
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

 

  Магистърската програма „Физическо възпитание и спорт” е в структурата 

на Факултета по педагогика. Завършилите с образователно-

квалификационна степен „магистър; по физическо възпитание  и спорт” се 

подготвят основно за реализация в различните звена и степени на 

образователната система в Република България: учител по физическо 

възпитание, инструктор по различните спортове и организационен 

работник в областта на физическото възпитание и спорта. Спортният 

педагог реализира разнообразните задачи на физическото възпитание и 

спорта на учениците от различните степени на училището, както в уроците 

по физическо възпитание и спорт, така и в другите форми и занимания с 

физически упражнения. 

Подготовката на студента в магистърската програма по "Физическо възпитание 

и спорт” осигурява овладяването на основните концепции, отношения и знания и 

практически умения, както и: 

 Общонаучна и педагогическа подготовка; 

 Обща подготовка по медико-биологични науки; 

 Специална теоретико-методическа подготовка; 

 Методико-практическа подготовка 

 Специализираща методико-практическа подготовка 

Професионални компетенции – в пряката си професионална дейност 

завършилите ОКС „Магистър” са способни да: 

 планират професионално, да организират, да анализират и да управляват 

учебната, тренировъчната и спортно-състезателна дейност на учениците от 

всички степети на средното училище и в другите (извънурочни) форми  на 

занимания с физически уражнения и спорт, спортни секции, училищни 

състезания, туристически походи и др. 

 демонстрират елементите от техниката на видовете спорт, които са 

регламентирани от основните и допълнителните ядра по учебни програми за 

различните образователни степени; като се съобразяват с конкретните 

условия на училището, където работят  в съответствие с традиците на 

физическото възпитание и спорта в региона. 

 подбират правилно средствата и методите на обучение и тренировка, обема 

и интензивността на натоварването, като ги съобразяват с възрастово-

половите особености на учениците; 

 обработнат и да анализират резултатите от контрола на показателите, които 

определят нивото на физическата дееспособност и да информират 

родителите и педагогическия колектив за положителните промени и 

негативни тенденции; 

 осъществяват профилактична практическа дейност за ограничаване на 

спортния травматизъм и да оказват адекватна долекарска помощ в случай на 

инциденти; 

 прилагат мултипрофесионален подход в работата си и при работа в екип; 



Спортна подготовка - Притежават умения от спортовете - лека атлетика, 

гимнастика, спортни игри, тенис, тенис на маса, фитнес и бодибилдинг и  

др, включени в учебните програми на СОУ 

  

КВАЛИФИКАЦИОННА    ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Мгистърска програма:  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

Образователно – квалификационна степен:        Магистър 

Професионална квалификация:         Учител 

 

Обучението в магистърска програма по „Физическо възпитание и спорт” има за цел 

да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им 

дават възможност за пълноценна реализация в различните звена и степени на 

образователната система в Република България 

Формиране на знания и умения 

Подготовката на учителя по физическо възпитание и спорт формира занния и 

необходимите спортно-технически умения 

Тази подготовка включва знания за: 

 ООссннооввииттее  ннаа  ""ТТееоорриияяттаа  ннаа  ффииззииччеессккооттоо  ввъъззппииттааннииее"",,  ппррииннццииппииттее  ии  

ззааккооннооммееррннооссттииттее  йй  ккааттоо  ииннттееггррааттииввннаа  ннааууччнноо--ууччееббннаа  ддииссццииппллииннаа  ии  ннееййннааттаа  

ссппееццииффииччннаа  ммееттооддииккаа;; 

 ООссннооввииттее  ннаа  ""ММееттооддииккааттаа  ннаа  ффииззииччеессккооттоо  ввъъззппииттааннииее""  ссъъггллаасснноо  ууччееббннооттоо  

ссъъддъърржжааннииее,,  ккооееттоо  ее  ррееггллааммееннттиирраанноо  оотт  ДДъърржжааввннииттее  ооббррааззооввааттееллннии  

ииззиисскквваанниияя  ии  ссттааннддааррттии  вв  ппррееддууччииллиищщннаа  ввъъззрраасстт  ии  ррааззллииччннииттее  

ооббррааззооввааттееллннии  ссттееппееннии  ннаа  ббъъллггааррссккооттоо  ууччииллиищщее;; 

 ЗЗаа  ппооддооббрряяввааннее  ннаа  ффииззииччеессккааттаа  ддеееессппооссооббнноосстт  ннаа  ууччееннииццииттее  ии  ттяяххннооттоо  

ззддррааввнноо  ссъъссттоояяннииее,,  ккааккттоо  ии  ооррггааннииззааццииооннннии  ууммеенниияя,,  ннееооббххооддииммии  ззаа  

ппррооввеежжддааннее  ннаа  ммаассооввии  ууччииллиищщннии  ппрроояяввии::  ппррааззнниицции,,  ееккссккууррззииии,,  ллааггееррии  ннаа  

ммооррее,,  ппллааннииннаа  ии  ддрр;; 

 ООссннооввииттее  ннаа  ""ТТееоорриияяттаа  ии  ммееттооддииккааттаа  ннаа  ссппооррттннааттаа  ттррееннииррооввккаа""  

ООррггааннииззааццииооннннааттаа  ссттррууккттуурраа  ннаа  ссииссттееммааттаа  ззаа  ффииззииччеессккоо  ввъъззппииттааннииее  ннаа  

РРееппууббллииккаа  ББъъллггаарриияя  вв  ооббщщооммееттооддооллооггииччеенн  аассппеекктт  ии  ччаассттннииттее  ссппооррттннии  

ддииддааккттииккии  ––  ооссннооввии  ннаа  ттееххннииккааттаа,,  ммееттооддииккаа  ннаа  ппррееппооддааввааннееттоо,,  

ппррааввииллооззннааннииее**,,  ккооннттрроолл  ии  ооццеенняяввааннее  ии  ддрр..;; 

 ззааккооннооддааттееллннааттаа  оосснноовваа,,    ммееттооддииттее  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ууччииллиищщннооттоо  ффииззииччеессккоо  

ввъъззппииттааннииее  ии  ссппооррттаа,,  ппллааннииррааннееттоо  ии  ууппррааввллееннииееттоо  ннаа  ууччееббнноо--ввъъззппииттааттееллнниияя  

ппррооццеесс  вв  ссъъооттввееттннааттаа  ооббррааззооввааттееллннаа  ссттееппеенн;; 

 ООссннооввииттее  ннаа  ннааууччннооииззссллееддооввааттееллссккааттаа    ррааббооттаа    вв  ссффееррааттаа  ннаа  ффииззииччеессккооттоо  

ввъъззппииттааннииее,,  ии  ссппооррттаа  ии  ссттааттииссттииччеессккииттее  ммееттооддии  вв  ссппооррттаа;; 

ККооммппееттееннццииии  

ЛЛииччннии::  ддаа  ууммееяятт  ддаа  ккооммууннииккиирраатт  ии  ддаа  ппррееддаавваатт  вв  яяссннаа  ии  ррааззббииррааееммаа  ффооррммаа  ссввооииттее  

ииддееии,,  рреешшеенниияя  ии  ииззиисскквваанниияя  вв  ппррооццеессаа  ннаа  ппееддааггооггииччеессккооттоо  ооббщщууввааннее  сс  ууччееннииццииттее,,  

ррооддииттееллииттее,,  ссввооииттее  ккооллееггии  ии  ддрр..;;    

 да спазват общочовешките ценности и етичните норми по време на учебния, 

тренировъчния и състезателния процес;  



 да съдействат за оформянето на учениците като достойни граждани на 

обществото, личности, притежаващи нравственост, богата обща двигателна 

култура и високо равнище на работоспособност; 

 умения за самостоятелна професионална спортно-педагогическа изява като 

учители и методисти по физическо възпитание, а също така и се формират 

умения за работа в екип при провеждане на учебно-тренировъчна и спортно-

състезателна дейност; 

 умения за самостоятелно управляване на проекти, които изскват решаване 

на проблеми с редица фактори; 

 показва творчество при разработване на проекти; 

 умения да ръководи хора и оценява своето и чуждото изпълнение.  

 умения да обучава другите и развива екипната работа 

ППррооффеессииооннааллннии  ккооммппееттееннццииии  вв  ппрряяккааттаа  ссии  ппррооффеессииооннааллннаа  ддееййнноосстт  ззааввъърршшииллииттее  

ООККСС  ““ммааггииссттъърр””  ссаа  ссппооссооббннии  ддаа::  

  ппллаанниирраатт  ппррооффеессииооннааллнноо,,  ддаа  ооррггааннииззиирраатт,,  ддаа  ааннааллииззиирраатт  ии  ддаа  ууппррааввлляявваатт  

ууччееббннааттаа,,  ттррееннииррооввъъччннааттаа  ии  ссппооррттнноо--ссъъссттееззааттееллннааттаа  ддееййнноосстт  сс  ууччееннииццииттее  оотт  

ввссииччккии  ссттееппееннии  ннаа  ссррееддннооттоо  ууччииллиищщее  ии  вв  ддррууггииттее  //ииззввъъннууррооччннии//  ффооррммии  ннаа  

ззааннииммаанниияя  сс  ффииззииччеессккии  ууппрраажжннеенниияя  ии  ссппоорртт;;  

  ппллаанниирраатт  ппррооффеессииооннааллнноо,,  ддаа  ооррггааннииззиирраатт,,  ддаа  ааннааллииззиирраатт  ии  ддаа  ууппррааввлляявваатт  

ууччееббннааттаа,,  ттррееннииррооввъъччннааттаа  ии  ссппооррттнноо--ссъъссттееззааттееллннааттаа  ддееййнноосстт  сс  ууччееннииццииттее  оотт  

ввссииччккии  ссттееппееннии  ннаа  ссррееддннооттоо  ууччииллиищщее  ии  вв  ддррууггииттее  ииззввъъннууррооччннии//  ффооррммии  ннаа  

ззааннииммаанниияя  сс  ффииззииччеессккии  ууппрраажжннеенниияя  ии  ссппоорртт,,  ссппооррттннии  ссееккццииии,,  ууччииллиищщннии  

ссъъссттееззаанниияя,,  ттууррииссттииччеессккии  ппооххоодд  //  ии  ии  ддрр..;;  

  ддееммооннссттрриирраатт  ееллееммееннттииттее  оотт  ттееххннииккааттаа  ннаа  ввииддооввееттее  ссппоорртт,,  ккооииттоо  ссаа  

ррееггллааммееннттииррааннии  оотт  ооссннооввннииттее  ии  ддооппъъллннииттееллннииттее  яяддрраа  ппоо  ууччееббннии  ппррооггррааммии  ззаа  

ррааззллииччннииттее  ооббррааззооввааттееллннии  ссттееппееннии;;  ккааттоо  ссее  ссъъооббррааззяявваатт  сс  ккооннккррееттннииттее  

ууссллооввиияя  ннаа  ууччииллиищщееттоо,,  ккъъддееттоо  ррааббооттяятт    вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ттррааддииццииттее  ннаа  

ффииззииччеессккооттоо  ввъъззппииттааннииее  ии  ссппооррттаа  вв  ррееггииооннаа..  

  ппооддббиирраатт  ппррааввииллнноо  ссррееддссттввааттаа  ии  ммееттооддииттее  ннаа  ооббууччееннииее  ии  ттррееннииррооввккаа  ооббееммаа  ии  

ииннттееннззииввннооссттттаа  ннаа  ннааттооввааррввааннееттоо,,  ккааттоо  ггии  ссъъооббррааззяявваатт  сс  ввъъззрраассттооввоо--

ппооллооввииттее  ооссооббееннооссттии  ннаа  ууччееннииццииттее;;  

  ооббррааббооттвваатт  ии  ддаа  ааннааллииззиирраатт  ррееззууллттааттииттее  оотт  ккооннттррооллаа  ннаа  ппооккааззааттееллииттее,,  ккооииттоо  

ооппррееддеелляятт  ннииввооттоо  ннаа  ффииззииччеессккааттаа  ддеееессппооссооббнноосстт  ии  ддаа  ииннффооррммиирраатт  

ррооддииттееллииттее  ии  ппееддааггооггииччеессккиияя,,  ккооллееккттиивв  ззаа  ппооллоожжииттееллннииттее  ппррооммееннии  ии  

ннееггааттииввннии  ттееннддееннццииии;;  

  ооссъъщщеессттввяявваатт  ппррооффииллааккттииччннаа  ппррааккттииччеессккаа  ддееййнноосстт  ззаа  ооггррааннииччааввааннее  ннаа  

ссппооррттнниияя  ттррааввммааттииззъъмм  ии  ддаа  ооккааззвваатт  ааддееккввааттннаа  ддооллееккааррссккаа  ппооммоощщ  вв  ссллууччаайй  ннаа  

ииннццииддееннттии;;  

  ппррииллааггаатт  ммууллттииппррооффеессииооннааллеенн  ппооддххоодд  вв  ррааббооттааттаа  ссии  ии  ппррии  ррааббооттаа  вв  ееккиипп;;  

  ппррооввеежжддаатт  ннааууччнноо--ппррииллоожжннии  ииззссллееддвваанниияя  ии  ддаа  ууччаассттвваатт  вв  ннааууччннии  ффооррууммии..  

11..ООббщщооннааууччннаа  ии  ооббщщооппееддааггооггииччеессккаа  ппооддггооттооввккаа,,  ккоояяттоо  ввккллююччвваа  ииззууччааввааннее  ннаа  

ппоонняяттииййнниияя  ааппаарраатт  ннаа  ннааууккииттее::  ффииллооссооффиияя,,  ппееддааггооггииккаа,,  ппссииххооллооггиияя..  ТТуукк  ссее  

ввккллююччвваатт  ии  ннееооббххооддииммааттаа  ззаа  ввссееккии  ссъъввррееммееннеенн  ууччииттеелл  ппооддггооттооввккаа  ппоо  ииннффооррммааттииккаа,,  

ччуужждд  ееззиикк  ии  ддрр..  

22..  ООббщщаа  ппооддггооттооввккаа  ппоо  ммееддииккоо--ббииооллооггииччннииттее  ннааууккии::  ффууннккццииооннааллннаа  ааннааттооммиияя,,  

ввъъззрраассттоовваа  ммооррффооллооггиияя,,  ффииззииооллооггиияя  ннаа  ччооввееккаа..  ССппееццииааллннаа  ппооддггооттооввккаа  ппоо  ммееддииккоо--



ббииооллооггииччннииттее  ннааууккии,,  ппрряяккоо  ссввъъррззааннии  сс  ввъъззддееййссттввииееттоо  ннаа  ффииззииччеессккииттее  ууппрраажжннеенниияя  

ввъъррххуу  ччооввеешшккиияя  ооррггааннииззъъмм..  ТТоовваа  ввккллююччвваа  ииззууччааввааннее::  ФФииззииооллооггиияя  ннаа  ффииззииччеессккииттее  

ууппрраажжннеенниияя,,  ББииооххииммиияя  ннаа  ффииззииччеессккииттее  ууппрраажжннеенниияя,,  ББииооммееххааннииккаа  ннаа  ффииззииччеессккииттее  

ууппрраажжннеенниияя,,    ККииннееззииттееррааппиияя,,  ППррееввееннцциияя  ннаа  ззддррааввееттоо,,  ВВааллееооллооггиияя..  

33..  ССппееццииааллннаа  ттееооррееттииккоо--ммееттооддииччеессккаа  ппооддггооттооввккаа  ннаа  ннааууччннииттее  ддииссццииппллииннии,,  

ппрряяккоо  ссввъъррззааннии  сс  ииззууччааввааннее  ззааккооннооммееррннооссттииттее  ннаа  ффииззииччеессккооттоо  ввъъззппииттааннииее  ии  ссппооррттаа..  

ТТоовваа  ооззннааччаавваа  ууссввоояяввааннее  ннаа  ппоонняяттииййнниияя  ааппаарраатт  ммееттооддооллооггиияяттаа  ии  ппррииннццииппииттее  ннаа  

ннааууччннииттее  ддииссццииппллииннии::  ТТееоорриияя  ии  ммееттооддииккаа  ннаа  ссппооррттнниияя  ппооддббоорр,,  ММееттооддооллооггиияя,,  

ммееттррооллооггиияя  ии  ссттааттииссттииккаа  ввъъвв  ффииззииччеессккооттоо  ввъъззппииттааннииее  ии  ссппооррттаа,,  ,,  ППссииххооллооггиияя  ннаа  

ссппооррттаа,,    ССооццииооллооггиияя  ннаа  ссппооррттаа..  

44..  ММееттооддииккоо--ппррааккттииччеессккаа  ппооддггооттооввккаа  ТТяя  ввккллююччвваа  ввллааддееееннее  ннаа  ммееттооддииччеессккииттее  

ууммеенниияя  ззаа  ооббууччееннииее  ппоо  ооссннооввннииттее  ссппооррттннии  ддииссццииппллииннии  ккааккттоо  ии  ффооррммииррааннии  

ппррааккттииччеессккии  ууммеенниияя  ззаа  ооббууччееннииее  ппоо  ооссннооввннииттее  ссппооррттннии  ддииссццииппллииннии  ззаа  ииззппъъллннееннииее  

ннаа  ссппооррттнноо--ттееххннииччеессккии  ддввииггааттееллннии  ддееййссттввиияя  оотт  ссппооррттооввееттее::  ллееккаа  ааттллееттииккаа,,  ппллууввааннее,,  

ссппооррттннии  ииггррии  ((ббаассккееттббоолл,,  ффууттббоолл  ввооллееййббоолл  ии  ххааннддббаалл)),,    ттааннцции  ии  ппооддввиижжннии  ииггррии..  

ССттууддееннттииттее,,  ббъъддеещщии  ууччииттееллии  ппооллууччаавваатт  ттааккаавваа  ппооддггооттооввккаа  ппоо  ссппооррттооввееттее  ввооддннии  

ссппооррттооввее,,  ппоо  ссппооррттнноо  ооррииееннттииррааннее,,  ттууррииззъъмм  ии  ллааггееррнноо  ддееллоо,,  ккооииттоо  ннааммиирраатт  ммяяссттоо  вв  

ииззввъъннууррооччннии  ффооррммии  ннаа  ффииззииччииссккооттоо  ввъъззппииттааннииее  ии  ууммеенниияя  оотт  ссппооррттооввееттее  ккааттоо  ттеенниисс,,  

ттеенниисс  ннаа  ммаассаа,,    ббооддииббииллддииннгг  ии  ддрр..  

55..  ССппееццииааллииззиирраащщааттаа  ммееттооддииккоо--ппррааккттииччеессккаа  ппооддггооттооввккаа  ссее  ррееааллииззиирраа  ккааккттоо  вв  

ооссннооввнниияя  ккууррсс  ппоо  ммееттооддииккаа  ннаа  ффииззииччеессккооттоо  ввъъззппииттааннииее((ооссннооввнноо  ззаа  

ппррооггииммннааззииааллнниияя  ееттаапп  ннаа  ооссннооввннааттаа  ооббррааззооввааттееллннаа  ссттееппеенн  ии  ззаа  ссррееддннааттаа  

ооббррааззооввааттееллннаа  ссттееппеенн)),,  ттааккаа  ссъъщщоо  ии  вв  ииззббииррааееммии  ддииссццииппллииннии::  ММееттооддииккаа  ннаа  

ффииззииччеессккооттоо  ввъъззппииттааннииее  вв  ппррееддууччииллиищщннии  ззааввееддеенниияя  ММееттооддииккаа  ннаа  ффииззииччеессккооттоо  

ввъъззппииттааннииее  вв  ннааччааллннооттоо  ууччииллиищщее,,  ММееттооддииккаа  ннаа  ффииззииччеессккооттоо  ввъъззппииттааннииее  вв  ССООУУ  ии  

ддрр..  

66..  ЧЧрреезз  ввккллююччееннииттииее  вв  ууччееббнниияя  ппллаанн  ссппееццииааллннии  ттееооррееттииччннии  ии  ммееттооддииккоо--ппррииллоожжннии  

ддииссццииппллииннии  ии  ууччееббннииттее  ппррооггррааммии  ккъъмм  ттяяхх  ссее  ооссииггуурряявваа    ввъъззммоожжнноосстт  ннаа  ссттууддееннттииттее  

ддаа  ппррииддооббиияятт  ууммеенниияя  ззаа  ссааммооссттоояяттееллннаа  ппррооффеессииооннааллннаа  ссппооррттнноо--ппееддааггооггииччеессккаа  

ииззяявваа  ккааттоо  ууччииттееллии  ии  ммееттооддииссттии  ппоо  ффииззииччеессккоо  ввъъззппииттааннииее,,  аа  ттааккаа  ссъъщщоо  ии  ссее  

ффооррммиирраатт  ууммеенниияя  ззаа  ррааббооттаа  вв  ееккиипп  ппррии  ппррооввеежжддааннее  ннаа  ууччееббнноо--ттррееннииррооввъъччннаа  ии  

ссппооррттнноо--  ссъъссттееззааттееллннаа  ддееййнноосстт..  

ССппееццииааллииссттъътт  сс  ооббррааззооввааттееллнноо--ккввааллииффииккааццииооннннаа  ссттееппеенн  „„ммааггииссттъърр””  сс  

ппррооффеессииооииннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя  ""ууччииттеелл""  ссее  ппооддггооттввяя  ооссннооввнноо  ззаа  ррееааллииззаацциияя  вв  

ррааззллииччннииттее  ззввееннаа  ии  ссттееппееннии  ннаа  ооббррааззооввааттееллннааттаа  ссииссттееммаа  вв  РРееппууббллииккаа  ББъъллггаарриияя::  

ууччииттеелл  ппоо  ффииззииччеессккоо  ввъъззппииттааннииее,,  ииннссттррууккттоорр  ппоо  ррааззллииччннииттее  ссппооррттооввее  ии  

ооррггааннииззааттоорр  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ффииззииччеессккооттоо  ввъъззппииттааннииее  ии  ссппооррттаа..  

ТТоойй  ррееааллииззиирраа  ррааззннооооббррааззннииттее  ззааддааччии  ннаа  ффииззииччеессккооттоо  ввъъззппииттааннииее  ии  ссппооррттаа  ннаа  

ууччееннииццииттее  оотт  ррааззллииччннииттее  ссттееппееннии  ннаа  ууччииллиищщееттоо,,  ккааккттоо  вв  ууррооццииттее  ппоо  ффииззииччеессккоо  

ввъъззппииттааннииее  ии  ссппоорртт,,  ттааккаа  ии  вв  ддррууггииттее  ((  ииззввъъннууррооччннии))  ффооррммии  ии  ззааннииммаанниияя  сс  

ффииззииччеессккии  ууппрраажжннеенниияя  ии  ссппоорртт  ууттррииннннаа  ггииммннаассттииккаа,,  ссппооррттннии  ссееккццииии,,  ууччииллиищщннии  

ссъъссттееззаанниияя,,  ттууррииссттииччеессккии  ппооххооддии  ии  ддрр..::  

ДДллъъжжннооссттии::  

ППоо  ннааццииооннааллннааттаа  ккллаассииффииккаацциияя  ннаа  ддллъъжжннооссттииттее  ии  ппррооффеессииииттее  вв  РРееппууббллииккаа  

ББъъллггаарриияя  ((22001111  гг..))  ддллъъжжннооссттииттее,,  ккооииттоо  ссппооррттннииттее  ппееддааггооззии  ммооггаатт  ддаа  ззааееммаатт,,  ссаа  оотт::    



  ееддииннииччннаа  ггррууппаа  22333300  УУччииттееллии  ппоо  ооббщщооооббррааззооввааттееллннаа  ппооддггооттооввккаа  вв  ссррееддннооттоо  

ооббррааззооввааннииее  ((VV--XXIIII  ккллаасс))  ММллааддшшии  ууччииттеелл,,  ооббщщооооббррааззооввааттееллеенн  ууччееббеенн  

ппррееддммеетт  вв  ппррооггииммннааззииааллеенн  ееттаапп  ММллааддшшии  ууччииттеелл,,  ооббщщооооббррааззооввааттееллеенн  ууччееббеенн  

ппррееддммеетт  вв  ггииммннааззииааллеенн  ееттаапп;;    УУччииттеелл,,  ооббщщооооббррааззооввааттееллеенн  ууччееббеенн  ппррееддммеетт  вв  

ппррооггииммннааззииааллеенн  ееттаапп;;  УУччииттеелл,,  ооббщщооооббррааззооввааттееллеенн  ууччееббеенн  ппррееддммеетт  вв  

ггииммннааззииааллеенн  ееттаапп;;    ССттаарршшии  ууччииттеелл,,  ооббщщооооббррааззооввааттееллеенн  ууччееббеенн  ппррееддммеетт  вв  

ппррооггииммннааззииааллеенн  ееттаапп;;  ССттаарршшии  ууччииттеелл,,  ооббщщооооббррааззооввааттееллеенн  ууччееббеенн  ппррееддммеетт  вв  

ггииммннааззииааллеенн  ееттаапп;;  ГГллааввеенн  ууччииттеелл,,  ооббщщооооббррааззооввааттееллеенн  ууччееббеенн  ппррееддммеетт  вв  

ппррооггииммннааззииааллеенн  ееттаапп;;  ГГллааввеенн  ууччииттеелл,,  ооббщщооооббррааззооввааттееллеенн  ууччееббеенн  ппррееддммеетт  вв  

ггииммннааззииааллеенн  ееттаапп..    

  ееддииннииччннаа  ггррууппаа  22334411  УУччииттееллии  вв  ннааччааллеенн  ннаа  ооссннооввннооттоо  ооббррааззооввааннииее  ((ІІ  --ІІVV  

ккллаасс))..  

ЗЗааввъърршшииллиияятт  ммааггииссттъъррссккааттаа  ппррооггррааммаа  ииммаа  ввъъззммоожжнноосстт::  

  ддаа  ссппееццииааллииззиирраа  вв  ррааззллииччннии  ффооррммии  ззаа  ссллееддддииппллооммннаа  ии  ппррооддъъллжжаавваащщоо  

ооббууччееннииее;;  

  ддаа  ппррооддъъллжжии  ооббррааззооввааннииееттоо  ссии  вв  ооббррааззооввааттееллнноо--ннааууччннаа  ссттееппеенн  „„ддооккттоорр””..  

ППррееддннааззннааччееннииее  ннаа  ммааггииссттъъррссккааттаа  ппррооггррааммаа  

ППррееддннааззннааччееннаа  ее  ззаа  ссттууддееннттии  ззааввъърршшииллии  ннааппррааввллееннииее  11..22..ППееддааггооггииккаа  ии  11..33..  

ППееддааггооггииккаа  ннаа  ооббууччееннииееттоо  ппоо........  ((ббеезз  ссппееццииааллнноосстт  ""ФФииззииччеессккоо  ввъъззппииттааннииее  ии  

ссппоорртт"",,        ккааккттоо  ии  ззаа  ссттууддееннттии  сс  ббааккааллааввъъррссккаа  ссттееппеенн  оотт  ддррууггии  ппррооффеессииооннааллннии  

ннааппррааввллеенниияя,,  нноо  сс  ппррииддооббииттаа  ккввааллииффииккаацциияя  ""ууччииттеелл  ппоо......  

УУччееббнниияятт  ппллаанн  ии  ууччееббннииттее  ппррооггррааммии  ннаа  ссппееццииааллнноосстт  „„ФФииззииччеессккоо  ввъъззппииттааннииее  ии  

ссппоорртт””  ссаа  ррааззррааббооттееннии  ссъъооббррааззнноо  ппррииееттииттее  ссттааннддааррттии  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  

ппррооффеессииооннааллннааттаа  ппооддггооттооввккаа  ннаа  ссппооррттннииттее  ппееддааггооззии  уу  ннаасс  ии  ооттггоовваарряятт  ннаа  

ииззиисскквваанниияяттаа  ннаа  ЗЗааккооннаа  ззаа  ввииссшшееттоо  ооббррааззооввааннииее  ии  ННааррееддббааттаа  ззаа  ддъърржжааввннииттее  

ииззиисскквваанниияя  ззаа  ппррииддооббииввааннее  ннаа  ввииссшшее  ооббррааззооввааннииее  ннаа  ооббррааззооввааттееллнноо--

ккввааллииффииккааццииооннннииттее  ссттееппееннии  ""ББааккааллааввъърр"",,  ""ММааггииссттъърр""  ии  ""ССппееццииааллиисстт""  ((ППММСС  

116622//2233..0077..22000022))..  

ООббууччееннииееттоо  ппоо  ссппееццииааллннооссттттаа  ее  сс  ппррооддъъллжжииттееллнноосстт  22  ггооддииннии  ((44  ссееммеессттъърраа))..  

УУччееббнниияятт  ппллаанн  ее  сс  ооббщщ  ххооррааррииуумм  ааууддииттооррннаа  ззааееттоосстт  11114400  чч..  ии  ддаавваа  ооббщщоо  112200  

ЕЕССТТSS  ккррееддииттаа,,  ррааззппррееддееллееннии  ппооррааввнноо  ззаа  ввссееккии  оотт  ччееттииррииттее  ссееммеессттъърраа  вв  

ссъъооттввееттссттввииее  сс  ддъърржжааввннииттее  ииззиисскквваанниияя  ((ччлл..  4444аа  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  ииззммееннееннииее  ии  

ддооппъъллннееннииее  ннаа  ЗЗВВОО  ––  ДДВВ  ббрр..  4488//0044..0066..22000044  гг..  ии  ННааррееддббаа  №№  2211  оотт  3300..0099..22000044  гг..  ззаа  

ппррииллааггааннее  ннаа  ссииссттееммаа  ззаа  ннааттррууппввааннее  ии  ттррааннссффеерр  ннаа  ккррееддииттии  ввъъвв  ввииссшшииттее  

ууччииллиищщаа  ––  ДДВВ,,  ббрр..  8899  //  1122..1100..22000044  гг..))..  

  

 

портни секции, училищни състезания, туристически походи и др. 
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СТРУКТУРА НА УЧЕБЕН ПЛАН  

 

Специалност: Физическо възпитание и спорт– код: 01.08_1.16.20 
 

 

Първа година 

Първи семестър 

 

ECTS 

кредити 

Втори семестър   ECTS 

кредити 

История на физическата култура 

Функционална анатомия и възрастова морфология 

Лека атлетика  

Методика на обучението по баскетбол 

Управление на физическото възпитание и спорта 

Гимнастика (основна и спортна) 

Чужд език 

Теория и методика на спортната тренировка 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

3.0 

4.0 

3.0 

   4.0 

Методика на обучението по волейбол 

Извънкласна дейност по физическо възпитание и 

спорт 

Теория на физическото възпитание 

Методика на физическото възпитание в 

предучилищните завадения 

Плуване 

Физиология (обща и физиология на 

физическите упражнения 

 

4.0 

 

4.0 

5.0 

4.0 

 

3.0 

 

5.0 

 

Избираеми дисциплини (студентите избират 

една дисциплина) 

 

Методика на водните спортове  

Методика на туристическа дейност 

5.0 

5.0 

Общо 30  Общо 30 

 

Втора година 

Трети семестър ECTS 

кредити 

Четвърти семестър   ECTS 

кредити 

Методика на физическото възпитание 

Методика на обучението по хандбал 

Методика на обучението по футбол 

Текуща педагогическа практика 

Подвижни игри 

Научна – изследователска робота в спорта 

Биомеханика и управление на движенията в спорта 

 

6.0 

4.0 

4.0 

6.0 

4.0 

3.0 

3.0 

Преддипломна педагогическа  практика 

Приобщаващо образование 

Информационни и комуникационни технологии в 

обучението и работа в дигитална среда 

6.0 

1.0 

2.0 

Избираеми дисциплини (студентите избират 

една дисциплина) 

 

Футзал 

Фитнес и бодибилдинг 

2.0 

2.0 

Избираеми дисциплини (студентите избират 

една дисциплина) 

 

Ритмика и танци 

Тенис 

 

2.0 

2.0 

Избираеми дисциплини (студентите избират 

една дисциплина) 

 

Кинезитерапия 

Двигателна активност и съвременен начин на 

живот 

2.0 

2.0 

Дипломиране 15.0 

 Общо 30  Общо 30 

ООББЩЩОО  ЗЗАА  22  УУЧЧЕЕББННИИ  ГГООДДИИННИИ::  112200  ККРРЕЕДДИИТТАА 

 



АНОТАЦИИ: 

 
 

     ИСТОРИЯ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА 

 

ECTS кредити: 4.0      Седмичен хорариум: 2 часа лекции 

Форма на проверка на знанията: т.о., изпит Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра „ТМФВ” 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Доц. д-р Даниела Томова  

E-mail: danitomova@abv.bg 

 

 

Анотация: 

 Дисциплината „История на физическата култура” е предназначена за студенти, бъдещи 

учители по физическо възпитание и спорт спорт. 

 Историята на физическата култура е важна част за общата култура на човечеството. 

Бъдещите учители по физическо възпитание и спорт 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 основположниците на физическото възпитание и спорта в България и по света; 

Студентите се запознават с участието на българските спортисти в европейски, световни първанства 

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 И ВЪЗРАСТОВА МОРФОЛОГИЯ 

 

ECTS кредити: 4.0        Седмичен хорариум: 1 ч.л. +1 ч.пр.у. 
Форма на оценяване: изпит                     Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра „Анатомия и физиология” 

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” 

Лектор:  
Гл. ас. д-р Николай Кръстев 

E-mail: dimo_krustev@swu.bg 

 

Анотация: 

 Дисциплината „Функционална анатомия и възрастова морфология“ е задължителна от 

учебния план на образователно-квалификационна степен ”Магистър” на специалност “Физическо 

възпитание и спорт” във Факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. Тя има 

за цел да осигури фундаментална подготовка, свързана с устройството и функцията на човешкия 

организъм. Програмата  предвижда запознаване с устройството на тъканите, органите и системите в 

човешкото тяло. Особено внимание се обръща на опорно-двигателния апарат — костна и мускулна 

система, ставен апарат и устройството и функцията на различните групи мускули, в контекста на 

локомоция и физическо натоварване. Подробно се разглежда структурата и основните функции на 

нервната система, нейното онтогенетично развитие, възрастови изменения, строежа на невроните, 

мозъчното вещество,  съответните периферни нерви, отговорни за движението на човешкото тяло, а 

също  устройството на главния мозък и основните му подразделения. От сетивните функции на 
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нервната система се изучават по подробно онези, които са тясно свързани с двигателните функции и 

двигателния контрол като:  зрителна, слухова и вестибуларна, соматосетивна система и 

проприоцептивна.  Разглеждат се още:  анатомо-функционалната организация на кръвоносните 

съдове, кръвообръщението, анатомията и функционалната организация на сърце и сърдечни кухини, 

кръвотворната и  лимфната система, храносмилателната система. Студентите изучават също:  

дихателната система и нейни особености при физическо натовраване и възрастови изменения; - 

ендокринната система и стрес-индуцирана реактивност при натоварване; -  отделителната система и 

морфологията на филтрацията, реабсорбцията и секрецията;   и – мъжката и женска полова система 

и техните герминативни и ендокринни функции. 

 

 

ЛЕКА АТЛЕТИКА 

 

ECTS кредити: 4.0      Седмичен хорариум: 1 ч.л. +2 ч.пр.у. 
Форма на оценяване: изпит                                   Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра „Спорт” 

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” 

Лектор:  
Доц. д-р Чавдар Коцев 

Гл. ас. д-р Антон Манчев 

E-mail: kotsevsport@abv.bg  

 

Анотация: 

 Учебната дисциплина "Лека атлетика" дава знания и формира практически умения за 

техниката и методиката на обучение по лека атлетика. Включена е като задължителна дисциплина в 

учебния план на магистърската програма “Физическо възпитание и спорт” за І курс /І семестър/. 

 Изучаването на леката атлетика, като един от основните спортове в учебните програми по 

физическо възпитание,  ще даде възможност на бъдещите спортни педагози успешно да решават 

оздравителните, образователните и възпитателните задачи на физическото възпитание и спорта във 

всички степени на образователната ни система. Усвояването на многообразните и универсални по 

своя характер лекоатлетически упражнения е предпоставка за формиране на необходимия 

двигателен потенциал, определящ облика на учителя по физическо възпитание. Дисциплината 

запознава магистрите с техниката и методиката на обучение, както и формите на занимания и 

контрол в леката атлетика, увеличавайки техния спортно-педагогически потенциал и компетентност 

като спортни педагози. 

 Магистрите трябва да придобият необходимите знания, практико-методически умения и 

компетентности за използване на лекоатлетическите упражнения за спортно-двигателно 

усъвършенстване на учениците в учебния процес по физическо възпитание. 

 

 

 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ  

 

ECTS кредити:4.0                                           Седмичен хорариум:    1 ч.л. + 2 ч.пр.у.                                                                                                                                    
Форма за проверка на знанията: оценка                    Вид на изпита: писмен и практически 

Методическо ръководство: 

Катедра „Спорт” 

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” 

Лектор:  
Доц. д-р Жасмин Цанкова  

Ас. Николай Хаджиев  

E-mail: nimago@swu.bg 

 

Анотация: 
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 Както всяка област, така и баскетболът има своя методика на работа, която включва знания, 

принципи, съвкупност от педагогически методи и средсва, чрез които се постигат очаквани 

резултати. Методиката на обучение в баскетбола представлява педагогически процес на възпитание 

и образование. 

 Процесът на обучение е насочен към овладяване  на съвременни знания за техниката, 

тактиката и правилата на играта.Той формира специфичн умения и навици, които постоянно се 

развиват и усъвършенстват. 

 В учебната програма са предложени основните понятия на техниката и тактиката, 

методическата последователност на преподаване, структура, организация и съдържание на урока по 

баскетбол.  

 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). 

Тактиката на баскетболната игра  включва индивидуални, групови и отборни тактически действия в 

нападение и в защита. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  

 

ECTS кредити: 3.0                                                        Седмичен хорариум     1 ч.л. + 1 ч.с.у.                                                              

Форма на проверка на знанията : изпит                       Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра Теория и методика на физическото възпитание 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Проф. д-р Атанас Георгиев 

E-mail: naskoag@swu.bg  

 

Анотация: 

Учебната дисциплина  е предназначена за студентите от специалност “Физическо 

възпитание и спорт», магистри и се изучава през 1 -ви 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. Бъдещите спортни педагози се 

запознават и с различните Европейски конвенции по отношение на спорта  В програмата са 

включени всички важни промени в държавната политика  за организация  и управление през 

последните години, включително тези през последните години. 

 

 

ГИМНАСТИКА (ОСНОВНА И СПОРТНА) 

 

ESCT кредити: 4.0                                       Седмичен хорариум: 1 л. + 2 п.у.  
Форма на проверка на знанията: изпит                           Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство:  

Катедра „ТМФВ” 

Факултет  по педагогика 

Лектор:  
Доц. д-р Кремка Петрова Станкова 

E-mail: kremka_petrova@abv.bg  

 

Анотация:  
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Учебната дисциплина „Гимнастика” е учебна дисциплина, предназначена за обучение на студенти 

магистри по „Физическо възпитание и спорт“. Учебната програма акцентира 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. Програмата съдържа актуални средства за методико-практическо усвояване 

на знанията по основното съдържание на различните видове гимнастика.  

Целта на учебната дисциплина “Гимнастика” е да формира знания и умения в студентите за 

съдържанието, целите, задачите и методиката на обучение по гимнастиката. Да подобри 

физическата им годност със средствата на гимнастиката и усъвършенства и задълбочи 

педагогическите им знания и умения. Да им даде по-широк информационен поток и по-голяма 

свобода на действие по отношение на приложимост на гимнастическите средства в чист и 

трансформиран вариант с определена насоченост и във възрастов аспект.  

Дават се знания, които формират и надграждат вече съществуващи умения в студентите по 

отношение на терминологията, класификации, средства и методи за организиране и преподаване. 

Дадена е възможност на специалистите сами да могат да подбират най-оптималния вариант от 

съдържание, знания и умения за изграждане, структуриране и реализиране на дадена тематична 

единица, което да подсили творческия, аналитичен и индивидуален характер на педагогическите им 

умения и способности. 

 

 

 

ЧУЖД ЕЗИК 

 

 

ESCT кредити: 3.0                                       Седмичен хорариум: 2ч. су.  
Форма на проверка на знанията: изпит                           Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство:  

Катедра „Педагогика” 

Факултет по Педагогика 

Лектор:  
ас. Мария Каменичка  

E-mail: m.kamenichka@swu.bg  

 

Анотация:  

Курсът по специализиран английски език за магистри „Физическо възпитание и спорт“е насочен 

към овладяването на основни езикови знания и умения, съответстващи на нивоА1-А2, като 

основният акцент е терминологията, свързана с физическото възпитание и спорта. 

Цел на курса е развиването на комуникативна компетентност, която да позволи на студентите да 

използват знанията си в бъдещата им практика като педагози.  

По време на обучението се разширяват и задълбочават езиковите знания и умения по английски 

език, придобити в средното училище, усвоява се нов езиков материал и се формират стратегии за 

самостоятелна работа и самоусъвършенстване. Предвижда се време за усвояване на специфична 

терминология, което ще позволи на студентите да се ориентират в англоезичната литература, 

разглеждаща проблеми свързани с професионалната им подготовка и реализацията им.  

В края на курса студентите трябва да могат да слушат, четат и разбират различни текстове на 

английски език; да водят разговори на определени теми; да изразяват устно и писмено мнението си 

по даден проблем. 

Целта е да се усвои най-често употребяваната лексика, свързана с физическото въпзитание и спорта; 

да се запознаят студентите с употребата и значението на показателните местоимения, предлозите за 

място; формите за сегашно продължително и бъдеще време; начините за изразяване на количество и 

качество; формите за сравнителна и превъзходна степен; да се представят особеностите на речевия 

етикет, характерни за общуването на обществени места: болници, спортни салони и др. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА 

 

ECTS кредити: 4.0      Седмичен хорариум: 2 ч.л. +1 ч.с.у. 
Форма на оценяване: изпит                                   Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра „ТМФВ” 

Факултет по педагогика 

Лектор:  
Гл.ас. д-р Илия Канелов 

E-mail: i_kanelov@swu.bg 

 

Анотация:  

 Учебната дисциплина „Теория и методика на спортната тренировка” е включена като 

задължителна дисциплина в учебния план за студенти (магистри) изучаващи специалността 

„Физическо възпитание и спорт”. В лекционния курс се изясняват общометодологичните проблеми 

на спортната тренировка, анализира се същността и характера на съвременния спорт и спортната 

подготовка. Студентите се запознават със закономерностите, на които се подчинява тренировъчния 

процес 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 тенденции в областта на спортната тренировка и изискванията за управление на 

тренировъчния процес и ще подпомогне студентите в тяхната бъдеща работа в областта на 

физическото възпитание и спорта. 

 

 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ВОЛЕЙБОЛ 

 

 

ECTS кредити: 4.0      Седмичен хорариум: 1 ч.л. +2 ч.п.у. 
Форма на оценяване: изпит                                   Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра „Спорт” 

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” 

Лектор:  
Гл. ас. д-р Христо Николов 

E-mail: hristo_nikolov@swu.bg  

 

Анотация:  

Програмата обхваща пълния обем на учебния материал за дисциплината „Методика на обучението 

по волейбол. Учебното съдържание включва основните методически и практически въпроси 

съобразно изискванията на обучението за подготовката на учители със степен магистър. Учебната 

програма предвижда запознаване с основните елементи от техниката на волейболната игра, а така 

също и с индивидуалните, груповите и отборните тактически действия в нападение и защита. 

Особено внимание е отделено на методиката на обучение в техниката и тактиката, запознаване с 

правилознанието и съдийството и прилагане на техническите умения и тактически знания при 

практикуването на играта. 

Целта и задачите са насочени към формиране и развитие на  сравнително добро ниво на 

техническите елементи от волейболната игра, основните тактически знания и умения, и развият 

специални за играта двигателни качества. 

Теоретичната подготовка на студентите ще доведе до придобиване на знания, които ще помогнат за 

по-лесното  усвояване на методико-практическите упражнения. 

 

 

 

mailto:i_kanelov@swu.bg
mailto:hristo%1F_nikolov@swu.bg


ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

 

ESCT кредити: 4.0                                   Седмичен хорариум: 2 ч.л. + 1 ч.с.у.  
Форма на проверка на знанията: изпит       Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство:  

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание” 

Факултет „Педагогика” 

Лектор: 

Доц. д-р Даниела Томова 

Е-mail:  danitomova@abv.bg 

 

Анотация:  

Изучаваната дисциплина цели да запознае студентите от специалността "Педагогика на обучението 

по физическо възпитание” с извънкласните форми на физическото възпитание и спорта. 

Извънкласната дейност по физическо възпитание и спорт е продължаване и разширяване на класно-

урочната работа. Тя обогатява специфичното съдържание и разнообразява формите на организация 

на задължителните занимания. По този начин се увеличава двигателната активност в дневния и 

седмичния режим на учениците и се постига оптимално желан формиращ ефект от физическите 

упражнения върху организма на учениците. Изучаваната дисциплина запознава студентите с 

особеностите на извънкласната дейност по физическо възпитание; съдържанието и формата на 

организация на заниманията; системният контрол и ръководство на учителя по физическо 

възпитание и спорт. 

Целта на учебната програма е получаване на необходимите знания за провеждането на 

специализирани занимания в различните спортно-педагогически форми на извънкласна и 

извънучилищна работа по физическо въцзпитание и спорт. 

 

 

 

ТЕОРИЯ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ 

 

ESCT кредити: 5.0                              Седмичен хорариум: 2 ч.л. + 1 ч.с.у.  
Форма на проверка на знанията: изпит          Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство:  

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание” 

Факултет „Педагогика” 

Лектор: 

Доц. д-р Даниела Томова 

Е-mail:  danitomova@abv.bg 

 

Анотация:  

 Учебната дисциплина „Теория на физическото възпитание”е предназначена за студенти, 

обучаващи се в магистърска програма „Физическо възпитание и спорт“ за учители по физическо 

възпитание и спорт. 

 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. 

 

 

МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ЗАВEДЕНИЯ 

                                                                        

ECTS кредити: 4.0     Седмичен хорариум: 1 ч.л. + 1 ч.пр.у. 

Форма за проверка на знанията: изпит   Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 
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Катедра “Теория и методика на физическото възпитание” 

Факултет по Педагогика 

Лектор: 

Гл. ас. д-р Невяна Докова 

E-mail: nevid@swu.bg 

 

Анотация: 

 Учебната дисциплина "Методика на физическото възпитание в предучилищни заведения" 

има за цел да осигури теоретическа и методико-практическа подготовка на студентите  от 

специалност „ФВС” по педагогическите технологии за овладяване на физическата култура при 

децата от предучилищна възраст. 

 Обучението на студентите е насочено към: 

1. Теоретична подготовка, включваща придобиване на знания за целите и задачите на физическото 

възпитание в предучилищните заведения, неговата същност, характеристика, съдържание, форми и 

структура. Разглеждат се ДОС по образователното направление „Физическа култура“ и 

основополагащи дидактически постановки. Дисциплината изяснява проблема за спецификата в 

прилагането на средствата и методите на физическото възпитание при децата от предучилищна 

възраст. Осигурява теоретични знания за същността на кондиционните и координационните способ-

ности и динамиката на развитието им. Осигурява придобиването на знания за научно-изследовател-

ската работа по физическо възпитание в детските градини и методологията на контрола върху ефек-

та от педагогическите въздействия. 

2. Дисциплината формира и практически умения и компетенции у студентите по технологията на 

овладяването на двигателните умения и навици, развитието на двигателните способности на децата 

и др.  

 Учебната дисциплина има връзка с ТМФВ, анатомията, физиологията, биомеханиката,  пси-

хологията и др. научни дисциплини. 

 

 

 

ПЛУВАНЕ 

 

ESCK кредити: 3.0      Седмичен хорариум: 2 ч.п.у. 

Форма на проверка на знанията:  изпит    Вид на изпита:  практически  

Методическо ръководство:                                                    
Катедра „Спорт” 

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” 

Лектор:  
Доц. д-р Даниела Лекина  

е-mail: danilekina@swu.bg  

 

Анотация: 

Програмата по дисциплината “Плуване” е предназначена за студенти  магистри от специалност 

"Физическо възпитание и спорт". Програмата предвижда  изучаване методиката на преподаване на 

плуването, овладяване на техниката на плувните стилове,  придобиване знания и умения, 

необходими за педагогическа и организационна работа в учебните заведения. В съответствие с 

Учебния план, дисциплината “Плуване” се преподава  във  вторият семестър. 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.   
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ФИЗИОЛОГИЯ (ОБЩА И ФИЗИОЛОГИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ) 

 

ESCK кредити: 5.0                         Седмичен хорариум: 2 ч.л + 1ч п.у. 

Форма на проверка на знанията:  изпит                                            Вид на изпита:  писмен  

Методическо ръководство: 

Катедра „Анатомия и физиология” 

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” 

Лектор:  
Проф. д-р Невена Пенчева  

E-mail: npencheva@swu.bg 

 

  

ААннооттаацциияя:: 

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. Ето защо в разделите на програмата, свързани с общата физиология, се 

разглеждат механизми на дразнимост и възбудимост, физиология на нервна и мускулна система, 

сетивни и моторни функции на нервната система, вегетативна нервна система, ендокринни жлези, 

състав и функции на кръвта, сърдечно-съдова система, дишане и газова обмяна, обмяна на 

енергията, терморегулация, физиология на отделителните процеси и други. В специалната част 

посветена на физиологията на физическото натоварване и спортната тренировка се изучава 

физиологичната същност на движенията, физическата работа, физическата работоспособност, 

двигателното обучение, физиологичните основи на двигателните качества сила, бързина и 

издръжливост, физиологичната същност на методите за статично-силова и динамично-силова 

тренировка и тренировката за бързина и издръжливост (скоростна и силова), плиометрична 

тренировка и стечинг, 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. 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 типове натоварвания (с аеробно и 

анаеробно осигуряване) и на възстановяването. 

 Основни цели на програмата са:  (1) да даде на студентите знания върху основните раздели 

на общата физиология;  (2) да разшири подготовката на студентите върху онези отдели, които са по-

тясно свързани с изискванията на тяхната бъдеща дейност, като нервно-мускулна физиология, 

моторен контрол, рефлекси и сензорика, дишане и пр.;  (3) да запознае студентите с основите на 

двигателното обучение и физическото натоварване и някои методи и особености на спортната 

тренировка чрез използване на лабораторни максимални и субмаксимални тестове за натоварване;  

(4) да даде възможност на студентите сами да наблюдават и извършват физиологични експерименти 

и изследвания и да интерпретират получените резултати;  (5) да даде възможност на студентите да 

изградят своите знания и умения по дисциплината чрез софтуерни продукти в компютърен клас;  (6) 

да изгради у студентите навици за активна работа по време на семестъра чрез система за текущ 

контрол и оценка на овладените знания, умения и компетентности по време на семестъра. 

 За обучението по предложената програма са абсолютно необходими познания по анатомия, 

както и добро владеене на материала от гимназиалния курс по химия, биология и физика. 

Компютърните умения и владеенето на английски език са желателни.  
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МЕТОДИКА НА ВОДНИТЕ СПОРТОВЕ   

 

 

ESCK кредити: 5.0     Седмичен хорариум: 1 ч.л + 3 ч. п.у. 

Форма на оценяване: практически изпит     

Методическо ръководство:  

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание” 

Факултет „Педагогика” 

Лектор: 

Доц. д-р Даниела Томова 

Е-mail:  danitomova@abv.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 чрез тестове. 

Практически се усвояват уменията и основните изисквания за организация и методика на водните 

спортове сред различни възраднови групи. 

Дават се знания и се усвояват методико-практически умения за безопасност и оказване на първа 

помощ. 

 

 

МЕТОДИКА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ  

  

ESCK кредити: 5.0     Седмичен хорариум: 1 ч.л + 3 ч. п.у. 

Форма на проверка на знанията:  изпит   Вид на изпита:  практически  

Методическо ръководство:                                                    
Катедра „Теория и методика на физическото възпитание” 

Факултет „Педагогика” 

Лектор: проф. д-р Атанас Георгиев 

E-mail: naskoag@swu.bg 

 

Анотация: 

Учебният курс се провежда със студентите от магистърската програма „ Физическо възпитание и 

спорт”. 

Целта на курса е: бъдещите спортни педагози да получат основни знания и умения при 

общуването си с планината, които да могат да прилагат като учители. 

Основни задачи: 

-усвояване на основните правила, умения и навици за движение в непозната местност с карта и 

компас; 

-усвояване на техниките за движение по различните терени и наклони; 

усвояване на умения за изграждане на палатъчен бивак и знания за спазване на правила за 

бивакиране; 

-по време на учебния курс студентите се запознават и с красотата на българската природа. 

Запознават се и с опасностите, на които е подложен човек при различните форми на туристическа 

практика. Участ се как да подготвят и организират туристически излет и подход, както и на това 

какви са изискванията към екипировката и личните съоръжения, учат се на уважение към другия, на 

другарство и взаимопомощ. Разбират, че движението в планината е необходима и добра физическа 

подготовка. 
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Учебният курс се провежда в рамките на 10 дни и е с хорариум от 60 учебни часа. В края на учебния 

курс студентите участват в състезание по ориентиране, изкачват връх с надморска височина над 

2500 метра, което определя практическата им оценка от курса. 

Успешно завършилите курса на обучение ще могат да организират най-лесните достъпни форми на 

туристическа практика с учениците в българското училище. 

  

  

МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ 

 

ESCT кредити: 6.0                             Седмичен хорариум: 3 ч.л. + 1 ч.с.у. + 2ч. хоспит. 
Форма на проверка на знанията: изпит            Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство:  

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание” 

Факултет „Педагогика” 

Лектор: 

Гл. ас. д-р Стефан Кинов 

Е-mail: stefankinov@swu.bg 

 

Анотация: 

Методиката на физическото възпитание (МФВ) е теоретико-приложна (методико-практическа) 

учебна дисциплина, която има за цел да запознае студентите от магистърска програма “Физическо 

възпитание и спорт“ с основополагащите дидактически постановки, с принципите и методите на 

обучение и възпитание, с формите на работа в училище и извън него и тяхното специфично 

приложение във физическото възпитание. Методиката на физическото възпитание се явява в случая 

не само като частна дидактика по предмета “Физическо възпитание и спорт“, но в много голяма 

степен интегрира необходимите знания за хигиенно-оздравителната насоченост на физическото 

възпитание и за възрастово-половите особености при използването на средствата, методите и 

формите на физическото възпитание.   

 Като фундаментална теоретико-приложна дисциплина „Методиката на физическото 

възпитание“ интегрира знания и от другите дисциплини, включени в учебния план. Най-тясна е тази 

връзка с “Теорията на физическото възпитание”, “Дидактиката”, “Възрастовата физиология и 

психология”, “Хигиената” и др. 

 

 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ХАНДБАЛ  

  

ECTS кредити: 4.0      Седмичен хорариум: 1ч.л.+ 2 ч.пр.у. 

Форма на оценяване: изпит       

Методическо ръководство: 

Катедра „ТМФВ” 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Проф. д-р Васил Жечев  

E-mail: jechev@swu.bg 

 

Анотация: 

Заниманията по дисциплината “Методика на обучението по Хандбал” са предназначени за 

студентите  от специалността „Физическо възпитание и спорт“- магистри. 

Учебната програма дава необходимите знания и създава условия за усвояване на теоретични знания, 

спортно-технически и спортно-тактически умения в хандбалната игра. Разгледани са основни 

методологични въпроси на обучението и тренировката. Представени са научно обосновани 

методики и програми за организация на обучението и диагностика на постиженията.  

Основните цели са: 

- овладяване на знания за историята и социалната значимост на хандбалната игра; 

- усвояване на спортно-технически и спортно-тактически умения; 

- запознаване с основните изисквания за диагностика на постиженията, подготовка, 
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организация и провеждане на състезания; 

        Овладяването на теоретико-методическите знания и умения, ще  осигури предимство в 

бъдещата им работа, като спортни педагози в различните степени на образователната ни система и 

спортната подготовка. 

 

 

 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФУТБОЛ 

 

ECTS кредити: 4.0         Седмичен хорариум: 1ч.л. + 2 пр.у. 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                 Вид на изпита: практически 

Методическо ръководство: 

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание” 

Факултет по Педагогика 

Лектор: 

Доц.  д-р Валери Цветков  

E-mail: valeric@swu.bg  

 

Анотация: 

В предложената учебна програма се разглеждат основните насоки в методиката на преподаване по 

футбол. Преподаването е най-трудния и сложен елемент от учебния процес по футбол. То може да 

се осъществи само когато се познава и прилага правилната методика. 

Разгледани са основните понятия и класификация на техниката и тактиката на футболната  игра, 

включващи правилното овладяване на техниката на играчите, подаване, водене, спиране, финтови 

движения, удари по топката с крак и глава, техника на игра на вратаря, индивидуални, групови и 

отборни тактически действия в нападение и защита. 

Целта и задачите са насочени към правилното методико-практическо овладяване на знания за 

основното съдържание и форма на футболната игра.  Чрез тях ще могат правилно да подбират 

средствата, методите и дозировката за изпълнение на отделни задачи както в училищното така и в 

извънучилищното футболно занимание в образователната система по физическо възпитание и 

спорт. 

 

 

 

ТЕКУЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА 

 

 

ESCT кредити: 6.0                                     Седмичен хорариум: 4 ч.п.у.  
Форма на проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство:  

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание” 

Факултет „Педагогика” 

Лектор: 

Доц.  д-р Валери Цветков  

E-mail: valeric@swu.bg  

 

Анотация: 

С учебната дисциплина “Текуща педагогическа практика” се започва същинското практическо 

обучение и самообучение на студентите. Нейната роля в изграждането им като бъдещи учители е 

много съществена. От странични наблюдатели на педагогическия процес по физическо възпитание 

и спорт, те стават действени участници в него. Обучението в дисциплината е продължение на 

обучението в дисциплината “Методика на физическото възпитание” и хоспитирането, но в реални 

условия, като в нея се усвояват методико-практически знания и умения за провеждане на учебно-

възпитателна работа по физическо възпитание и спорт в различните етапи и степени на 

образователната система. 
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Използвайки натрупаните теоретични знания по проблемите на училищното физическо възпитание, 

усвоявайки нови такива най-вече за практическото използване на разнообразните методи и 

средства, студентите не само участват активно в учебната работа, но и я планират, организират и 

реализират пряко като пълноправни действащи учители. 

Обучението в дисциплината е насочено не само за проверка цялостната подготовка на студентите 

при провеждане на конкретно занимание, но и към творческото им участие по време на детайлния 

критично- аналитичен разбор след него. Това ги стимулира  към активност, критично мислене, 

развива способностите им за оценка и самооценка. 

 

 

ПОДВИЖНИ ИГРИ 

 

ESCT кредити: 4.0     Седмичен хорариум: 1 ч.л. + 2ч.п.у.  
Форма на проверка на знанията: изпит      Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство:  

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание” 

Факултет „Педагогика” 

Лектор: 

Проф. д-р Васил Жечев  

Ас. д-р Янко Руменов 

E-mail: jechev@swu.bg qnkor@swu.bg 

 

Анотация: 

Заниманията по дисциплината “Подвижни игри” са предназначени за студентите магистри на 

специалността „ФВС”. 

Запознаването с теоретичните основи на игровата дейност и заучаването на голям набор от игри с 

методико-практическа насоченост, 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. 

В непринудена емоционална обстановка, използвайки играта като средство на физическото 

възпитание, студентите ще се научат да реализират учебното съдържание и неговите двигателни 

еквиваленти – координационни и кондиционни способности в строго определена последователност 

и дозировка. Чрез тях ще могат да реализират  целите и задачите, които се поставят както за всяко 

конкретно занимание, така и за целия учебно-възпитателен процес по физическо възпитание и 

спорт. 

Овладяването на игровия метод на обучение ще  осигури изключително предимство в бъдещата им 

работа, като спортни педагози в различните степени на образователната ни система. 

 

 

 

НАУЧНА – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РОБОТА В СПОРТА 

 

ESCT кредити: 3.0     Седмичен хорариум: 1 ч.л. + 1 ч.с.у.  
Форма на проверка на знанията: изпит   Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра “Теория и методика на физическото възпитание” 

Факултет по Педагогика 

Лектор: 

Гл. ас. д-р Невяна Докова 

E-mail: nevid@swu.bg 

 

Анотация: 

Целта на  дисциплината „Научно-изследователска работа в спорта” е да запознае 

студентите със същността и особеностите на научната работа, да им даде необходимите знания и 

mailto:jechev@swu.bg
mailto:qnkor@swu.bg
mailto:nevid@swu.bg


умения  за извършването на изследователска дейност, с цел формиране на тяхната методологическа 

грамотност.  

         Чрез овладяване на основните методологическите подходи, принципи и методи на 

изследователска дейност в областта на физическото възпитание и спорта и чрез запознаване с 

необходимите статистически методи за обработка на емпирични данни, студентите ще се научат да 

откриват научни проблеми, да формулират и доказват научни тези и хипотези, да провеждат 

експериментална работа, да анализират получените резултати, да правят изводи и заключения, 

както и да оформят научни доклади и дипломни работи.   

 С цел подпомагането на научно-изследователската и приложна дейност в останалите 

теоретични и методико-практически дисциплини, учебната дисциплина интегрира знания и от 

другите предметни области, включени в учебния план и използва идейни и изчислителни примери 

от тях. 

 

 

 

БИОМЕХАНИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЯТА В СПОРТА 

 

ESCT кредити: 3.0     Седмичен хорариум: 1 ч.л. + 1 ч.с.у.  
Форма на проверка на знанията: изпит   Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра „ТМФВ” 

Факултет по педагогика 

Лектор:  
Гл.ас. д-р Илия Канелов 

E-mail: i_kanelov@swu.bg 

 

Анотация: 

Биомеханиката е научна дисциплина, която разглежда в цялостен аспект пространствена структура 

на движението и силите които пораждат движение или равневесие на телата в поространството. 

Механиката, като дял от физиката и пренесена върху опорно-двигателния апарат на човека ни дава 

същността на корикулума на дисциплината. 

Учебното съдържание на дисциплината “Биомеханика и управление на движенията в спорта” е на 

насочено към овладяване от студентите на основопологащи знания в областта на механизмите 

придаващи сили на движение на сегментите на тялото, на цялото тяло и на мобилни обекти от 

пространството. 

Управление на движенията е неизменна част от биомеханиката, тя ни запознава  с анотомо-

физиологичната терория и теорията на йерархична система на управление на координационните 

способности, в частност механичният отговор на външен дразнител и организацията на движенията 

така, че да отгоровят адекватно на спецификата на средата, в която трябва да се реализира 

двигателната задача.   

 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ECTS кредити: 1.0        Седмичен хорариум: 1 ч.л.  
Форма на оценяване: изпит                     Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра „Педагогика” 

Факултет по Педагогика 

Лектор:  
Проф. д-р Пелагия Терзийска 

E-mail: pterziyska@abv.bg 

 

 

 

mailto:i_kanelov@swu.bg
mailto:pterziyska@abv.bg


Анотация: 

 Обучението по учебната дисциплина “Приобщаващо образование” е насочено към 

изясняване на приобщаващото образование като ключова политика, свързана с осъществяването на 

мащабни промени и преосмисляне на традиционните образователни модели; като процес на 

промяна на училищната среда, основан на уважението и приемането на другия . Значимо място се 

отделя на теоретично-съдържателния анализ на редица основни понятия. Разглеждат се 

предизвикателствата пред обучението в контекста на приобщаващото образование; факторите за 

приобщаване; условията за ефективно приобщаващо образование; превенция на отпадането от 

училище и  формите на професионалната подготовка на учителите в условията на приобщаващото 

образование и др. 

 Учебната дисциплина има за цел да запознае студентите с предизвикателството 

приобщаващо образование; да представи основните документи, регламентиращи необходимостта от 

практическото му реализиране; да разкрие многообразието на образователните потребности, 

изискващи адекватен отговор за справяне с различието и индивидуалните особености и осъзнаване 

на необходимостта от приобщаващи политики за преодоляване на социалната и образователната 

изолация.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО И 

РАБОТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА 

 

ECTS кредити: 2.0     Седмичен хорариум: 1 ч.л. + 1 ч.пр.у. 

Форма на проверка на знанията: т.о., изпит Вид на изпита: практически  

Методическо ръководство: 

Катедра „ТМФВ” 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Гл. ас. д-р Стефан Кинов 

E-mail: stefankinov@swu.bg  

 

Анотация:   

Информационните и комуникационни 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 и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда е 

практико-приложна учебна дисциплина, която има за цел да запознае студентите от магистърска 

програма “Физическо възпитание и спорт“ с основните и специфични изисквания на използването 

на съвременни канали за информация, комуникация, цифровизация на учебния процес в училище и 

т.н. Информационните и комуникационни 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.  

 

 

ФУТЗАЛ 

 

ESCT кредити: 2.0     Седмичен хорариум: 1 ч.л. + 1 ч.п.у.  
Форма на проверка на знанията: изпит   Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство:  

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание” 

Факултет „Педагогика” 

Лектор: 

Доц. д-р Валери Цветков 

Е-mail: valeric@swu.bg  
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Анотация:  
В предложената учебна програма се разглеждат основните насоки в методиката на преподаване по футзала. 

Преподаването е най-трудния и сложен елемент от учебнияпроцес по футзал. То може да се осъществи само 

когато се познава и прилагаправилната методика. 

Разгледани са основните понятия и класификация на техниката и тактиката на игратафутзал, 

включваправилнотоовладяване на основнитеспортно-технически умения  на играчите, подаване, водене, 

спиране, финтовидвижения, удари по топката с крак и глава, техника на игра на вратаря,индивидуални, 

групови и отборни тактически действия в нападение и защита. 

Целта и задачите са насочени към правилното методико-практическо овладяване на знания за основното 

съдържание и форма на играта футзал.  Чрез тях щемога тправилно да подбират средствата, методите и 

дозировката за изпълнение на отделни задачи както в училищнототака и в извънучилищното футболно 

занимание в образователната система по физическо възпитание и спорт.  

Практическото овладяване на голям брой упражнения с футболен характер и методиката на тяхното 

преподаване ще осигури на бъдещите педагози добро познаване на учебно-методичното съдържание и 

неговото правилно преподаване в различните възрастови групи на образователната система по физическо 

възпитание и спорт ип одтотвителни юношески формации от различните възрастовигрупи.Посочените теми в 

учебната програма. 

 

 

ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ 

 

ESCK кредити: 2.0     Седмичен хорариум: 1 ч.л. + 1 ч.п.у.  

Форма на проверка на знанията: изпит   Вид на изпита: практически + писмен 

Методическо ръководство:  
Катедра „Теория и методика на физическото възпитание” 

Факултет „Педагогика” 

Преподавател: 
Гл.ас. д-р Илия Канелов 

Е-mail: i_kanelov@abv.bg     

   

Анотация: 

Учебната дисциплина “Фитнес и бодибилдинг“ се изучава от студентите от магистърската програма 

в специалност “Физическо възпитание и спорт“, като избираема в четвърти семестър от обучението.  

Курсът има теоретична и методико-практическа насоченост, цели да запознае студентите с 

конкретни фетнес 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 сестема 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. 

Успешно зъвършен курс на обучение, ще даде методико-практическа подготвеност на бъдещите 

спортни педагози, да управляват успешно  кондициционното състояние на учениците. Ще паслужи 

за качествено структуриране на уроцете с изразен силов и скоростно-силов характер, като се 

използват получените знания за методическите изисквания за формиране на двигателни качества. 

По този начин, ще разнообразят уроците по физическо възпитание и спорт. От друга страна, ще 

удовлетворяват нарастващият интерес на учениците към този спорт, който им дава възможност 

индивидуално да следват своите цели във  физическото си развитие. 

Цел: студентите от магистърската програма в специалност “Физическо възпитание и Спорт”, да 

придобият основни знания за биомеханичните, биохимичните и физиологични механизми на 

изграждане  на мускулната маса, редуциране на мастна тъкан, подобрение на общото кондиционно  

състояние.  Да познават  критериите за хармонично телосложение при мъжете и жените. Да получат 

теоретична  и методико-практическа подготовка за прилагането на физически упражнения за 

различните мускулни групи в човешкото тяло.   
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РИТМИКА И ТАНЦИ 

 

ESCT кредити: 2.0                                     Седмичен хорариум:  2 ч.пр.у.  
Форма на проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: практически 

Методическо ръководство:  

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание” 

Факултет „Педагогика” 

Лектор:  

ас. Данаила Маникатова 

Е-mail:  danimanikatova@abv.bg 

 

Анотация:  
В предложената учебна програма се разглеждат основните насоки в методиката на 

преподаване по „Народни хора, ритмика и танци“. Преподаването е най-трудния и сложен елемент 

от учебния процес по танци. То може да се осъществи само когато се познава и прилага правилната 

методика и техника. 

Дисциплината включва различни комплекси от ритмически упражнения, както и танци с 

различна метро- ритмическа структура. 

Целта е да се усъвършенства и развива двигателната култура на студентите свързана с метро-

ритмичните особености на танцовите движения, упражнения и танци. 

Образователните задачи са насочени към: 

1.Усвояване на знания за двигателните дейности на човека.  

2.Формиране на разнообразни умения и навици, които ще  обогатят двигателната култура. 

3.Развитие на физически качества- пластичност, координация, издръжливост. Развиване на усет за 

ритъм и темпо. 

Практическото овладяване на голям брой упражнения и танцови комбинации по танци и 

методиката на тяхното преподаване ще осигури на бъдещите педагози добро познаване на учебно-

методичното съдържание и неговото правилно преподаване в различните възрастови групи на 

образователната система по спорт. 

 

ТЕНИС 

 

ECTS кредити: 2.0    Седмичен  хорариум:  2 ч.пр.у.   
Форма на проверка на знанията: изпит  Вид на изпита: писмен и  практически 

Методическо ръководство: 

Катедра „Спорт” 

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” 

Лектор:  
Доц. д-р Димитър Томов  

E-mail: dimitar.tomov@swu.bg 

 

Анотация: 

Настоящата учебна програма е предназначена за студентите от магистърска програма „Физическо 

възпитание и спорт” избрали учебната дисциплината „Тенис”. 

Учебният материал, предвиден в програмата трябва да даде на студентите знания, необходими за 

успешна професионална дейност като учители по физическо възпитание. Тя има за цел да запознае 

обучаваните с основните технически и тактически умения в тениса със средствата и методите за 

тяхното изучаване. Това ще обогати подготовката на студентите с това, как чрез средствата на 

тениса ще се въздейства върху обогатяване на двигателната култура на учениците. В промените 

наложени от новия Закон за предучилищно и училищно образование, който е н сила от м. август 

2016 г в програмите по физическо възпитание и спорт в избираемите обрасти са включени 

„Ракетните спортове“. 

Студентите са запознават с игрищата, уредите и пособията за практикуване и обучение. Видове 

състезания, организацията и провеждането им. Бъдещите учители ще формират знания и спортно-
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технически умения за практикуването на тенис, както и с методите и средствата на преподаване в 

обучението по тенис. 

Целта на програмата е студентите да придобият методико - практически знания и умения за 

обучение по тенис, като средство на физическо възпитание и спорт, за да могат да реализират 

конкретните цели и задачи, свързани с обучението по тенис в училище. 

 

 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ 

 

ESCT кредити: 2.0    Седмичен хорариум: 1 ч.л. + 1 ч.с.у.  
Форма на проверка на знанията: изпит     Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство:  

Катедра „Кинезитерапия” 

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” 

Лектор: 

Доц. д-р Мария Граматикова 

Е-mail:  mari_gramatikova@swu.bg 

 

Анотация: 

В курсът  на обучение по учебната дисциплина магистрите усвояват знания и умения за прилагането 

на основните кинезитерапевтични средства и методи за насочени въздействия върху мускулно – 

скелетната система на деца (ученици) при ортопедични и травматологични заболявания.  

Изучават се методическите особености на кинезитерапията при постурални нарушения на ОДА-

гръбначни изкривявания (в сагиталната и фронтална равнина), при деформации на гръдния кош, 

плоскостъпие, както и  превенция на посочените нозологии. 

Магистрите се запознават със специализирани методики на кинезитерапия, за възстановяване на 

ученици и спортисти при спортни травми. Изучават спецификата на травматизма в уроците по 

физическо възпитание и спорт и в извънкласните и извънучилищни форми (при футболисти, 

баскетболисти, скиори, вследствие на занимания по бойни изкуства, при лекоатлети и др.). 

 

 

ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ И СЪВРЕМЕНЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 

  

ESCT кредити: 2.0    Седмичен хорариум: 1 ч.л. + 1 ч.с.у.  
Форма на проверка на знанията: изпит     Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: 

Катедра „ТМФВ” 

Факултет по педагогика 

Лектор: 

Доц. д-р Кремка Петрова  

E-mail: kremka@swu.bg 

 

Анотация: 

Изучаваната дисциплина е избираема и има за цел да запознае студентите магистри от специалност 

„Физическо възпитание и спорт“ (неспециалисти) с разнообразните възможности за използване на 

двигателната активност като средство за комплексно-интегрално въздействие върху човека. 

Разглеждат се възрастово-половите особености в развитието на подрастващите и многопосочните 

функции на организираната двигателна активност. Прави се системно-структурен анализ на 

използваните средства и методи за физическо натоварване в различните форми на физическо 

възпитание, съобразно съвременния начин на живот. 

Тази учебна дисциплина се явява не само като частна дидактика по предмета физическо възпитание 

и спорт, но в голяма степен интегрира необходимите знания за хигиенно оздравителната насоченост 

на изпълняваната ДА. Изучават се особеностите при използването на средствата, методите и 

формите на физическо възпитание в работата с ученици от СУ. Решават се преди всичко задачи, 

свързани с конкретната професионално-педагогическа подготовка на студентите - бъдещи учители 

по физическо възпитание.  
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