
 

Профилирана  

Природо-математическа гимназия 

Стилът в образованието! 



 

 

 

 Софтуерни и хардуерни науки с английски език 

Завършвайки профил Софтуерни и хардуерни науки, ще 
имате знания и умения за:  

 кодиране на данни, създаване на структури от данни и алго-
ритми, програмиране на различни езици; 

 инсталиране, конфигуриране и администриране на софтуер, 
създаване на настолни, мобилни, интернет и мултимедийни 
приложения; създаване, използване и оптимизиране на БД; 

 логическо мислене, анализиране, формулиране на прогнози, 
хипотези и заключения, вземане на обосновани решения в 
различни области; 

 формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбира-
не на проблеми от социален и икономически характер и фор-
миране на общочовешки ценности; приложение на физиката в 
заобикалящия ни технологичен свят; 

 свободно използване на английски език в специализирана ли-
тература по информатика, математика и физика; 

 отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и канди-
датстудентски изпити. 

Профил Софтуерни и хардуерни науки - гаранция за успешна реализация 
във ВУЗ  и на пазара на най-добре платените специалисти в света! 



 

 

 

 

Математика с английски език 

 Завършвайки профил Математически, ще имате знания 
и умения за:  

 логическо мислене, анализиране, формулиране на прог-
нози, хипотези и заключения; 

 вземане на обосновани решения в различни области ка-
то: математика, информатика, икономика, банково дело, 
физика, енергетика; 

 програмиране на различни езици, уеб дизайн, разработка 
на настолни, мобилни и интернет приложения; 

 формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и раз-
биране на проблеми от социален, икономически и еколо-
гичен характер и формиране на общочовешки ценности; 
приложение на физиката в заобикалящия ни технологи-
чен свят; 

 свободно използване на английски език в специализира-
на литература по математика, физика и информатика; 

 отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и 
кандидатстудентски изпити. 

Профил Математически - гаранция за успешна реализация във ВУЗ и прес-
тижна професия в световен мащаб! 



 

 

 

 Икономическо развитие с английски език 

Завършвайки профил Икономическо развитие, ще имате зна-

ния и умения за: 

 природата, населението, стопанството и икономиката в национален 

и глобален мащаб; 

 използване на основните подходи и методи на географско изследва-

не, анализиране на графични и статистически материали, умения за 

ориентиране, проследяване на  обектите и явленията и разкриване 

на географските закономерности; 

 програмиране в Интернет и уеб дизайн, компютърна графика и ди-

зайн, създаване на видеопродукции и мултимедийни приложения; 

 логическо мислене, анализиране, формулиране на прогнози, хипоте-

зи и заключения, вземане на обосновани решения в области като: 

икономика, банково дело, туризъм, международни икономически 

отношения и др.; 

 свободно използване на английски език в специализирана литерату-
ра по география, икономика, математика, компютърна графика, ди-
зайн; 

 отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатсту-
дентски изпити. 

Профил Икономическо развитие - гаранция за успешна реализация във ВУЗ 
и престижна професия в световен мащаб!  



 

 

 

 

Природни науки с английски език 

Завършвайки профил Природни науки, ще имате знания и 
умения за:  

 процесите, закономерностите и явленията в природата; 

 решаване на задачи и казуси, свързани с опазване на окол-
ната среда и здравето на човека; 

 работа в химична лаборатория, работа с микроскоп и работа 
в екип; 

 прилагане на знания от други учебни предмети, като химия, 
физика и математика, както и познания за приложните био-
логични науки биотехнологии и генно инженерство; 

 свободно използване на английски език в специализирана 
литература по биология, химия и екология; 

 отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кан-
дидатстудентски изпити; 

Профил Природни науки  - гаранция за успешна реализация във ВУЗ  по ме-
дицина, дентална медицина, фармация, ветеринарна медицина, молеку-
лярна биология, екология и др. 


