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 Квалификационна характеристика на магистърска програма

 Магистърската  програма  осигурява  задълбочена,  специализирана  подготовка  на
студентите, насочена към реализацията им в спортно-развлекателната дейност.

 Академични стандарти на магистърската програма:

Магистърската  програма  осигурява  теоретико-методическа  подготовка,  позволяваща  на
студентите  да  организират  и  провеждат  разнородна  спортна,  спортно-развлекателна,
рекреационна, демонстрационна и други видове дейност   с различни възрастови групи,
включително с деца и хора от „третата” възраст. Програмата осигурява знания, свързани с
планирането  и  прогнозирането  на  различни  аспекти  от  дейността  и  диагностиката  на
произтичащите от  това процеси и явления.

 Придобиване  на  практически  умения  за  организиране  и  провеждане  на
занимания, състезания, игри, забави, спортни празници, демонстрации и други.

 Придобиване  на  компетенции  за  взаимодействие  с  различни  по  възрасти
функционални  възможности  хора,  с  различно  ниво  на  общите  /  естествено-
приложни/ и специфични спортни, танцови и други двигателни умения.

 Предназначение на магистърската програма
Предназначена  е  за  студенти,  завършили  бакалавърска  степен в  същото  или  друго
професионални направление



СТРУКТУРА НА УЧЕБЕНИЯ ПЛАН СПОРТНА АНИМАЦИЯ
ОКС «МАГИСТЪР»

Първа година
Първи семестър ECTS

кредити
Втори семестър ECTS

кредити
Първи семестър 
Теория  и  методика  на  физическото
възпитание
 Педагогика
История  на  физическата  култура  и
спорта
Функционална анатомия 
Организация и управление на спорта
Избрана дисциплина от 1 група

6.0

4.0

6.0

4.0
      4.0

4.0

Втори семестър
Научни  основи  на  спортната
подготовка
Система  на  световния  спорт
олимпийското движение Управление
на движенията в спорта 
Физиология на двигателната
активност
Адаптирана  спортна  дейсност  и
физическа актовност
Избрана дисциплина от 2 група

 5.0

 6.0

 4.0

6.0
     

     5.0   

4.0

Избираеми  дисциплини  (студентите
избират една дисциплина)

Избираеми  дисциплини
(студентите  избират  една
дисциплина)

Първа група
Подвижни  и  спортно-подготвителни
игри
Психология на спортната дейснот
(Избира се една от двете)

4.0

4.0

Втора група
Стрс и адаптация в спорта
Спортна медицина и хигиена
(Избира се една от двете)

4.0
4.0

Общо 30 Общо
30

Втора година

Първи семестър ECTS
кредити

Втори семестър ECTS
Кредити

Трети семестър
 6.0
 2.0
  
 2.0
          

 
  4.0
  2.0
  4.0
  2.0
  2.0
  2.0
  4.0 

Четвърти семестър

3.0

2.0

      2.0
      2.0

4.0
2.0

Основи на спортната анимация Разработване и управление на
Двигателна активност и спортна етика проекти
Възрастови особености на двигателната
активност

Информационни  технологии,
метрология и спортна статистика
Валеология и  рекреация

Методика на спортната анимация    Чужд езика – II част 
     Чужд език І част
     Спортна анимация за възрастни

 Спортна анимация за деца
 Една дисциплина от група 7

Една избрана дисциплина от 3 група  
Една избрана дизциплина от 4 група
Една избрана дизциплина от 5 група
Една избрана дизциплина от 6 група

Избираеми дисциплини Избираеми  дисциплини
(студентите избират една
дисциплина)



Трета група
Хора и танци
Фитнес и бодибилдинг 
Гимнастика 

 
       2.0
       2.0
       2.0

       2.0  
       2.0
       2.0

        2.0
        2.0
        2.0

        4.0

        4.0

        4.0

Седма група
Плуване
Голф
Аеробика

  
       2.0
       2.0
       2.0

Четвърта група
Тенис
Тенис на маса 
Бадминтон

Пета гтрупа
Футбол
Баскетбол
Бадминтон

Шеста група
Спортна  анимация-  водни  спортове
(сърф,  гребане,  плуване,  водни  ски,
дайвинг)
Спортна  анимация  –  зимни  спортове
(ски, сноуборд)
Спортна  анимация  –  планинарство  и
спортно ориентиране

Общо 30 Общо 30

                                                                                        Общо за 2 учебни години : 120



                                               АНОТАЦИИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

                      ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ

ЕCTS кредити: 6.0                                                                      Седмичен  хорариум: 4л+1су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                               Вид на изпита: писмен
Семестър: І
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Доц. д-р Даниела Томова
Email: danitomova@swu.bg

Анотация:
      Учебната  дисциплина  „Теория  и  методика  на  физическото  възпитание”  е  предназначена  за
студенти,  обучаващи  в  магистърска  програма  „Спортна  анимация“T,  които  се  обучават  четири
семестъра. Тази учебна дисциплина изучава закономерностите на физическото възпитание като учебно-
образователен и възпитателен педагогически процес.  Тя е една от фундаменталните дисциплини  в
учебния  план  на  специалността  и  дава  основна  теоретична  подготовка  на  бъдещите  учители  по
физическо възпитание и спорт за реализиране на учебния процес по физическо възпитание. 

 
                                                                        ПЕДАГОГИКА

ЕCTS кредити: 4.0                                                                     Седмичен  хорариум: 3л+1су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                         Вид на изпита: писмен 
Семестър: І
Методическо ръководство:
Катедра “TПедагогика“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Доц. д-р Снежана Попова
Email: snejy_popova@swu.bg

Анотация:

Учебната дисциплина „Педагогика“T заема основно място в професионалната подготовка на бъдещите
спортни педагози и треньори. Чрез обучението по тази учебна дисциплина се подпомага и насочва
изграждането на професионална компетентност, адекватна нагласа и личностна готовност на бъдещите
спортни педагози и треньори за справяне с многообразните професионални задачи. Основната идея е
обучението  по  тази  фундаментална  за  студентите  учебна  дисциплина  да  бъде  съобразено  със
ситуациите, в които попада съвременният човек в модернизиращият се свят – типични, проблемни,
критични. При изпълнението на професионалните си роли спортните педагози ежедневно се сблъскват
с най-разнообразни предизвикателства и с необходимостта бързо, точно и адекватно да се справят с тях.
Затова  основната  цел  на  обучението  по  педагогика  не  е  само  усвояване  на  определени  знания  и
формиране на конкретни умения, но изграждане на адекватно отношение и нагласа към спецификата на
бъдещата професионална дейност.



                                  ИСТОРИЯ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И СПОРТА

ЕCTS кредити: 6.0                                                                      Седмичен  хорариум: 4л+1су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                         Вид на изпита: писмен 
Семестър: І
Методическо ръководство: Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор:
Доц. д-р Даниела Томова
Email: danitomova@swu.bg

Анотация
Дисциплината  „История  на  физическата  култура”  е  предназначена  за  студенти,  в  магистърска
програма „Спортна анимация“T, които се обучават в четири семестъра. 

Историята на физическата култура е важна част за общата култура на човечеството.  Бъдещите
спортни аниматори се запознават с появата на спорта и физическото възпитание през вековете в
света и в България. Учебната дисциплина формира знания за системите на физическо възпитание
от  древността,  през  средновековието  до  днес;  с  възникването  на  отделните  спортове,  спортни
съюзи и федерации в България и в . Съществено място заемат основоположниците на физическото
възпитание и спорта в България и по света; Студентите се запознават с участието на българските
спортисти в европейски, световни първенства и на олимпийски игри и техните постижения.
Съвременните  олимпийски  игри  символизират  мира,  единството,  разбирателството,
толерантността и уважението между народите, независимо от принадлежността на състезателите
по раса, етнос,   вероизповедание и пол. Олимпийското възпитание като част от цялото израстване
и формиране на личността заема своето място в системата на образованието на всяка държава.

                                                                 ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЯ

ЕCTS кредити: 6.0                                                                       Седмичен  хорариум: 4л+1су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                        Вид на изпита: писмен 
Семестър: І
Методическо ръководство: Катедра “TАнатомия и физиология“T
Факултет ОЗЗГС
Лектор:
Доц. д-р Димо Кръстев
Email: dimo_krustev@swu.bg

Анотация
Дисциплината  е  задължителна  от  учебния  план  на  образователно-квалификационна  степен
”Магистър” на специалност “TСпортна анимация” във Факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит
Рилски“T,  Благоевград.  Учебната дисциплина „Функционална анатомия “T има за цел да осигури
фундаментална  подготовка,  свързана  с  устройството  и  функцията  на  човешкия  организъм  на
микро-,  мезо-  и  макроскопско  ниво.  Програмата  предвижда  запознаване  с  устройството  на
тъканите, органите и системите в тялото, разглеждани в тяхното единство и развитие. Отделя се
внимание  на  взаимното им пространствено разположение,  тяхното отношение  към кръвоносни
съдове и нерви. В учебния материал особено внимание се обръща на опорно-двигателния апарат —
костна  и  мускулна  система,  ставен  апарат  и  устройството  и  функцията  на  различните  групи
мускули.  По-подробно  се  разглежда  устройството  и  функцията  на  нервната  система  като
предпоставка  за  разясняване  на  важните  жизнени  функции  -  рефлексна  дейност,  емоции,



мотивация, регулация на състоянието на бодрост и сън. Реализацията на тези жизнени дейности
има  непосредствено  въздействие  върху  висшата  нервна  дейност  и  висшите  корови  функции  -
интегративната същност на нервната система. Изучава се действието на съответните периферни
нерви, отговорни за движението внна човешкото тяло. Разглеждат се: кръвоносна, кръвотворна,
лимфна, дихателна, храносмилателна, ендокринна, отделителна и полова системи.

                                                   ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В СПОРТА

ЕCTS кредити: 3.0                                                                       Седмичен  хорариум: 3л+0су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                                 Вид на изпита:
писмен
 Семестър: І
Методическо ръководство: Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор:
Гл. ас. д-р Стефан Кинов
Email: stefankinov@swu.bg

Анотация:
Учебната  дисциплина   е  предназначена  за  студентите  от  специалност  “TСпортна  анимация“T  и  се
изучава през 1-ти семестър на курса на обучение.
Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на организацията и управлението на системата
на  физическо  възпитание  и  спорт.  Студентите  се  запознават  с  нормативните  документи   по
юридическото състояние на  организацията  и управлението на   процеса на  физическо възпитание и
спорт в това число Закона за физическото възпитение и спорт, както и организацията и управлението на
спорта в някои страни на Европейския съюз.

                                    НАУЧНИ ОСНОВИ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА
   
ЕCTS кредити: 5.0                                                                Седмичен  хорариум: 4л+1су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                     Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІI   
Методическо ръководство: Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор:
Гл. ас. д-р Илия Канелов
Email: i_kanelov@swu.bg

Анотация:
Заниманията  по  учебната  дисциплина  „Научни  основи  на  спортната  подготовка  ”  са
предназначени за студенти от Магистърска програма «Спортна анимация». В лекционния курс се
изясняват общометодологическите проблеми на спортната тренировка. Анализира се същността и
характера  на  съвременния  спорт  и  спортната  тренировка.  Студентите  се  запознават  със
закономерностите  на  които  се  подчинява  тренировъчния  процес  и  спецификата  на  тяхното
приложение при спортисти на различна възраст и степен на подготовка. Анализират се средствата
на спортната тренировка и методите за тяхното приложение. Специално внимание се отделя на
видовете  подготовка,  на  планирането  и  управлението  на  тренировъчния  процес,  на  подбора  и
прогнозирането на  спортните  способности.  Лекционният курс  е  разработен в  съответствие  със
съвременните изисквания за управление на тренировъчния процес и ще подпомогне студентите в
тяхната бъдеща педагогическа дейност в областта на физическото възпитание и спорта.



За разлика от обучението за бакалавър, студентите, подготвящи се за магистри по предложената
програма се запознават задълбочено по анатомия и възрастова морфология, физиология и спортна
физиология,  спортна  психология,  спортна  педагогика,  биомеханика  и  биохимия,  спортна
социология  и  др.  Програмата  е  съобразена  с  най-новите  тенденции  в  областта  на  спортната
тренировка.

                 СИСТЕМА НА СВЕТОВНИЯ СПОРТ И ОЛИМПИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ

ЕCTS кредити: 6.0                                                                       Седмичен  хорариум: 4л+1су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                         Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІI
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Доц. д-р Даниела Томова
Email: danitomova@swu.bg

Анотация:

Дисциплината  „Система на световния спорт и олимпийското движение” е  предназначена за
студенти от магистърска програма „Спортна анимация“T.
Съвременното  олимпийско  движение  е  един  от  големите  феномени  на  нашето  време,  важен
социален фактор, който обхваща милиони спортисти от цялата планета.
Олимпизмът, който е сърцевината на съвременния спорт и Олимпийската харта са в основата на
развитието на сътрудничеството между младежта от целия свят. Системата на световния спорт и
Олимпийското движение включва: МОК, НОК,  МСФ  и други обществени и държавни структури.
 Съвременните  олимпийски  игри  символизират  мира,  единството,  разбирателството,
толерантността и уважението между народите, независимо от принадлежността на състезателите
по раса, етнос,   вероизповедание и пол. Олимпийското възпитание като част от цялото израстване
и формиране на личността заема своето място в системата на образованието на всяка държава.
Снудентите  получават  знания  за  международните  спортни  федерации  по  вид  спорт  и  FIFA.
Запознаване  с   дейността  на  WADA,  световна  антидопингова  агенция.  Организация  и
провеждането на световни и европейски първенства.

                                          УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЯТА В СПОРТА

ЕCTS кредити: 4.0                                                                       Седмичен  хорариум: 3л+1су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                                 Вид на изпита:
писмен 
Семестър: ІI
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Гл. ас д-р Илия Канелов
Email: i_kanelov@swu.bg

Анотация:



Учебната  дисциплина  “TУправление  на  движенията  в  спорта“T  се  изучава  от  студентите  от
магистърска  програма  „Спортна  анимация“,  като  задължителна  във  втори  семестър  от
обучението. 
Курсът  има  теоретична  насоченост,  цели  да  запознае  студентите  с основната   анатомо-
физиологична теория за управлението на движенията в спорта, моторният контрол,  рефлексната
дейност на нервната система и биомеханичният отговор на моторния контрол.   Ще се запознаят
фундаменталната  биокибернетична  теория  за  йерархичната  структура  за  управление  на
движенията.  Студентите, да усвоят основни знания за  анатомо-физиологичния път, по който се
осъществява  рефлексът  и  структурните  единици  на  рефлексната  дъга.  Получените  знания  по
дисциплината,  ще  позволят  на  студентите  да  разкрият  закономерностите  на  биокибернетичния
анализ  на движенията в спорта, от гледна точка на йерахичната структура на координационните
способности.

                                            ФИЗИОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ

ЕCTS кредити: 6.0                                                                       Седмичен  хорариум: 4л+2су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                                Вид на изпита: писмен
Семестър: ІI
Методическо ръководство:
Катедра “TАнатомия и физиология“T
Факултет ОЗЗГС
Лектор (и):
Проф. д-р Невена Пенчева
Email: npencheva@swu.bg

Анотация:

Фундаменталният характер на дисциплината обуславя предназначението на предложената учебна
програма да даде основни знания на студентите от специалността върху функциите на всички
физиологични системи в  живия  организъм на човека,  както  в  състояние на  покой,  така  и  при
физическо натоварване
Цели  и  задачи: Лекционният  курс  е  обособен  в  6 модула:   (1)  Биологични  основи  на
физиологията; (2) Нервна система и  сетивност; (3) Физиология на скелетните  мускули; (4)
Ендокринни  функции,  кръв,  кръвообрщение  и  кардиореспираторни  функции; (5)
Храносмилане,  метаболизъм,  терморегулация и отделителни функции;  (6)  Физиология  на
спорта
Основните цели в  различните модули са  свързани с изграждане на знания и компетентности,
съобразени  със  спецификата  на  специалността  и  се  отнасят  до:  -  Съвременни  представи  за
организацията  и  функцията  на  нервно-мускулния  апарат,  мускулното  съкращение,  типовете
мускулни  съкращения,  двигателен  контрол  и  др.,  както  и  адаптационните  изменения  във
физиологични  функции  при  движение  и  натоварване;  -  Познаването  на  ролята  на
проприорецепторите ;  практическото обучение върху методология и подходи за  функционални
изследвания  като:  динамометрия  и  изокинетична  динамометрия,  кинезиологична  ЕМГ,
спироергометрия и др.  Специално значение се отдава на физическото натоварване като комплекс
от  стрес-индуцирани  реакции,  произтичащи от  общият  адаптационен  синдром на  организма  и
физиологичната  характеристика  на  умората  при  различни  състояния  и  типове  натоварване,
възстановяването  и  суперкомпенсацията.    Педагогическите  страни  в  курса  по  физиология  се
допълват с разглеждане на онтогенетичното развитие на двигателните възможности – основните
движения  (ходене,  бягане  и  скачане)  и  кондиционните  качества,  възрастовата  периодизация  и
възрастовите физиологични особености при спортните занимания, физиологичните особености на
спортните занятия с жени и техните анатомо-физиологични особености в сравнение с тези при
мъжете.  За  обучението  по  предложената  програма  са  необходими  познания  по  анатомия,



биофизика, обща биомеханика,  както и добро владеене на материала от гимназиалния курс по
химия, биология,  физика и математика.

                                   АДАПТИРАНА СПОРТНА ДЕЙНОСТ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
   
ЕCTS кредити: 5.0                                                                      Седмичен  хорариум: 3л+2су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                                Вид на изпита: писмен
Семестър: ІI
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Доц. д-р Валери Цветков
Email: valeric@swu.bg

Анотация:

Учебната  дисциплина  „  Адаптирана  спортна  дейсност  и  физическа  активност  ” е  свързана  с
усвояването  на  широк  спектър  от  знания  и  умения  за  възникването,  развитието,  основните
средства  и  технологията  на  адаптираната  физическа  активност.  Тя  дава  на  студентите  научно
обосновани знания за нейното обществено значение, научните основи при подбора на средствата и
методиката на тяхното приложение. Обосновано се изясняват принципни позиции за значението на
адаптираната физическа активност относно възстановяването и реализацията в живота на хората с
увреждания.
Учебната  дисциплина  е  включена  в  учебния  план  на  магистърската  програма  „ Спортна
анимация ” като задължителна.

                                              ОСНОВИ НА СПОРТНАТА АНИМАЦИЯ

ЕCTS кредити: 6.0                                                                       Седмичен  хорариум: 4л+2су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                          Вид на изпита: писмен
Семестър: ІII
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Гл. ас. д-р Илия Канелов
Email: i_kanelow@swu.bg

Анотация

Учебната дисциплина „Основи на спортната анимация“T е свързана усвояването на различни услуги
за поддържане на необходимата физическа дееспособност и здравния статус на потребителите. В
основата й стои потребността от движение, от социални контакти, от изява и постижения.
Анимационният  продукт  е  свързван  с  редица  сфери  на  човешкия  бит  –  култура,  изкуство,
медицина, спорт и др. Специфичните особености на спортната анимация определят трите основни
направления: спортно, рекреационно и спортно-развлекателно.



                                                ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ И СПОРТНА ЕТИКА

ЕCTS кредити: 2.0                                                                      Седмичен  хорариум: 2л+0су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                         Вид на изпита: писмен 
Семестър: І
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Доц. д-р Кремка Петрова
Email: krempka_petrova@abv.bg

Анотация

Задължителната учебна дисциплина „Двигателна активност и спортна етика” е предназначена за
студенти от магистърска програма по Спортна анимация.  
Тя е акцентирана върху същността на двигателната активност респективно спортнодвигателната
дейност и същността, съдържанието и проявлението на спортната етика. 
Дава и надгражда знания на бъдещите магистри по отношение психологическата характеристика и
особености  на  спортната  личност  и  спортнодвигателната  дейност  като  среда  на  проявление,
отношения, взаимоотношения, предопределящи нивото и характера на проявление на спортната
стика. 

                                     ВЪЗРАСТОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ

ЕCTS кредити: 2.0                                                                       Седмичен  хорариум: 2л+0су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                         Вид на изпита: писмен 
Семестър: І
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Проф. д-р Васил Жечев
Email: jechev@swu.bg

Анотация

Изучаваната дисциплина е задължителна и цели да запознае магистрите от специалност  “Спортна
анимация” с  обширния спектър на многообразие на двигателната активност, която има за цел да
въздейства върху подрастващите. Разглеждат се възрастово-половите особености в развитието на
младите  и  факторите  влияещи  пряко  и  косвено  на  организираната  двигателна  активност.
Анализират се използваните средства , форми на организация и методи за физическо натоварване в
различните етапи на физическото развитие на подрастващите, съобразно съвременния начин на
живот. 
Имайки предвид задачите на изучаваната учебна дисциплина, студентите ще придобият умения за
функците  на  двигателната  активност,  нейната  оздравителната  насоченост  и  предпоставки  за
спазването на хигиенни навици. Също така детайлно ще проследят физическото и психическото
развитие  и  възрастовите  периоди  на  подрастващите  момичетата  и  момчетата.  Учебната
дисциплина осигурява знания за морфологичното, функционално, двигателно и други аспекти от
развитието на децата,  както и технологии за  провеждане на научно-изследователска  работа по
проблема.



                                                   МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА АНИМАЦИЯ

ЕCTS кредити: 4.0                                                                       Седмичен  хорариум: 2л+2су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                          Вид на изпита: писмен
Семестър: І
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Проф. д-р Васил Жечев
Email: jechev@swu.bg

Анотация:

Методика на спортната анимация е свързана с усвояването на широк спектър от знания и умения за
основните  средства и технологията на  спортната анимация.  Детайлно се  представят  основните
методични принципи и способи за реализирането на спортно-анимационни програми в различни
туристически дестинации. Обучението и подготовката в магистърската програма е ориентирано
към формиране на висока професионална подготовка, съчетана с мотивираност за получаване на
знания, необходими в бъдещата професионална реализация на магистъра - спортен аниматор.
След успешно завършване на магистърската програма обучаваните магистри ще придобият:
Знания за средствата и методите на спортната анимация като цяло, както и спецификата на тяхното
приложение в различни видове туризъм и други спортно-рекреационни дейности.
  Умения и компетенции за:
организиране и реализиране на спортно-анимационните програми;
управление в областта на спортната анимация (изпълнение и оценка на изпълнението);
познаване на дейности водещи до повишаване качеството на анимационните услуги;
познаване на различните методи на приложение на спортно- анимационни програми

                                                        АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЧАС I
  
ЕCTS кредити: 2.0                                                                       Седмичен  хорариум: 0л+0су+2пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                         Вид на изпита: писмен 
Семестър: І
Методическо ръководство:
Катедра “TПедагогика“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Гл. ас. д-р Милена Левунлиева
Email: levunlieva@swu.bg

Анотация:

Курсът  по  практически  английски  език  за  специалност  „Спортна  анимация“  e насочен  към
овладяването  на  основни  езикови  знания  и  умения,  свързани  с  човешкото  тяло,  неговото
функциониране и спортно-развлекателната дейност.

                                              СПОРТНА АНИМАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЕCTS кредити: 4.0                                                                         Седмичен  хорариум: 2+2су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                          Вид на изпита: писмен



Семестър: ІII
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Гл. ас д-р Илия Канелов
Email: i_kanelov@swu.bg

Анотация:

Предвидената в учебния план задължителна учебна дисциплина „Спортна анимация за възрастни”
има за цел да запознае студентите, бъдещи спортни аниматори с целите, задачите и възможностите
за осъществяване на спортната анимация в зимните и летни курорти. В туристическите курорти
почиващите  туристи  се  включват  активно  в  спортно-анимационните  програми  с  желанието  и
очакването  предложените  спортно-развлекателни  услуги  да  им  доставят  удоволствие  от
двигателната активност. За да се отговори на тези очаквания, натоварването трябва да е дозирано и
съобразено с моментното функционално състояние на потребителя, на аниматорската услуга. 
    Организмът трябва постепенно да се натоварва, тоест да се включва от по-лека към по-тежка
работа.  Физическото  натоварване  трябва  да  е  съобразено  с  възрастта,  спортно-техническите
умения и   тренираността   на участниците-туристи.

                                        РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ЕCTS кредити: 3.0                                                                       Седмичен  хорариум: 2л+2су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                         Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІV
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Гл. ас. д-р Илия Канелов
Email: i_kanelov@swu.bg

Анотация:

Избираемата учебна дисциплина има за цел да осигури теоретическа и технолого-практическа под-
готовка по разработването и управлението на проекти. 
  Обучението се осъществява по следните основни направления: 
Теоретическа подготовка, включваща придобиване на знания за ЕС и структурните му фондове за
финансиране на страните кандидат-членки в предприсъединителния им период както и на страните
членки  в  след  присъединителния  период;  знания  за  оперативните  програми,  Националните
стратегически референтни рамки, приоритетни оси, национален координатор, управляващи органи
по оперативни програми; видове документация, първи стъпки в изготвянето на проекти, документи
за кандидатстване, документи за одобрени проекти, видове отчетни документи и др. Теоретичната
подготовка се основава на иновационни подходи в подготовката на студентите. 
Практическите  упражнения  формират  умения  и  компетенции  за  изготвяне  на  проекти,
кандидатстване и управление на процесите, управление на риска (преди и по време на реализиране
на проекта) и др.

          ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕТРОЛОГИЯ И СПОРТНА СТАТИСТИКА

ЕCTS кредити: 2.0                                                                       Седмичен  хорариум: 1л+0су+1пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                          Вид на изпита: писмен
Семестър: ІV
Методическо ръководство:



Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Гл. ас. д-р Стефан Кинов
Email:  stefankinov@swu.bg

Анотация:
Информационните технологии са неизменен елемент на образователната система във всичките й форми
и степени. Дигитализацията на заобикалящата ни среда предлага лесен и достъпен начин на общуване,
на преподаване, на обучение, като това води до нуждата от придобиване на необходимите за целта
компетенции от бъдещите учители.
Информационни технологии е практико-приложна учебна дисциплина, която има за цел да запознае
студентите  с  основните  и  специфични  изисквания  на  използването  на  съвременни  канали  за
информация,  комуникация,  цифровизация  на  учебния  процес  в  училище  и  т.н.  Информационните
технологии станаха много бързо ключова част от инфраструктурата на класните стаи и училищата, като
цяло. В 21 век технологиите имат важна роля във всяка област на образователния процес.

                                                       ВАЛЕОЛОГИЯ И РЕКРЕАЦИЯ

ЕCTS кредити: 2.0                                                                      Седмичен  хорариум: 2л+0су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                         Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІV
Методическо ръководство:
Катедра “TАнатомия и физиология“T
Факултет ОЗЗГС
Лектор (и):
доц. д-р Татяна Дзимбова
Email: tdzimbova@swu.bg

Анотация:

Валеологията  е  междудисциплинарно  направление,  даващо  знания  за  здравето  и  пътищата  за
неговото постигане, формиране и запазване в конкретните условия на жизнената дейност на човек.
Като  учебна  дисциплина  тя  представлява  съвкупност  от  знания  за  здравето  и  здравословният
начин на живот.
Основният  въпрос,  който  засяга  валеологията,  е  важността  на  индивидуалното  здраве  и
възпитанието на здравна култура в процеса на индивидуалното развитие на личността.
В  програмата  са  включени  лекционни  часове,  които  дават  основните  насоки  в  разбиране  на
проблемите със здравето. По време на лекции се засягат практически задачи, свързани с оценка на
физическото  развитие  и  функционалната  подготовка.  Работата  в  интернет  е  ключова  при
решаването на конкретните задачи.

                                                        АНГЛИЙСКИ ЕЗИК II ЧАСТ

ЕCTS кредити: 2.0                                                                       Седмичен  хорариум: 0л+0су+2пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                          Вид на изпита: писмен
Семестър: ІV 
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
гл. ас. д-р Милена Левунлиева
Email: levunlieva@swu.bg



Анотация:

Курсът  по  практически  английски  език  за  специалност  „Спортна  анимация“T  e  насочен  към
овладяването  на  основни  езикови  знания  и  умения,  свързани  с  човешкото  тяло,  неговото
функциониране и спортно-развлекателната дейност.

СПОРТНА АНИМАЦИЯ ЗА ДЕЦА

ЕCTS кредити: 4.0                                                                       Седмичен  хорариум: 2л+2су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                         Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІV
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Гл. ас. д-р Невяна Докова
Email: nevid@swu.bg

Анотация:

Учебната дисциплина „Детска спортна анимация” е свързана с усвояването на широк спектър от
знания  и  умения  за  оптимизиране  на  двигателния  режим на  децата.  Студентите  се  запознават
детайлно с основните и специфични методични принципи и способи за  реализирането на спортно-
анимационна дейност  с деца, която има развлекателно-отморяващ и оздравително-профилактичен
характер.

                                                      ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

                         ПОДВИЖНИ И СПОРТНО-ПОДГОТВИТЕЛНИ ИГРИ

ЕCTS кредити: 4.0                                                                       Седмичен  хорариум: 3л+1су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                         Вид на изпита: писмен 
Семестър: I 
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
проф. д-р Васил Жечев, ас. д-р Янко Руменов
Email: jechev@swu.bg,  qnkor@swu.bg

Анотация:

Подвижните игри имат образователно, възпитателно и оздравително значение за многостранното
развитие на практикуващите ги. Свързвайки в единство физическото и умственото развитие на
учениците,  игрите се явяват като незаменима форма на обучение и възпитание.  Те имат силно
емоционалното въздействие върху деца и възрастни. 
Получаването на теоретични знания за  приложението на подвижните игри в урока,  свързани с
класификацията, характера и натоварването, ще дадат една основа на студентите за компетентно
им използване в учебния процес с цел подобряването на функционалното състояние на организма
на учениците.
Разучаването  на  голям  набор  от  подвижни  игри  в  практическите  занимания  ще  отговори  на
съвременните изисквания, за придобиване игрови характер на урока по физическо възпитание и
спорт  в  различните  възрастови  групи  при  решаване  на  образователните,  възпитателните  и



оздравителните му задачи. Също така голям набор от игрите успешно биха се приложили и на лица
на средна възраст.
Използвайки  играта  като  средство  на  физическото  възпитание,  студентите  ще  придадат  на
заниманията емоционална наситеност, както и ще въздействат на физическата дееспособност на
практикуващите. Чрез нея ще могат да реализират целите и задачите, които се поставят както за
всяко конкретно занимание, така и да изготвят план на бъдещи такива.
Използването на игровия метод на обучение ще осигури изключително предимство в бъдещата им
работа, като спортни аниматори в различните сфери на реализация.

                                                      ПСИХОЛОГИЯ НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ

ЕCTS кредити: 4.0                                                                       Седмичен  хорариум: 3л+1су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                           Вид на изпита:  писмен
Семестър: I
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Доц. д-р Кремка Петрова
Email: kremka_petrova@abv.bg

Анотация
Избираемата учебна дисциплина „Психология на спортната дейност” е предназначена за студенти
– магистри „Спортна анимация“T. Тя е акцентирана върху закономерностите и характеристиките на
отделните психични процеси и тяхното проявление в спортната дейност. 
Дава знания за  особеностите на спортната дейност,  като среда и катализатор за  формиране на
психически качествена в личността и психическите фактори за нейната реализация. 
Тя  дава  знания,  възможности  и  умения  на  обучаваните  студенти  за  индивидуализиране  и
класифициране на информация за извеждане на основни групи проблеми и трудности във връзка с
психологическият анализ за тяхната същност с цел решаване, преодоляване или адаптирането им.

                                                   СТРЕС И АДАПТАЦИЯ В СПОРТА

ЕCTS кредити: 4.0                                                                      Седмичен  хорариум: 3л+1су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                       Вид на изпита:  писмен
Семестър: II
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Доц. д-р Кремка Петрова
Email: kremka_petrova@abv.bg

Анотация:

Учебната дисциплина „Стрес и адаптация“T е предназначена за магистри аниматори. 
Интелектуализацията дейността на спортния аниматор се явява централен и доминиращ фактор на
професионално  ориентиране  в  съвременните  тенденции  на  спортната  подготовка  и  стресовия
фактор, касаещ личното проявление и ефективност.
Психологическият подход към подготовката на спортни аниматори развива широки възможности
за по-дълбоко вникване в природата на адаптационния процес, като иманентно свойство на живите
системи, активно да взаимодействат с външните фактори на средата, да изграждат по-съвършени
механизми  за  избирателно  и  целесъобразно  регулиране  на  тяхното  поведение  в  екстремални
условия.



                                                СПОРТНА МЕДИЦИНА И ХИГИЕНА

ЕCTS кредити: 4.0                                                                    Седмичен  хорариум: 3л+1су+0пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                       Вид на изпита: писмен 
Семестър: II
Методическо ръководство:
Катедра “TКинизитерапия“T
Факултет ОЗЗГС
Лектор (и):
Доц. Д-р Мариела Филипова
Email: mariela_filipova@swu.bg

Анотация:
Учебната дисциплина „Спортна медицина и хигиена“  е предназначена за обучение на  магистърска
програма  „Спортна анимация“.  В учебната програма е включено учебно съдържание насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на обучаемия възможност
за адекватни действия при възникване на спортни травми и тяхната превенция. 
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на студента в учебния процес,
чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното съдържание, анализиране на данни и изпълнение
на задания. 
Обучението се провежда като лекционен курс за нови знания и семинарни упражнения с практическа
насоченост.

                                                                ХОРА И ТАНЦИ

ЕCTS кредити: 2.0                                                                               Седмичен  хорариум: 0л+0су+2пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                  Вид на изпита:  практически
Семестър: III
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и): 
Ас. Даниела Маникатова
Email: dmanikatova@swu.bg

Анотация:
В предложената учебна програма се разглеждат основните насоки в методиката  на  преподаване  по
„  Хора  и  танци“T.  Заложеният  в  нея  учебен  материал  има  за  цел  да  запознае  обучаваните  с
художественото  творчество  на  българския  народ,  танцови  движения,  комбинации  и  хора  от
фолклорните области с различна метро - ритмическа структура.
Разнообразието  от  танцови движения,  които  предлагат  народните  хора  и  танци  могат  да  подобрят
координационните способности и двигателната култура на студентите.

                                                                ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ

ЕCTS кредити: 2.0                                                                              Седмичен  хорариум: 0л+0су+2пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                  Вид на изпита:  практически
Семестър: III
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Гл. ас. д-р Илия Канелов



Email: i_kanelov@swu.bg

Анотация
Учебната  дисциплина  “TФитнес  и  бодибилдинг“T  се  изучава,  като  избираема  от  студентите  в
магистърска програма “TСпортна анимация“T. 
Курсът има теоретична и методико-практическа насоченост, цели да запознае студентите с конкретни
фитнес  упражнения  и  тренировъчни  програми  за   изграждане  на  хармонично  и  атлетично
телосложение.  Фитнес програмите,  са  насочени към постигане  на добра кондиция на  трениращите.
Подобряване  на  кардио-рестираторната  система,  подвижност  в  ставния  апарат,  атлетична  и
функционална мускулатура. Както и превенция върху общото здравословното състояние, повишаване
на  работоспособността  и  устойчивостта  на  организма  към  стресовите  фактори.  Бодибилдингът  е
система  от  специални  тренировъчни  комплекси  от  упражнения  за  повишаване  на  мускулна  маса,
редуциране на мастна тъкан и  формиране на качествата на телосложение с нужните параметри на
съразмерност, симетричност и пропорционалност.

                                                                           ГИМНАСТИКА

ЕCTS кредити: 2.0                                                                               Седмичен  хорариум: 0л+0су+2пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                  Вид на изпита:  практически
Семестър: III
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Доц. Д-р Кремка Петрова 
Email: kremka_petrova@abv.bg

Анотация:

Учебната дисциплина „Гимнастика” е предназначена за обучение на магистри по „Спортна анимация“T.
Акцентира  се  върху  теорията  на  гимнастиката  и  понятийния  апарат,  спецификата,  приоритетите  и
методиката  на  обучение  на  различните  видове  гимнастика  и  на  реализацията  от  самите  студенти.
Анализират  се  възрастовите  особености  и  вариативно  приложение  на  гимнастиката  с  определена
насоченост,  при  определени  условия  и  изисквания.  В  тренировъчен  аспект  в  другите  спортове,  в
домашни  условия,  на  открито,  масови  гимнастически  композиции.  Програмата  съдържа  актуални
средства  за  методико-практическо  усвояване  на  знанията  по  основното  съдържание  на  различните
видове гимнастика.

                                                                                       ТЕНИС

ЕCTS кредити: 2.0                                                                        Седмичен  хорариум: 0л+0су+2пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка              Вид на изпита: практически 
Семестър: III
Методическо ръководство:
Катедра “TСпорт“T
Факултет ОЗЗГС
Лектор (и): 
Доц. д-р Димитър Томов
Email: dimitur.tomov@swu.bg

Анотация:
Настоящата  учебна програма е  предназначена за  магистрантите  от  магистърска  програма „Спортна
анимация”, желаещи да формират  знания и  овладеят спортно-технически умения от тенис спорта .



Tака  заложен,  учебния  материал  има  за  цел  да  запознае  обучаваните  с  основните  технически  и
тактически похвати в тениса,  със средствата и методите за тяхното изучаване, игрищата,  уредите и
пособията за практикуване на тенис спорта. Да формира знания и създаде  умения за организацията и
провеждането  на  различни   спортно  развлекателни  игри  ,занимания  и  състезания  по  тенис,   през
свободното време на туристите.
                                                                   ТЕНИС НА МАСА

ЕCTS кредити: 2.0                                                                               Седмичен  хорариум: 0л+0су+2пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                  Вид на изпита:  практически
Семестър: III
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Ас. д-р Цветомир Цонев
Email: 

Анотация:
Учебната дисциплина „Гимнастика” е предназначена за обучение на магистри по „Спортна анимация“T.
Акцентира  се  върху  теорията  на  гимнастиката  и  понятийния  апарат,  спецификата,  приоритетите  и
методиката  на  обучение  на  различните  видове  гимнастика  и  на  реализацията  от  самите  студенти.
Анализират  се  възрастовите  особености  и  вариативно  приложение  на  гимнастиката  с  определена
насоченост,  при  определени  условия  и  изисквания.  В  тренировъчен  аспект  в  другите  спортове,  в
домашни  условия,  на  открито,  масови  гимнастически  композиции.  Програмата  съдържа  актуални
средства  за  методико-практическо  усвояване  на  знанията  по  основното  съдържание  на  различните
видове гимнастика.

                                                                            БАДМИНТОН

ЕCTS кредити: 2.0                                                                             Седмичен  хорариум: 0л+0су+2пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка               Вид на изпита:  практически
Семестър: III
Методическо ръководство:
Катедра “TСпорт“T
Факултет ОЗЗГС
Лектор (и):
Доц. д-р Димитър Томов
Email: dimitar.tomov@swu.bg

Анотация:
Настоящата  учебна програма е  предназначена за  магистрантите  от  магистърска  програма „Спортна
анимация”, желаещи да формират  знания и  овладеят спортно-технически умения от спорта бадминтон.
Tака  заложен,  учебния  материал  има  за  цел  да  запознае  обучаваните  с  основните  технически  и
тактически похвати на спорта, със средствата и методите за тяхното изучаване, игрищата, уредите и
пособията за практикуване на бадминтона. Да формира знания и създаде  умения за организацията и
провеждането на различни  спортно развлекателни игри занимания и състезания по бадминтон,  през
свободното време на туристите.

                                                                                 ФУТБОЛ

ЕCTS кредити: 2.0                                                                           Седмичен  хорариум: 0л+0су+2пр
    Форма на проверка на знанията : текуща оценка                            Вид на изпита:
практически

Семестър: III
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика



Лектор (и):
Доц. д-р Валери Цветков
Email:  valeric@swu.bg

Анотация:

Учебната дисциплина   има за цел  да осигури теоретическа и технолого-практическа подготовка на
студентите необходима им за работа с надарени деца и ученици в областта на  физическото възпитание
и спорта.
Обучението се осъществява по следните основни направления: 
1. Теоретическа подготовка, включваща придобиване на знания  свързани с  диагностиката в спортно-
подготвителната дейност, с цел идентификация на изявено, преждевременно или ограничено развитие.
Учебната дисциплина осигурява знания за морфологичното, функционално, двигателно и други аспекти
от развитието на децата, както и технологии за провеждане на научно-изследователска работа по проб-
лема. 
 2. Осигурява  методико-практическа подготовка, насочена към практическо провеждане на научни
изследвания,  умение за  обработка на данни, анализ на процесуалните и резултативни особености в
развитието на спортистите, извеждане на закономерности, свързани с развитието им, с цел подбор на
деца за подготвителни групи по спорт и прогнозиране на развитието им.
Учебната дисциплина има връзка със възрастовата функционална анатомия, физиология, биомеханика,
биохимия, ТМФВ, ТМСТ, психология, социология и др. научни дисциплини.

                                                                               БАСКЕТБОЛ

ЕCTS кредити: 2.0                                                                               Седмичен  хорариум: 0л+0су+2пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                  Вид на изпита:  практически
Семестър: III
Методическо ръководство:
Катедра “TСпорт“T
Факултет ОЗЗГС
Лектор (и):
Доц. д-р Жаклин Цанкова; ас. Николай Хаджиев
Email: jtzankova@swu.bg

Анотация
Разгледани са основните  понятия и класификация на техниката  и тактиката на баскетболната игра.
Техниката на баскетболната игра в нападение и в защита. Тя включва технически похвати без топка
(стоежи, придвижвания, залъгващи движения), а похватите с топка са (стоежи, владеене на топката,
залъгващи движения).В защита е срещу играч без топка и срещу играч с топка (стоежи, придвижвания,
залъгващи движения и отнемане на топката).

                                                                               ВОЛЕЙБОЛ

ЕCTS кредити: 2.0                                                                               Седмичен  хорариум: 0л+0су+2пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                  Вид на изпита:  практически
Семестър: III
Методическо ръководство:
Катедра “TСпорт“T
Факултет ОЗЗГС
Лектор (и):
Гл. ас. д-р Христо Николов
Email: hristo_nikolov@swu.bg

Анотация



Учебната дисциплината “волейбол” има за цел да осигури задълбочена и специализирана подготовка
на студентите към реализацията им като спортни аниматори. 
Програмата по волейбол осигурява методико-практическа подготовка, позволяваща на студентите да
провеждат различни по мащаб спортни занимания.
Да придобият практически умения за провеждане на учебно-тренировъчни занимания, да демонстрират
различни елементи от техниката на волейболната игра, да получат знания за тактиката на играта, да
организират и провеждат различни по мащаб състезания и спортни празници.
Да придобият  съдийски  знания  и  умения,  да  развиват  собствената  си  спортно-техническа  и  общо-
физическа подготовка.

СПОРТНА АНИМАЦИЯ - ВОДНИ СПОРТОВЕ (СЪРФ,ГРЕБАНЕ, ПЛУВАНЕ, ВОДНИ СКИ,
ДАЙВИНГ)

ЕCTS кредити: 4.0                                                                              Седмичен  хорариум: 0л+0су+4пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                 Вид на изпита:  практически
Семестър: III
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Гл. ас. д-р Илия Канелов
Email: i_kanelov@swu.bg

Анотация
Учебната програма дава необходимите знания и създава практически условия за усвояване на спортно-
техническите и спортно-тактическите умения в карането на водни ски, гребането и уиндсърф, както и
организацията и методиката на провеждане на преплуване на дълги разстояния /маратон/.
Обучението се провежда по научно обосновани методики и програми за организация на обучението.
Разработена е система за диагностика на постиженията.
Практически се  усвояват  уменията и основните  изисквания  за  организация  и методика  на  водните
спортове.
Дават се знания и се усвояват методико-практически умения за безопасност и оказване на първа помощ.

                                     СПОРТНА АНИМАЦИЯ – ЗИМНИ СПОРТОВЕ (СКИ, СНОУБОРД)

ЕCTS кредити: 4.0                                                                               Седмичен  хорариум: 0л+0су+4пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                  Вид на изпита:  практически
Семестър: III
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Доц. д-р Валери Цветков
Email: valeric@swu.bg

Анотация
Учебната  програма  на  задължителната  учебна  дисциплина  ”Методика  на  обучението  по  зимни
спортове” осигурява овладяване от студентите от специалност “TФизическо възпитание и спорт“T на
методиката на обучение и практическо овладяване на елементите от ски-техниката от клас А и клас Б. 
 Съобразена  е  със  съвременните  постижения  в  областта  на  ски-  спорта,  свързани с  методическата
последователност  на  обучението  и  съобразно  дидактическите  принципи  в  спортната  педагогика.
Организацията на ски-подготовката на студентите е на терен, с интензивно целодневно обучение (с
минимум от 6-часови занимания). Основните задачи на обучението са насочени към:
придобиване на знания от студентите за методиката на обучение на деца, ученици  и възрастни хора на
елементите от ски -техниката; знания за организирането и реализирането на занимания по ски и на ски-



курсове. Учебната програма разглежда методите на обучението на начинаещи и напреднали скиори и
на състезатели.
формиране на специфични двигателни умения и навици за практическо изпълнение от студентите на
техниката на елементите от ски – спорта, в съответна методическа последователност.
придобиване  на  спортно-педагогически  компетенции  за  работа  с  деца,  ученици  и  възрастни,  с
различни двигателни възможности.
Първият  модул  от  образователното  съдържание  включва  подготвителна  работа  за  екипиране  и
привикване на скиорите със снега (ходене със ски, обръщане, изкачване по различни наклони, първи
спускания - до елемента “Tдъга със снежно рало”). 
Вторият модул включва елементи от т. нар. „опорна ски-техника” т.е. видовете завои с опора, които се
явяват естествен и най-пряк път и завършек на крайната цел на обучението - завоите с успоредни ски.
Програмата е съобразена с физическите възможности и психически състояния на студентите (страх от
падане, страх от неконтролирано увеличаваща се скорост, страх от връхлитане и нараняване на други
скиори на терена, страх от връхлитане от други, тревожност и др.стресови състояния). Създава условия
за  емоционална  наситеност  на  учебния  процес,  което  повишава  ефективността  му  и  допринася  за
мотивация за по-нататъшни самостоятелни занимания на студентите със ски спорт.

                                 СПОРТНА АНИМАЦИЯ – ПЛАНИНАРСТВО И СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ

ЕCTS кредити: 4.0                                                                               Седмичен  хорариум: 0л+0су+4пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                  Вид на изпита:  практически
Семестър: III
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Проф. д-р Атанас Георгиев
Email: naskoag@abv.bg

Анотация:
Студентите от магистърската програма „Спортна анимация“T да придобият фундаментални знания,
относно спецификата и съдържанието на спорта – спортно ориентиране, правилата за организация и
провеждане  на  състезания.  Спецификата  на  енергоосигуряването  при  къси и  дълги  дистанции.  Ще
придобият умения на разчитат топографска карта, да я разчитат релефа и знаците по нея. Да прилагат
на практика ориентиране в гориста местност, работа с компас, движение по азимут. След завършване на
курса на обучение,  ще придобият компетенции за  подготовката и организацията на  туристически
излет и подход, както и на това какви са изискванията към екипировката и личните съоръжения.

                                                                                        ПЛУВАНЕ

ЕCTS кредити: 2.0                                                                               Седмичен  хорариум: 0л+0су+2пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                  Вид на изпита:  практически
Семестър: IV 
Методическо ръководство:
Катедра “TСпорт“T
Факултет ОЗЗГС
Лектор (и):
Доц. д-р Даниела Лекина
Email: danilekina@swu.bg

Анотация:
Програмата  по  дисциплината  “TПлуване”  е  предназначена  за  студенти   магистри  от  специалност
„Спортна анимация“. Програмата предвижда  изучаване на методиката на преподаване на плуването,
овладяване  на  техниката  на  плувните  стилове,   придобиване  знания  и  умения  необходими  за
педагогическа и организационна подготовка на студентите.  Занятията се провеждат под формата на
практически  упражнения.  Образователно  съдържание е  съобразено с  високите  изисквания  към
професионалната подготовка на бъдещите специалисти.



Практическите  занимания осигуряват  знания  за  техниката  и  методиката  на  обучение  по  плуване.
Формират  знания и умения, необходими за практическа работа в областта на плуването. Студентите
изучават:  техника  на  спортното  и  приложното  плуване  старта  и  обръщането,  методи  за  начално
обучение по плуване, придобиване на знание за провеждане но обучение с различен контингент хора,
знания за организация и провеждане на физкултурно-масови мероприятия с използване на плуването.  

                                                                                          

                                                                                     ГОЛФ

ЕCTS кредити: 2.0                                                                               Седмичен  хорариум: 0л+0су+2пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                   Вид на изпита: практически
Семестър: IV
Методическо ръководство:
Катедра “TTМФВ“T
Факултет по педагогика
Лектор (и):
Гл. ас. д-р Илия Канелов 
Email: i_kanelov@swu.bg

Анотация

        Обучението и подготовката в магистърската програма е ориентирано към формиране на висока
професионална подготовка, съчетана със способност за представяне и прилагане на практика спортове,
които са атрактивни и не изискват висока степен на кондиционна подготовка. Голфът е спорт, които
носи удоволствие и може да се практикува от хора в широк възрастов диапазон,  като същевременно е
слабо травматичен и щадящ за опроно-двигателния апарат на човек.
 Студентите ще придобият основни знания за материално-техническото обезпечаване на спорта голф.
Ще се обучат в основните техники на изпълнение на голф ударите, да познават правилата на играта,
различните техники и тактики за постигане на успех, при различни терени с различна трудност. 
Ще се обучат в техниката на изпълнение на дълги и къси удари, да се обучат в практическото им
изпълнение  с  различни  видове  хватове  на  стика.  Да  изпълняват  успешно  удари  при  различни  по
трудност релефи. 
    След успешно завършване дисциплината, обучаваните магистри ще придобият знания: за историята и
традициите  в  голфа;  голф  етикет;  правила  за  безопасност;  отчитане  на  резултат;  необходима
екипировка;  различни  хватове  на  стика;  различни  стикове  за  различни  по  техника  и  сила  удари;
правилното биомеханично и рационално изпълнение на удар по топка, методични изисквания; основни
закономерности  при  летежна  фаза  на  топката  и  видове  плоски  и  лифтирани  удари.  Ще  може  да
организира и използва елементи от голф играта в различни аниматорски дейности.

                                                                                       АЕРОБИКА

ЕCTS кредити: 2.0                                                                              Седмичен  хорариум: 0л+0су+2пр
Форма на проверка на знанията : текуща оценка                   Вид на изпита: практически
Семестър: IV
Методическо ръководство:
Катедра “TСпорт“T
Факултет ОЗЗГС
Лектор (и):
Ас. Петя Пачева
Email: p_pacheva@swu.bg

Анотация:
Обучението по избираемата дисциплина  „ Аеробика”  има за цел да осигури методико-практическа по-
дготовка свързана с  формиране на двигателни умения и навици свързани с спорта „Аеробика” и прак-



тически умения за организиране и провеждане на  занимания.  Методическата подготовка  е свързана с
технологията на овладяване на учебния материал; организиране и провеждане на занимания има за цел
а осигури методическо-практическа подготовка на студентите , свързани  с овладяване на разнообразни
упражнения  за  различните  части  на  тялото   и   всички мускулни  групи,  използването  на  различни
допълнителни  средства   в  аеробиката   като  степ  платформи,  голели  топки  /фитбол/,  малки  топки,
ластици, и др. 
  Разучаване  на  различни  видове  комплекси  по  аеробна  гимнастика.  Да  придобият  знания  за
въздействието на аеробиката върху човешкото тяло.  Да се запознаят и да могат да сами да съставят
комплекси с допълнителните средства/ уреди/ на аеробната гимнастика.


