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ЗА ПРОФЕСИОНАЛНООБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА
ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
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СПЕЦИАЛНОСТ
ПРОФЕСИЯ:

:

код 5251401 „Корабостроепе"
код 525140 „Корабостроителен техник”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни
средствя“

!. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ НРОЦЕС
Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.
Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите се определят
със заповед на директора на училището преди началото на учебната година.
[

М

Видове подготовка, учебни
предмети

Класове
УН!

Учебни седмици

9

2

3

1

1.

гимназиале
„ етап

Раздел А - задължителни учебни часове
()бщаабразоеателна подготовка
40

1.

Български език и литература

2.

Чужд

език-

20

3.

Математика

30

4.

Информационни технологии

10

5.

История

20

6.

География и икономика

15

7.

Философия

10

8.

Гражданско образование

9.

Биология и здравно образование

15

10.

Физика и астрономия

15

и

цивилизации

Химия и опазване На околната
среда
11.
Общи професионална подготвен:
Здравословни и безопасни
].
условия на труд
11.

2.

Предприемачество

3.

Икономика

Общо за раздел А

15

20

210

1

111.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.6.

2.
2.1.
2.2.
[У.
1.

2

3

Отрясловв професионална
подготовка
Теория на професията
Материалоанание
Техническо чертане
Техническа механика
Електротехника
и електроника
Заваряване
Учебна практика
Общопрофесионални умения
Заваряване
Специфични професионална
подготовка
Теория на професията
Устройство на кораба

24
18

24
12

Корабостроителночертане
1.4.

Конструкция на корабния
корпус
Технология на

корабостроенето и
кораборемонта
1.6.
1.7.
1.8.

2.1.
2.1.1.

Практика на професията
Учебна практика
По специалността

2.2.

Производствена практики

У.

Разширена професионална
подготовка
Общо за раздел Б
Общо за раздел А+ раздел В

2.

111.

Корабни системи и стройства
Теория на кораба
Електрообзавсждане на кораба
Автоматизация на кораба

78

288

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТООБРАЗОВАНИЕ

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:

.

успешно

положен

литература:

държавен зрелостен

изпит по учебния

предмет

Български

език

и

УСПСШНО

Държавен

ПОЛОЖВН

квалификация * по теория

и

ИЗПИТ

за придобиване

на Професионална

на трета степен

практика на професията ,.Корабостроителентехник". специалност

..Корабостроене".
3.2. Завършеното професионално Образование се удостоверява
Образование

И

диплома за завършено средно

С

свидетелство за професионална квалификация.

3.3. Учениците. успешно завършили ХП клас. които не са се явили или не са положили успешно
някои от изпитите по т. 3.1. по свое желание, получават удостоверение за завършен втори
гимназиален етап на средно образование.
3.4. Учениците,

УСПЕШНО

завършили Х] клас,

ПО

професионална квалификация след успешно

свое желание. може да придобият втора степен на
ПОЛОЖВН

държавен

ИЗПИТ

по теория и практика

ПО

специалността ..Корабостроене” от професията ,.Корабостроителен техник“.
3.5. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда
две части - по теория на професията
програма.

И

ПО

практика на професията.

утвърдена от министъра на образованието

провеждането

на държавния изпит за придобиване

и

ПО

науката.

национална

в

ИЗПИТНВ

Организацията

и

на професионална квалификация се

определят с наредба на министъра на образованието и науката. а съдържанието им

- съгласно

държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.
3.6. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална

квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална

квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална
квалификация, Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба На 8 от 2016
за информацията

документите за системата
образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).
г.

и

на

предучилищното

и

училищното

3.7. След завършен ХН клас и успешно положени изпити по теория и по пратика се придобива
правоспособност.

Изпитът/изпитите за придобиване на правоспособност се провеждат по

национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката и/или
Нормативни актове на ДруГи компетентни органи.
.

Организацията и провеждането на изпита/изпитите се определя съгласно наредба, издадена

ОТ

министъра на образованието и науката и/или нормативни актове на други компетентни
органи.
Придобитата правоспособност се удостоверява с документ за правоспособност.

УСЛОВИЯТА

издадена

редът За издаване на

И

ОТ МИНИСТЪРВ

ДОКУМЕНТЗ

на образованието

за ПраВОСПОСОбНОСТ се определят

науката

И

И/ИПИ

С

ОТ

наредба.

НОРМаТИВНИ ЗКТОВС, ИЗДЗДЕНИ ОТ

други компетентни органи.
П]. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
4.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното
образование, Закона за професионалнотообразование и обучение, Наредба М 4 от 2015 г. за
учебния план. рамкова програма „В"

„

вариант 1319

и

Държавния образователен стандарт

(ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Корабостроителен техник“.
4.2, Учебните часове. предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
учебен план за изучаване

училищния

на учебни

предмети/модули, които развиват

и

усъвършенстват отделни компетентности от общата. отрасловата и/или специфичната
професионална
УЧСНИЦИТС

И

С

ПОДГОТОВКЗ

В

съответствие С интересите И
На УЧИЛИЩеТО

ВЪЗМОЖНОСТИТС

В

ИНДИВИДУЗЛНИТС ВЪЗМОЖНОСТИ На

СЪОТВСТСТВИС

С

ДОС за придобиване на

Когато учебните предмети са по националните стандарти за

квалификация по професията.

компетентност на морските лица. програмите се съгласуват с ИА“МА“.

43.

В

учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за изучаване

учебни

предмети/модули с

учебно

съдържание

необходимо за

придобиване

на

ПраВОСПОСОбНОСТ.

4.4. Учебните часове.

предоставени за разширена Професионална

ПСДГОТОВКВ

може Да се

използват и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по
професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на
УЧЕНИЦИТе И

С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

на

УЧИЛИЩЕТО.

4.5. Учебната производствена практика се провежда по учебна програма и график, утвърдена от
ДИРЕКТОРЗ На уЧИПИЩбТО

И

СЪГЛВСУВЗНИ

С

ръководителите на фирмите-партньори

