ли се равнището на информираност чрез обучение на деца 

на възраст 14-15 години по отношение на лицата с психо-физически проблеми? 

11. Б. Петрова, Д.Христова, Г. Симидчиева - Оправдани ли са очакванията на 

първокурсниците от Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски”? Отговори, 

причини и следствия 

12. Христо Каракашев - Нагласи на масовия учител към приобщаване на слухоувредени 

ученици в общообразователното училище 

13. Гергана Василева - Какво липсва на родната образователна система, за да бъде толкова 

вдъхновяваща, колкото неформалното обучение? 

14. Атанаска Темелкова - Управление на образователната институция в среда с висок 

коефициент на уязвими и рискови групи 

СЕКЦИЯ V - ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО 

УЧИЛИЩЕ – 405 с.з. 

Председател на секцията: доц. д-р Елена Събева 

Научен секретар: гл.ас.д-р Бистра Пощова- Николаева  
 

1. Д. Кръстева, Ива Карамитева- Романова, Н.Арнаудова - Занимателни задачи за 

откриване на неизвестен елемент в матрица като част    от математическата подготовка 

на децата за училище 

2. Илияна Лазарова - Ролята на играта в процеса на адаптация на тригодишните деца към 

условията на детската градина 

3. А. Мундабашиева, В. Заркова, Д. Петрова, Й. Исакова, Цв. Дякова, П. Берданкова 

- Някои приложения на AFS системата при обучението на ученици със специфични 

нарушения на ученето от 1ви до 4ти клас 

4. Даниела Кривулева - Валеологичният подход при създаване и прилагане на система за 

здравно възпитание при 6-7 – годишните деца 

5. Маргарита Ангелова - Възпитаване на позитивна дисциплина в детската група 

6. М. Маринова,  Ел. Стойнова - Развиващи функции на игра с карти за деца от 

предучилищна възраст 
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7. Александрина Велева - Адаптацията на деца-билингви при постъпване в ДГ  в 

условията на смесена разновъзрастова група 

8. Елена Боева - Играта в детската градина като превенция срещу агресията 

9. Нина Шопова - Фолклорът и съвременната образователна среда 

10. Стоянка Дойчева-  Алтернативни варианти за овладяване на правописни правила по 

български език в начален етап на образованието 

11. Елена Йовчева - Възможности за речево развитие в детската градина 

12. Вилина Филипова - Развитие на уменията за четене с разбиране в началния етап на 

образование 

13. Валентина Димитрова - Умения на децата за възприемане на количествената 

инвариантност 

14. Кристина Милева - Уменията на 5-6-годишните деца за опосредствано сравняване на 

дължина 

15. В. Даскалова, Р. Кърджалийска - Играта като средство за социализация при децата от 

предучилищна възраст 

16. Станка Стоицова-Чушкова - Инструмент за стимулиране на мотивацията в 

обучението по английски език в началното училище 

17. Василена Маринова - Образователният театър – метод на педагогическо 

взаимодействие в детската градина 

18. Десислава Парушева - Играта в процеса на приобщаване в началното училище 

 

СЕКЦИЯ VI - ТЕАТЪР И ОБРАЗОВАНИЕ - Театрална зала – Нова сграда, от 10.00 ч. 

Председател на секцията: доц д-р. Леонард Капон  

Научен секретар: ас. Ивана Петкова 

 

1. Савина Делчева Башлийска - Работата върху фарса „Пастет и торта“ през призмата на 

метода за обучение на актьори 

2. Исмаил Ердуанов Ходжев - Педагогически подход при работата върху спектакъла 

„Изкуството на Комедия дел’Арте“ 

3. Ани Гунес - Педагогическият метод при работата в спектакъла „Подагричката и двете 

глухи“ 

4. Радостина Велкова - Образователни методи при работата върху пиесата „Мелничарят, 

чиято душа дяволът в ада отмъкна“ 

5. Габриела Димитрова - Образователният модул „Следствието“ 

6. Александра Табакова - „Следствието“ – една трудна, но постижима цел 

7. Мелина Атанасова - Педагогически подход при изграждане на персонажа в пиесата 

„Мелничарят, чиято душа  дявола в ада отмъкна“ 

8. Вероника  Атанасова - Изграждане на образа в пиесата „Неван – сърцето на света“ 

9. Николета Арминова - Педагогика и театър при работата над „Неван-сърцето на света“ 

10. Кристина Хаджихристова - Театърът и образованието 

СЕКЦИЯ VI - ИЗКУСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ -  505 с.з. 

Председател на секцията: проф. д.п.н.  Бисер Дамянов 

Научен секретар: доц. д-р  Таня Бурдева 

1. Златко Велев - Българският музикален фолклор в глобалните културни полета 

2. Васил Бохоров - Актуални проекции на музикалната традиция в съвременната филмова 

музика 
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3. Васил Бохоров - Характерни белези на полифоничната фактура в композициите на 

Георг Фридрих Хендел 

4. Миглена Кръстанова - Приложение на авторски музикални игри за възприемане на 

фолклорни жанрове в подготвителна група в детската градина 

5. Анна Николова - Проучване на отношението на 6-7 годишните деца към членовете на 

тяхното семейство чрез рисуване на тема Моето семейство 

6. Кристина Михова  - Вокалните упражнения – важен фактор за  развитието на 

правилни певчески умения 

7. Деница Златева - Влиянието на фактора музика за нивата на концентрация и 

запаметяване на работното място 

СЕКЦИЯ VII - ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЕ – 105 с.з. 

Председател на секцията: проф.д.п.н. Валентина Маргаритова 

Научен секретар: гл.ас. д-р Силвана Боева 

 

1. Любка Георгиева - Състояние и динамика на двигателно-ритмичната способност на 

децата от предучилищна възраст 

2. Виктория Ангелова - Влияние на антропометричния признак ръст върху проявата на 

скоростните и силовите способности при 12-14 годишни лекоатлети 

3. Елена Петрова - Бъди здрав, спортувай и се забавлявай 

4. Евелина Заимова - Организираната двигателна активност в училище – път за 

овладяване на хиперактивното поведение на  учениците от началната училищна възраст 

5. Михаил Бекяров - Влиянието на личния пример на отношението към      физическото 

възпитание, спорта и здравето 

6. Михаела Георгиева - Здравното образование на детето от предучилищна възраст 

7. Ирена Лесова - Особености във физическата подготовка на подрастващи състезатели 

по кану през зимния пeриод 

 

СЕКИЯ VIII - СОЦИАЛНА РАБОТА С РИСКОВИ ГРУПИ – 316-А с.з.  

Председател на секцията: доц. д-р Людмила Векова 

Научен секретар: гл. ас. д-р  Огнян Койчев 

 

1. Айше Манушова - Мотивация и нагласи за професионална реализация на студенти от 

ОКС „бакалавър“,  „Социални дейности” и „Специална педагогика” 

2. А. Крушев, Е. Вълева, Р.Мавродиева, Т. Войводова - Синдром на професионално 

прегаряне при служители на ,,Пожарна безопасност и защита на населението" 

3. С. Узунова, Д. Калоферова, Р. Кичукова - Нагласи на студенти от специалности 

„Социални дейности“ и „Социална педагогика“ относно девиантното поведение при 

малолетни и непълнолетни 

4. Емануела Стоянова - Социална работа с  ученици в риск за отпадане от училище 

5. Румяна Георгиева - Социална работа при хора с увреждания-същност и особености 

6. Емил Кочов - Колективният страх и неговата трансформация 

7. Елвира Ставрева, Георги Симидчиев - Грешките на родителите при изграждането на 

лидерски умения у децата 

8. Антония Андреева, Атидже Орцева, Катерина Чобанова - Диагностичен анализ на 

връзката между доброволчеството и нивата на стрес при младежи между 15-25 години 

9. Габриела Радулова - Хазартна зависимост 
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10. Ваня Сарахошева - Самоконтрол при лицата от 20 до 25 годишна възраст 

11. Симона Баръмова, Виктория Дамянова - Мотивираност на студентите от 

специалност Социални дейности 

12. Ивелина Димитрова - Училищната тревожност като фактор повлияващ агресията 

СЕКЦИЯ IX – ДОКТОРАНТИ – 304 с.з. 

Председател на секцията: доц. д-р Албена Александрова 

Научен секретар: гл. ас. д-р  Иван Тричков 

 

1. Антония Имандиева - Технологичното обучение в начален и прогимназиален 

училищен етап в България - фактор за изграждане на многостранни умения и 

компетенции (теория и практика 

2. Мирко Попов - Иновация и иновационно образование 

3. Надежда Ангелова - Поглед върху съвременното обучение в областта на шрифта във 

висшите училища в България 

4. Кирил Кирилов - Каузометрия - един метод с много възможности 

5. Кристина Овчарова - Основни концепции в теорията на Мърей Боуен за семейните 

системи. Емоционална диференциация 

6. Мария Величкова - Проучване на някои социално-битови и образователни проблеми 

на деца от ромски произход  на възраст от 3 до 8 години и на техните родители 

7. Десислава Раева - Образователната среда – условие за обучение на ученици с 

множество увреждания 

8. Мила Златева - Позитивният пример на успели представители от различни етнически 

групи 

9. Роза Динчева - Психоневроимунология и епигенетиката, пряко свързани с 

обяснителните модели върху гнева и психосоматичните заболявания 

10. Елица Гигова - Изобразителното изкуство като част от интересите към извънкласните 

дейности в прогимназиален етап на средното образование 

11. Александра Николова - Образователната платформа MozaBook и възможности за 

създаване на електронно учебно съдържание по математика във втори клас 

12. Дилян Манолов - Методи за изследване на благополучието в ранна зряла възраст 

13. Николай Томов - Изготвяне и валидизиране на система от критерии за оценяване на 

резултатите от учебната дисциплина Рисуване на студенти от специалност ПОИИ 

14. Маргарита Пачева - Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие 

на деца със специални образователни потребности 

 МУЗИКАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ - Зала „Аполон“ 

1. Петър Тодоров Кираджийски - Изпълнение на песента: "Ибиш ага" 

2. Румен Нетев  

3. Владимир Волощук 

4. Николай Тименов   

5. Румен Валентинов Тосев - Изпълнение на песента на Любо Киров – „Знам“ 

6. Сийка Хълбукова, съпровод на гайда Атанас Младенов - Тема: ,,Излел е Делю 

хайдутин 

7. Емилия Ангелова Пашкулова, съпровод на кавал Дани Дамянов - Тема: 

"Мама на Стуян думаше" 

 


