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Общи данни 
Фамилия, Имe, Презиме, 

Гражданство     

Николова  Росица Пенчева 

РБългария 

Дата на раждане 23.02.1958 година 

Образование 

Диплома за преквалификация №, дата 

на завършване,специалност 

Квалификация и учителска 

правоспособност 

Диплома за висше образование 

№,дата на завършване, 

Специалност/втора специалност 

Квалификация и учителска 

правоспособност 

Висше 

№ 463/ 20.09.1994 

Българска филология 

Учител по български език и литература 

 

№091664/ 19.11.1980 

 

Руска филология /Български език 

Специалист по руски език и литература и преподавател в 

средните училища 

 

Общ трудов стаж 

Педагогически стаж 

Педагогически стаж в текущото 

учебно заведение 

38 години 

от 1980 година 

от 1986 година 

Име и адрес на текущия 

работодател;Личен е-mail: 

ПТГ „Д-р Никола Василиади“;5300, гр. Габрово, 

ул.“Брянска“3www.ptg-gabrovo.com ; e-mail: 

ptggabrovo@abv.bg; rositsa_nickolova@mail.bg  
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Общи данни 
Заемани длъжности Учител и старши учител 

Професионално- 

квалификационна степен  

       1992 г. – Втора ПКС по руска филология 

Квалификации - компютърни умения;  

- умения за оценяване знанията и уменията на учениците; 

- умения за изследователска работа на учителя; 

- английски и немски език 

- умения за работа в екип; 

- умения за разработване и управление на европейски проекти. 

Награди           

        2004 и 2008 и 2012 - 2017 г. – Грамоти и възпоменателна значка  

        за работа сред българските общности зад граница от училищната,   

        районната и областната администрация на гр.Приморск и  

        гр. Запорожие – Украйна; от Асоциацията на българите в 

        Украйна. 
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Обучение и квалификационни форми 

1. Дати (период на обучение) 08.07.2004 – 10.07.2004.  

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

СУ “Климент Охридски” – София 

Департамент за информация и усъвършенстване на 

учители 

 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Български език и литература 

 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Преподавател сред българските общности зад граница 

 

2. Дати (период на обучение) 29.11.2018 – 30.11.2018 

 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

ТУ – гр.Габрово 

Център за следдипломна квалификация 

 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Стрес и дистрес.Техники за справяне.Бърнаут синдром. 
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Обучение и квалификационни форми 
3. Дати (период на обучение) 2004 – 2008 /2012 – 2017 - ежегодно 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

ЗОИППО – Запорожский областной институт 

последипломного педагогичного образования 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Съвременен български език, българска литература и 

българска история, преподавани в българските общности 

зад граница 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация  

Преподавател по български език и литература сред 

българските общности зад граница 

 

4. Дати (период на обучение) 2017-2019 –  няколко пъти през учебната година 

 

Основни предмети /застъпени 

професионални умения/ тематика 

Новата програма по български език и литература и 

подготовката за ДИ за завършване на първа 

образователна степен 

 

Наименование на завършена и/или 

придобита квалификация 

Актуални компетенции в методиката на преподаване по 

български език и литература във връзка с новото 

съдържание и ДИ за  първа образователна степен 
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Документи за придобити умения 
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Документи за придобити умения 
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Документи за придобити умения 



Учебни предмети, по които преподавам 

педагогическият специалист 

Учебни предмети  

от общо образование 

Български език и литература 

Руски език 
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Добри практики 

•  Представяне на урочни единици пред представител на РУО 

за сверяване методиката на преподаване във връзка с новите 

изисквания за ДИ при завършване на първа образователна 

степен.   

•  Организиране на урочната работа в рамките на учебния час 

чрез формирането на ученически екипи. 
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Практическо приложение на усвоените 

знания и придобитите умения 

Постигнати резултати с учениците, отразяващи индивидуалния 
напредък на учениците 

  Ежегодно участие на мои ученици от ПТГ «Д-р Н.Василиади» в 
областен кръг на олимпиадата по български език и литература 

 Участие на мои ученици от Приморски украинско-български 
регионален многопрофилен лицей в областната и републиканската 
олимпиада по български език в Украйна със спечелени 
многобройни призови места през годините 2004 -2008 и 2012 - 
2017 
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Победителите в областната и републиканската олимпиада по 

български език в Украйна 
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Златен медал за Украинско - български лицей -

гр.Приморск,Украйна - за международна дейност и връзки с 

България (Киев,2014г.) 
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Доказателства за постиженията, отразяващи 

успехите - лични и на учениците 
Иля Кратюк - носител на голямата награда в конкурса "Вазовата България", обявен от 

къща музей "Иван Вазов" -гр.Сопот, 2016г. 
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Доказателства за постиженията, отразяващи 

успехите - лични и на учениците 

 Победителите от литературния конкурс, посветен на 

140 г. от героичната смърт на поета революционер 

Христо Ботев, 

гр. Валенсия , Испания 



Участие в програми и проекти 

• Участие в разработването на проекта „Образование без 

граници“ в Украинско – български регионален многопрофилен 

лицей в гр.Приморск,Запорожка обл.,Украйна, по националната 

програма „Роден език и култура зад граница“ 
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Ученици от Украинско-български лицей - 

гр.Приморск,Украйна - на езикова практика в ТУ 

гр.Габрово 
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Материали, утвърждаващи професионалното 

израстване, резултати от педагогическата и 

методическата дейност 

 ВТОРА квалификационна степен, придобита на 16.09.1992 г. в 

ИПКУ „Д-р Петър Берон“ – гр.Варна 

 Двегодишна специализация като чуждестранен преподавател по 

руски език в Института по руски език „А.С.Пушкин“ –гр.Москва 

от 01.10.1990г. До 01.10.1992г. 
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Обосновка за избор на учебник и учебни 

помагала 

   Учебниците и учебните помагала са важни за постигане на 

добри резултати в работата с учениците. Изборът ми е 

съобразен както от нивото на предлаганата научна информация, 

така и от възможностите за практическо приложение на 

наученото. В този смисъл през последните години предпочитам 

изданията на “Анубис”, “Просвета”2000 и “Персей”, пряко 

ориентирани към постигане на ДОИ по български език и 

литература. 
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Списък на лични творби 
•  Участие в издадената от ДАБЧ книга „Български пословици по 

света“ – изд.Листа, 2008г. 

•    Редакторско участие в книгата „Песенният фолклор на българите от 

Приазовието“ – Мелитопол, 2014  

•   Предговор към книгата „Сърца на кръстопът“ – млади бесарабски 

поети – Одеса, 2014 

•     Редакторско участие в книгата на Леонид Паскалов – „Таврийски 

истории“ – Приморск, 2016 

•     Две статии в алманах „Родолюбец“, 2018 

•     Статии и разработки на уроци във вестника на българите в Украйна 

„Роден край“ – 2004/2008 и 2012/2017г 
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Високопоставени гости и делегации от Република България 

в Украинско-български регионален многопрофилен лицей - 

гр.Приморск,Украйна 



Взаимодействие с участниците в образователния 

процес, с други заинтересовани страни и др.  

   В пряката си работа на учител (от 1980г и досега) и класен ръководител (5 

класа в ПТГ „Д-р Василиади“ от 1995г и досега) винаги съм търсила и 

получавала съдействието на родителите на своите ученици. Добрата 

комуникация с тях е  съществено мое  постижение. Взаимното доверие и 

съблюдаването на задълженията заедно с правата им от страна на учениците и 

от моя страна дава резултат, при който класовете ми са били винаги с добра 

среда за работа и крайни резултати, следствие от тази работа. Поддържането на 

връзка с учениците ми и проследяването на тяхната житейска реализация е част 

от разбирането ми за добра педагогика. 
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11д - Машини и системи с ЦПУ (дуално обучение) –  

учебна 2019/2020г 



Информация за приноса за подобряване на 

материално- техническите условия 

 От 1994 година отговарям за материално-техническата база в 
кабинет номер 219 на ПТГ “Д-р Н. Василиади”, без да 
допускам повреди или унищожаване на инвентара.По моя 
инициатива и със съдействието на училището и колегите ми 
инвентарът беше подновяван неколкократно и ремонтиран 
според възможностите. 
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Философия на преподаване 
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   В работата си като учител по български език и литература използвам преди 

всичко диалога, опитвам се да накарам всеки свой ученик да намери място в 

дискусиите, които провокирам във връзка с конкретните художествени естетики, 

автори и произведения. Смятам за свое основно задължение да ангажирам и да 

мотивирам учениците да разсъждават, да се научат да формулират и изказват 

свои тези по обсъжданите литературни проблеми. Искам да ги убедя, че 

уменията да се слуша и да се говори се формират сега, а се доказват цял живот. 

   Старая се да обърна специално внимание на можещите ученици във време 

извън часовете чрез поставяне на допълнителни задачи. 

              В работата си като преподавател сред българите в Таврия в духа на своите 

предшественици работих в името на България и българското, като отворих пътя 

на много мои ученици и сънародници към прародината, където те намериха и 

намират своята реализация, благодарение и на духовността, получена от 

българската литература и знанията за езика на предците им. 

 
 



   Възползвам се от възможностите на информационните технологии, като 

използвам някои презентации и филми във връзка с творчеството на автори от 

учебната програма.  Следя новостите, участвам с готовност в семинари и 

обучения, в т.ч. дистанционни, по проблеми, които ме вълнуват.  Участвам в 

комисиите за проверка на олимпиадите по БЕЛ . 
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