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ПРОГРАМА
ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ С УЧИТЕЛИ ПО ИСТОРИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЕТВЪРТА
ПРОФЕСИОИАЛПО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

1.
Древна Тракия. Праисторическа епоха и свидетелства за възникването на цивилизация по
днешните български земи. Характеристика на тракийското общество и култура. Взаимодействие на
култури по тракийските земи. Държавен живот на траките. Тракийските провинции на Римската
империя и римско културно влияние в тях.
2.
Българската държава в Европейското средновековие. Създаване и утвърждаване на
българската държава. Римската империя и варварският сняг. Взаимодействие и влияние на култури в
следствие на Великото преселение на народите. България и Византия през VII до началото на IX в.
Място, роля и значение на българската държава в историята на православния свят. Българската
държава и нейните институции.
3.
Християнизация на средновековна България. Конфронтация между Рим и Константинопол.
Въвеждане и утвърждаване на християнството като официална религия в Римската империя.
Възприемане на християнството в България. Българската църква през средновековието. Славянската
писменост и културната мисия на България в православния славянски свят.
4.
Могъщество на българската държава при Асеневци (1185-1241г.). Възстановяване на
българската държавност. Експанзията на католическия свят - кръстоносните походи и сблъсъкът на
България с нея. Политическа хегемония на България на Балканите. Стопански и културен възход.
Традиции и приемственост в държавните институции.
5.
Българите и Османската империя (ХV-ХVII в.). Българските земи в системата на османския
феодализъм. Българският обществен живот в условията на османското владичество. Българската
християнска религиозност през ХV-ХVII в. Борбата на балканските народи срещу османските
нашественици. Антиосманската съпротива на българите и политиката на европейските страни.
Селското землище, домът и обществото. Градът и мрежата на градовете.
6.
Новото време в Европа и Възраждането на българите. Стопански и духовни промени в
Европа и Новото време. Раждането на европейския хуманизъм. Представители на европейския
Ренесанс. Българското национално Възраждане ХVIII-ХIХ в. Основни етапи и видни дейци в
1

просветното и църковното движение. Всекидневният живот на българите през епохата на
Възраждането.
7.
Идеите за политическото освобождение на България след Кримската война и европейският
национализъм. Възникване на идеите за национализма в Европа. Политически течения и организации
в българското общество през 50-те и 60-те г. на XIX в. Идеите за национална революция и опитите за
тяхното осъществяване.
8.
Политическата система в България (1879-1900 г.). Възстановяване на българската държава.
Формирането на политическите партии и ролята им в политическия живот. Българските монарси в
политическия живот на страната.
9.
Балканските войни и политиката на Великите сили. Пътища и средства за разрешаване
съдбата на българското население извън пределите на българската държава след Освобождението.
България и Балканския съюз срещу Османската империя. Европейското обществено мнение за
балканския конфликт.
10. Първата световна война и участието на България в нея. Системата от мирни договори.
Нарушаване на европейския баланс на сили н началото на века. Първият глобален конфликт на
човешката цивилизация. Икономически, политически, демографски и морални последици от войната.
Версайско-Вашингтонската система на мирни договори. Обществото на народите - структура и
дейности. Зараждане на национално освободителни стремежи у колониалните народи.
11. Българският национален въпрос през 20-40 години на ХХ в. Българският национален въпрос
на Парижката мирна конференция. Положението на българското население извън пределите на
българската държава. Политиката на българските правителства по националния въпрос.
Възстановяване на ВМРО и еволюция на идеите за автономия.
Националноосвободителното движение в западните покрайнини, Тракия и Добруджа.
12. Политическите системи 1919 - 1939 г. Кризата на либералните и консервативните идеи и
рухването на доверието в монархията и традиционния парламентаризъм. Държавно устройство на
отделни страни между двете световни войни (Франция, Великобритания, САЩ, Италия, Германия,
Русия, България). Нови идеологии и отражението им върху държавното устройство. Тоталитаризъм
и авторитаризъм.
13. Световната икономическа криза 1929-1933 г. и обвързаността на България с европейската
икономика. Просперитетът през 20-те години на ХХ в.. Обвързаност на световната икономика.
Възникване и посоки на разпространение на кризата. Най-силно засегнати сфери. Избор на средства
за преодоляването й. Характерни черти на българското стопанство в следвоенните години и
сътресенията на българската икономика (1929-1933 г.).
14. Българската култура и европейски влияния върху нея след възстановяването на българската
държава до средата на 40-те г. на ХХ в. Културната политика на българската държава след
Освобождението. Промени в начина на живот на българското население. Приобщаване на
българската култура към европейската. Характерни черти на българската материална и духовна
култура. Европейски влияния.
15. Втората световна война и ролята на България в нея. Глобалните противоречия и
съотношението на силите в навечерието на войната. Стратегическото значение на Балканския
полуостров. Военните действия и съпротивата на европейските народи. Антихитлеристкото
сътрудничество. Проекти за следвоенно устройство на света.
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
За придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен учителят следва
да изяви професионалните си умения за структуриране и интерпретиране на научен проблем
в обхвата на преподаваното в средното училище учебно съдържание по История и
цивилизации.
В разработката следва да се прояви научна компетентност относно различни по
характер въпроси (с акцент върху политическа, културна, стопанска история, върху
политически идеи и структури) и способност за дидактическата им трансформация (водещи
идеи, подбор и съдържание на понятия, методи за обработка на историческия материал за
учебни цели).
Програмата е ориентирана предимно към представяне на обвързаността на
националната история с общоевропейската и засяга учебно съдържание, което се преподава
в прогимназиална и първа гимназиална училищна степен.
Преди изпита комисията определя няколко теми., една от които се изтегля на лотариен
принцип. Конкретната формулировка на изпитните теми е в рамките на зададените в
програмата, но не ги възпроизвежда буквално. Темата може да засяга част от даден в
програмата проблем или да насочва към него от определена гледна точка.
Писмената работа съдържа изложение на частнонаучния аспект на проблема и идеи
за преподаването му в училище.
Изпитът е анонимен. Идентификацията на работите се извършва след приключване на
проверката и оформянето на оценката.
Писмената работа се проверява от всички членове на комисията и се оценява с
консенсус. Оценките се оформят с точност до 0,50. Те се мотивират в рецензия, която
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отразява общата преценка на членовете на комисията. При преценката се обръща внимание
и на проявената от кандидата езикова култура.
Оценката на комисията е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

Програмата е приета на Катедрен съвет на катедра „Науки за образованието”(протокол № КД-01-30/9.03. 2020г.)

5

