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I. TEMИ:

1. Теорията на физическото възпитание - система от научни знания за физическо 
развитие, като учебна дисциплина

Основни понятия в теорията на физическото възпитание. Теорията на 
физическото възпитание – наука за закономерностите, свързани с обучението и 
възпитанието посредством двигателна дейност. Предмет, цел, задачи. 
Съдържание и основни понятия. Теорията на физическото възпитание – 
възникване, развитие и връзките й с други науки. Програмите по физическо 
възпитание и спорт - цел, задачи, съдържание в различните степени и етапи на 
образовантелната система.
Държавните образователни изисквания и стандарти по физическа култура.

2. Средства на физическото възпитание, обща характеристика и  класификация 

Съдържание, форма и техника на физическото упражнение. Характеристика, 
произход и развитие. Характеристики на движението – пространствени, 
времеви, пространствено-времеви и силови. Кинематични и динамични 
характеристики. 
Характеристика на допълнителните средства на физическото възпитание – 
естествени сили на природата, хигиенни фактори и физически труд. 
Механизъм на въздействие и методика на закаляване. 
Същност и характеристика на гимнастиката, игровата, спортната и 
туристическата дейност.

3. Форми за организация на заниманията по физическовъзпитание 
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Класификация и обща характеристика на формите. Урокът по физическо 
възпитание, като основна учебна форма - задачи, съдържание и структура. 
Класификация и особености на различните видове уроци. Методически 
изисквания за провеждане на уроците по физическо възпитание и спорт. 
Физическото натоварване в урока и неговото регулиране. Плътност на урока. 
Педагогическо наблюдение и анализ на урока. Методически особености при 
провеждане на извънурочните форми. 

4.  Методи на физическото възпитание 

Класификация. Методи на обучението — словесни, за онагледяване, за 
двигателно обучение.Характеристика и особенности при прилагането им в 
учебния процес по физическо възпитание. Методи за организиране на 
учениците по време на учебния процес. Характеристика и особенности при 
прилагане на отделните методи на организация.  Методи за физическо 
натоварване. Методи за проверка и оценка на знанията, уменията и 
компетенциите на учениците. 

5.  Учебновъзпитателния процес по  физическо възпитание 

Цел, задачи и характеристика на учебния процес. Съдържание на учебния 
процес – знания, двигателни умения и навици, способности. Педагогически, 
психологически и физиологични основи на обучението. Методически 
изисквания и дидактически аспекти - особености при обучението през 
отделните етапи. Повишаване ефективността и интензивността на учебния 
процес. Индивидуализация и диференциация в урока по физическо възпитание.

6. Възрастови характеристики и особености от развитието на учениците 
съобразно двигателните им способности.

Същност и закономерности на физическото развитие. Физическата подготовка 
на учениците през отделните възрастови периоди и форми на обучение по 
физическо възпитание. Анатомо-физиологични и психически особености във 
възрастовото развитие. Генетична обусловеност на отделните признаци. 
Значение на двигателната активност в процеса на психофизическото развитие. 
Ролята на физическата активност за развитие на личността.

7. Характеристика на  двигателното качество бързина 

Определение и форми. Морфологични, физиологични, биохимични и 
психологични фактори при проява и развитие на бързината. Възрастова 
динамика - сензитивни периоди. Средства и методи за развиване на бързината. 

8. Характеристика на  двигателното качество сила 

Определение и форми. Морфологични, физиологични, биохимични и 
психологични фактори за проява и развитие на двигателното качество сила - 
средства и методи. Възрастова динамика - сензитивни периоди.  
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9. Характеристика на двигателното качество издържливост 

Определение и видове. Морфологични, физиологични, биохимични и 
психологични фактори за проява и развитие на издържливостта. Възрастова 
динамика - сензитивни периоди. Средства и методи за развиване на 
издържливостта. 

10. Характеристика на  двигателните  качества гъвкавост и ловкост 
Определение и видове. Морфологични, физиологични, биохимични и 
психологични фактори за проява и развитие. Възрастова динамика - 
сензитивни периоди. Средства и методи за развиване на гъвкавостта и 
ловкостта. 

11. Хигиенни и здравни основи на физическото възпитание 

Изисквания и хигиенни норми при занимания с физически упражнения и 
спорт. Лична хигиена (редуване на труд и почивка, рационално хранене, 
хигиена на съня тялото и облеклото) и здравословен начин на живот. 
Гръбначни изкривявания - същност и причини, форми, диагностика и 
измерване на гръбначните изкривявания. Профилактика и лечение. 
Профилактика на плоскостъпието. Същност на закаляването - принципи и 
методи. Здравното образование - част от учебния процес по физическо 
възпитание. Спортен травмизъм - същност и характеристика, причини и 
профилактика.  

12. Основи на спортната тренировка 

Същност и основни закономерности на спортната тренировка. Средства и   
методи. Тренировъчно натоварване, тренираност и спортна форма. Видове 
спортна подготовка. Форми за организиране на тренировъчния процес и 
неговата периодизация. Подбор в спорта - многогодишна спортна подготовка. 

II. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Разработва се конкретен проблем, свързан с професионалнопедагогическата 
практика, като писмената разработка трябва да съдржа две основни части: 
теоретични аспекти на проблема и дидактически аспекти на проблема. 
Кандидатът разработва съответния проблем /тема/ на високо научно ръвнище 
без да се съобразява до каква степен съответния проблем е застъпен в 
учебното съдържание. Изпитната комисия определя в деня на изпита три 
теми, от които се изтегля на лотариен принцип една от тях. Писменият изпит 
е анонимен. 
Писмените работи се оценяват от всички членове на изпитната комисия с 
точност до 0.50. При оценяването се обръща внимание и на проявената от 
кандидата езикова култура. Оценката на комисията е окончателна и не 
подлежи на преразглеждане. 
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