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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

ЗA ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „E“ 

(СЪГЛАСНО ЧЛ. 10 ОТ ЗПОО) 

 

 Код  Наименование  

Професионално направление 762 СОЦИАЛНА РАБОТА И КОНСУЛТИРАНЕ 

Професия  762030 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ 

Специалност  7620301 

ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ В 

ОТГЛЕЖДАНЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА 

ДЕЦА 

Степен на професионална 

квалификация 
трета 

 

Входящо образователно ниво: средно образование 

Срок на обучение: 32 учебни седмици 

Общ брой часове: 960 учебни часа 

Брой часове по теория: 460 учебни часа 

Брой часове по практика: 500 учебни часа 

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна 

Организационна форма: квалификационен курс 
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І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА 

(СПЕЦИАЛНОСТТА)  

След завършване на професионалното обучение по професия „ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ“, 

специалност „ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛ В ОТГЛЕЖДАНЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА 

ДЕЦА”, обучаваният трябва: 

 

ДА ЗНАЕ: 

 общата теория на пазарната икономика; 

 нормативната уредба на здравословните и безопасни условия на труд в сферата 

на образованието, отглеждането и възпитаването на деца; 

 публичните финанси и счетоводната отчетност; 

 социалната политика в областта на образованието и закрилата на детето; 

 диагностика на развитието на децата; 

 основните положения и фактори на педагогическата социология; 

 анатомията, физиологията и хигиената на детето; 

 характеристиките на детето в различните възрастови периоди, методиката за 

неговото естетическо възпитание, игрова дейност и развлечения; 

 изискванията при обзавеждане и обслужване на заведения за деца; 

 организация на дневния режим в заведенията за деца; 

 психологията на детското развитие. правилата на педагогическото общуване; 

 основните въпроси на социалната педиатрия и дефектология; 

 приготвяне и сервиране на храни и напитки за деца; 

 обучението на децата в предучилищна и училищна възраст; 

 теорията и психологията на възпитанието и неговите аспекти и проблеми; 

 основните въпроси за психичното развитие на детето и развитието на психичните 

процеси; 

 методичните основи в обучението и възпитанието на детето. 

ДА МОЖЕ: 

 да прилага теоретичните познания от областта на педагогиката и психологията 

в практиката - в работата с децата; 

 да общува с детето; да съдейства за неговото правилно развитие и възпитание; 

 да съдейства за формирането на личността на детето, за неговото позитивно 

възпитание; 

 да работи с компютър и да може елементарно да комуникира на английски език. 
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО РАЗДЕЛИ, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

И ЧАСОВЕ 

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява  завършване на 

желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни 

програми. 

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.  

 

№ Наименование на разделите и учебните предмети 

Общ 

брой 

уч.ч. 

От тях: 

теория практика 

А ОБЩА задължителна професионална подготовка 150 100 50 

1 Здравословни и безопасни условия на труд  18 12 6 

2 Основи на пазарната икономика  22 22 - 

3 Трудови и осигурителни отношения  20 20 - 

4 Бизнес комуникации и умения за работа в екип  25 15 10 

5 Компютърно обучение  35 15 20 

6 Чуждоезиково обучение - комуникативни умения  30 16 14 

Б ОТРАСЛОВА задължителна професионална подготовка 150 90 60 

1 
Социална политика в областта на образованието и закрилата 

на детето 
30 20 10 

2 Педагогическа диагностика 60 35 25 

3 Педагогическа социология 60 35 25 

В 

СПЕЦИФИЧНА задължителна професионална подготовка за 

специалността  „ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛ В 

ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА” – 7620301 

540 240 300 

1 Анатомия, физиология и хигиена на детето  50 10 40 

2 Дидактика  40 10 30 

3 Педагогика  50 20 30 

4 Педагогическа психология  70 30 40 

5 Детска психология  90 50 40 

6 
Методични основи в обучението и възпитанието на децата в 

предучилищна възраст.  
50 25 25 

7 Играта като фактор на детското развитие 40 20 20 

8 Детска литература и методика на обучение по роден език 30 15 15 

9 Музика 20 10 10 

10 Изобразително изкуство 20 10 10 

11 Обучение по чужд език 20 10 10 

12 Физическа култура 20 10 10 

13 Конструктивно-технически и битови дейности 20 10 10 

14 Приготвяне и сервиране на храни и напитки  20 10 10 

Г ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 60 - 60 
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Д ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 60 30 30 

1 Комплексна функция на играчката    

2 Детската театрална игра    

3 Формиране на технически умения и сръчности    

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ (А+Б+В+Г+Д): 960 460 500 
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ІІІ. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Завършването на един модул се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба № 4/ 16.04.2003 г. за 

документите за системата на народната просвета, с УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ. 

2. Пълният курс на обучението (обхваща всички модули) дава възможност за придобиване на степен 

на професионална квалификация по професията (специалността). 

3. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с 

полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба№3/15/04.2003 г. 

за системата за оценяване (ДВ, бр.37/ 22.04.2003 г.) 

4. Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни 

програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по 

професията. 

5. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се 

удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба №4/ 16.04.2003 г. за документите за системата на народната 

просвета, със: 

 

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ - издавано за професии, упражняването на 

които изисква правоспособност. 


