
ДОЦ.  Д-Р АНГЕЛ  МАРИНОВ  ПЕТРОВ 
  
 Ангел Маринов Петров e роден на 18.06.1960 г. в гр. Хасково. През 1979 г. 
завършва средно образование в гимназия с преподаване на немски език в родния си 
град. През  1981 г. е приет за студент по българска филология във Факултета по 
славянски филологии - СУ “Св. Кл. Охридски”. Висшето си образование завършва през 
1986 г. 
 През периода 1986 - 1990 г. е учител по български език и литература в 138. СОУ 
в София. По време на преподавателската си практика в средното училище е базов 
учител към Катедрата по методика на Факултета по славянски филологии при СУ “Св. 
Кл. Охридски”. От 1988 г. е хоноруван асистент по методика на обучението по 
български език. 
 През 1990 г. е избран за редовен асистент по методика на обучението по 
български език към Катедрата по методика на Факултета по славянски филологии при 
СУ “Св. Кл. Охридски”. През 1992 г. е повишен в старши асистент, от 1995 г. е главен 
асистент. 
 През 2000 г. му е присъдена научната и образователна степен “доктор”. От 2004 
г. е доцент по методика на обучението по български език. 
 През периода 2005 - 2007 г. доц. д-р А. Петров е заместник-декан на Факултета 
по славянски филологии към СУ “Св. Кл. Охридски”. 
 Научните интереси на  доц. д-р А. Петров са в областта на методиката на 
обучението по български език, на теорията за дискурса и дискурсния анализ, на 
социолингвистиката. Резултатите от изследователската и преподавателската му дейност 
са представени в повече от 80 научни труда - монографии, студии, статии, рецензии, 
учебни програми по български език за средното училище, учебни помагала - учебници 
по български език за ученици, сборници с упражнения и с тестови задачи за 
средношколци и за студенти (на някои от публикациите е съавтор).  
  Доц. д-р А. Петров чете основния курс лекции по методика на обучението по 
български език на студентите от специалността Българска филология, редовно 
обучение. Води свободно избираемата дисциплина “Дискурсен анализ и дискурсна 
компетентност”, предназначена за студенти от специалностите Българска филология и 
Славянска филология. В Магистърската програма „Образованието по български език и 
литература в средното училище” чете лекции по дисциплините „Системно ориентирано 
и комуникативнопрагматично ориентирано образование по български език” – задочно 
обучение; „Дискурсът на методическите изследвания” – редовно и задочно обучение. 
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учители по български език). - Български език и литература, №4, 1992 г. 
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2.5.   Дискурсният анализ и обучението по български език. - Български език и литература, 

№ 1, 1994 г. 

2.6.  Кирил Димчев на шейсет години. - Съпоставително езикознание, №3, 1995 г. 

(съавтор) 

2.7.  Да преподаваш науката в процеса на създаването и (Проф. К. Димчев на 60 години). - 

Български език и литература, №4, 1995 г. (съавтор) 

2.8.  Социолингвистични аспекти на употребата на някои перформативни изказвания. - В: 

Проблеми на социолингвистиката, София, 1995 г. (съавтор) 

2.9.   Функции на дискурсните типове и обучението по български език. - В: Езиково 

обучение и актуални проблеми на езиковата култура, Смолян, 1995 г. 

2.10. "Обзалагам се, че не можеш..." (вариации на подбудата). - В:  Проблеми на 

социолингвистиката, София, 1996 г. (съавтор) 

2.11. Оценка на постиженията на учениците по български език, завършващи 4. и 7. клас. -  

В: Иновации в образованието и науката, № 5, 1997 г. (съавтор) 

2.12. Проблемите за дискурса и дискурсната компетентност на ученици в теорията и 

практиката на обучението по български език. - Български език и литература, № 2-3, 1999 

г. 

2.13. Вариантност в употребата на някои елиптични дизюнктивни въпроси. - В: Проблеми 

на социолингвистиката, София, 1999 г. (съавтор) 

2.14. Система от упражнения за развиване на дискурсната компетентност на ученици. - 

Български език и литература, № 5, 1999. 



2.15. Развиване на дискурсната компетентност на учениците чрез обучението по 

български език (5. - 8. клас). Автореферат на дисертация за получаване на научната и 

образователна степен “доктор”, София, 2000. 

2.16. Същност и функции на дискурсния анализ (с оглед на обучението по български 

език). - Български език и литература, № 2, 2000. 

2.17. Живот и творчество, посветени на науката (Проф. К. Димчев на 65 години). - В: 

Тенденции в обучението по български език. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. 

К. Димчев. Булвест-2000, 2000 г. (съавтор); сп. Български език и литература, №5, 2000 г. 

2.18. Развиване на дискурсната компетентност на учениците - тенденция в съвременното 

обучение по български език. - В: Тенденции в обучението по български език. Сборник в 

чест на 65-годишнината на проф. К. Димчев. Булвест-2000, 2000 г. 

2.19. Дискурсният анализ - средство за определяне резултатността на урока по български 

език. - Български език и литература, № 3, 2000 г. 

2.20. Модел за оценка на постиженията на учениците по български език в 4. и 7. клас. - В: 

Методология и технология за създаване на държавните образователни изисквания, 

Национален институт по образование, София, 2000 г. (съавтор) 

2.21. Учебни програми по български език и литература за осми, девети и десети клас 

(методология на съставяне на програмите и методически насоки за прилагането им в 

учебния процес). - Аз- Буки, бр. 34 и бр. 35, 2000 г. (съавтор) 

2.22. Методическо указание за прилагане в учебната практика на новите учебни програми 

по български език и литература за 8., 9. и 10. клас на СОУ. Анубис, 2000. (съавтор) 

2.23. Обучението по български език - обучение по култура (Опит за футурологичен 

анализ). - Български език и литература, № 2-3, 2001 г. 

2.24. Обучението по български език и предизвикателствата на бъдещето. - В: Обучението 

по български език в началото на XXI век. Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски”, филиал Смолян, Смолян 2001 г. 

2.25. Същност и функции на дискурсните техники (С оглед на обучението по български 

език). - Български език и литература, № 2-3, 2002 г. 

2.26. Дискурсните грешки в ученически текстове. - Български език и литература, №6, 2002 

г. 



2.27. Типология на дискурсните грешки. - В: Науката, методиката и училището - 

конфликтни точки, срещи и разминавания (Сборник доклади от научно-практическа 

конференция). Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” - Филиал Смолян, 

Смолян, 2002 г. 

2.28. Техники за изграждане на дискурса. - В: Обучението по български език и литература 

- състояние и перспективи. Университетско издателство “Епископ Константин 

Преславски”, Шумен, 2003. 

2.29. За същността на понятията в методиката на обучението по български език. - 

Български език и литература, №21 2004 г. 

2.30. Комуникативната компетентност - фактор за професионалната реализация на 

учителя по български език. - Български език и литература, №2, 2005 г. 

2.31. Комуникативното обучение по български език. - В: Езикът и литературата - 

методически парадигми и образователни политики. Сборник с доклади от юбилейната 

научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на Катедрата по 

методика във Факултета по славянски филологии - СУ “Св. Кл. Охридски”. С., 

Фондация “Млада България”, 2005 г. 

2.32. Комуникативната компетентност на учителя по български език. - В: 

Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. Сборник в чест на 70-

годишнината на проф. Кирил Димчев. С., Булвест 2000, 2005 г. 

2.33. Първият професор по методика на обучението по български език на 70 години. - В: 

Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. Сборник в чест на 70-

годишнината на проф. Кирил Димчев. С., Булвест 2000, 2005 г. (съавтор) 

2.34. Държавно образователно изискване за усвояването на книжовния български език. С., 

МОН, 2005 г. (съавтор) 

2.35. Ерудиция и професионализъм (Ст. н. с. д-р Тодорка Владимирова на 80 години). - 

Педагогика, №1, 2006 г. (съавтор) 

2.36. Ст. н. с. д-р Тодорка Владимирова на 80 години. - Образование, №2, 2006 г. 

(съавтор) 



2.37. Виден представител на българската методическа и лингвистична наука (Ст. н. с. д-р 

Тодорка Владимирова на 80 години). - Български език и литература, №2, 2006 г. 

(съавтор) 

2.38. Дискурсът на методическите изследвания. - Български език и литература, №5, 2006 

г. 

2.39. Иван Хаджов, Стайко Кабасанов, Кирил Димчев - еволюция на методическия 

дискурс. - Образование, бр. 5, 2006 г. 

2.40. Успешна реализация на продуктивни лингвометодически идеи. - Български език и 

литература, №4, 2007 г. (съавтор) 

2.41. Дискурсът на методическите изследвания. . В: Филологически и методически 

изследвания. Доклади от международната научна конференция, посветена на 100-

годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов. Смолян -  Люблин, 2007 г. 

2.42. Делото на доц. д-р Ина Любенова Комарска – пример за достойно изпълнен научен и 

граждански дълг (In memoriam). – Български език и литература, №1, 2008 г. (съавтор) 

 

 3. Учебници и учебни помагала 

3.1. 666 тестови задачи по български език за 7. и 8. клас. Желев - Гегов ООД, София, 1992 

г. (съавтор) 

3.2. Проверка на езиковата култура. Желев - Гегов ООД, София, 1993 г. (съавтор) 

3.3. Тестове по български език за завършено основно образование 5. - 8. клас. Издателска 

къща "Хр. Ботев", София, 1994 г. (съавтор) 

3.4. Български език за 5. клас на СОУ. Булвест 2000, София, 1994 г. (съавтор) 

3.5. Книга за учителя по български език за 5. клас на СОУ. Булвест 2000, София, 1994 г. 

(съавтор) 

3.6. Тестове по български език за завършено основно образование 5.-8. клас (второ 

преработено издание). Анубис, София, 1995 г. (съавтор) 

3.7. Български език за 6. клас на СОУ. Булвест 2000, София, 1995 г. (съавтор) 

3.8. Книга за учителя по български език за 6. клас на СОУ. Булвест 2000, София, 1995 г. 

(съавтор) 

3.9. Тетрадка по български език за 6. клас. Булвест 2000, София, 1995 г. (съавтор) 



3.10. Български език за 7. клас на СОУ. Булвест 2000, София,1996 г. (съавтор) 

3.11. Книга за учителя по български език за 7. клас. Булвест 2000, София, 1996 г. (съавтор) 

3.12. Тетрадка по български език за 7. клас . Булвест 2000, София, 1996 г. (съавтор) 

3.13. Български език за 8. клас на СОУ. Булвест 2000, София, 1997 г. (съавтор) 

3.14. Книга за учителя по български език за 8. клас на СОУ, Булвест 2000, София , 1997 г. 

(съавтор) 

3.15.Учебна тетрадка по български език за 5. клас. Сиела, София, 1998 г. (съавтор) 

3.16. Задачи и тестове по български език за завършено основно образование. Сиела, 

София, 1998 г. (съавтор) 

3.17. Тестове по български език за завършено основно образование 5. - 8. клас (трето 

преработено и допълнено издание). Булвест 2000, 1999 г. (съавтор) 

3.18.  Български език за 9. клас на СОУ. Учебно помагало. Булвест 2000, 1999 г. (съавтор) 

3.19. Подготовка за национален изпит след 7. клас. Български език - тестове, съчинение 

разсъждение. Булвест 2000, 2000 г. (съавтор) 

3.20. Български език за 8. клас на СОУ (текстове за анализ и редактиране; задачи за 

упражнения; тестове за проверка и оценка) . Второ преработено и допълнено издание. 

Сиела, София, 2001 г. (съавтор) 

3.21. Български език за 8. клас. Булвест 2000, 2001 г. (съавтор) 

3.22. Български език. Помагало за 8. клас. Булвест 2000, 2001г. (съавтор) 

3.23. Български език за 9. клас. Булвест 2000, 2002 г. (съавтор) 

3.24. Български език за 10. клас. Булвест 2000, 2002 г. (съавтор) 

3.25. Тестови задачи по методика на обучението по български език. С., Булвест 2000, 2003 

г. (съавтор) 

3.26. Български език за единайсети клас. Учебно помагало. С., Булвест 2000, 2003 г. 

(съавтор) 

3.27. Български език за дванайсети клас. Учебно помагало. С., Булвест 2000, 2003 г. 

(съавтор) 

3.28. Български език за 5. клас. С., Булвест 2000, 2006 г. (съавтор) 

3.29. Книга за учителя по български език за 5. клас. С., Булвест 2000, 2006 г. (съавтор) 

3.30. Учебна тетрадка по български език за 5. клас. С., Булвест 2000, 2006 г. (съавтор) 



3.31. Тестови задачи по български език за 5. клас. С., Булвест 2000, 2006 г. (съавтор) 

3.32. Български език за 6. клас. Булвест 2000, 2007 г. (съавтор) 

3.33. Книга за учителя по български език за 6. клас. С., Булвест 2000, 2007 г. (съавтор) 

3.34. Учебна тетрадка по български език за 6. клас. С., Булвест 2000, 2007 г. (съавтор) 

3.35. Тестови задачи по български език за 6. клас. С., Булвест 2000, 2007 г. (съавтор) 

3.36. Тестови задачи за държавни зрелостни изпити. Български език и литература. Тестови 

задачи, аргументативен текст по поставен проблем. Булвест 2000, 2008 г. (съавтор) 

 

 4. Рецензии 

4.1.  Утрешното обучение по български език (За книгата на К.Димчев "Обучението по 

български език като система"). - Учителско дело, № 26, 1992 г. 

4.2.  Полезна книга за учителя  (За книгата на М. Виденов "Практическа 

социолингвистика"). - Български език и литература, № 5, 1994 г. 

4.3.   Ново издание на основополагащ труд по методика на обучението по български език 

(За книгата на К.Димчев "Обучението по български език като система"). - Български 

език и литература, №1, 1999 г. (съавтор) 

4.4.  Полезни помагала по български език (за книгите на П. Пашов и М. Пашова 

“Практическа граматика на българския език. Учебни помагала” -  за 6. и за 7. клас). - 

Български език и литература, № 4, 1999 г. 

4.5.  Научна теория за обучението по български език (За книгата “Обучението по 

български език като система” от К. Димчев). - Език и литература, № 2, 1999 г. (съавтор) 

4.6.  Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс (За сборник в чест на 

70-годишнината на проф. Кирил Димчев). - Български език и литература, №1, 2006 г. 

4.7.  Комуникативната компетентност и образователният дискурс - методологични и 

технологични проблеми (За сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев). 

- Образование, №1, 2006 г. 

4.8.  Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс (Сборник в чест на 

70-годишнината  на проф. Кирил Димчев). - Съпоставително езикознание, № 2, 2006 г. 

 

5.  Съставителство 



5.1. Тенденции в обучението по български език. Сборник в чест на 65-годишнината на 

проф. К. Димчев. София, Булвест-2000, 2000 г. 

5.2. Езикът и литературата - методически парадигми и образователни политики. 

Сборник с доклади от юбилейната научна конференция, посветена на 50-

годишнината от създаването на Катедрата по методика във Факултета по славянски 

филологии - СУ “Св. Кл. Охридски”. С., Фондация “Млада България”, 2005 г. 

5.3. Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. Сборник в чест на 

70-годишнината на проф. Кирил Димчев. С., Булвест 2000, 2005 г.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


