
 

  

 
България, София 1574, ул. Шипченски проход 69А 

тел.: +359 2 8720 893;  факс: +359 2 8722 321 

www.uni-sofia.bg; www.fnpp.uni-sofia.bg    

Bulgaria, 1574 Sofia, 69A Shipchenski Prohod Str.  

phone.: +359 2 8720 893;  fax: +359 2 8722 321 

www.uni-sofia.bg; www.fnpp.uni-sofia.bg    

 

 

Утвърждавам:………………………  

/проф. дн Б. Ангелов/  

 

 

К О Н С П Е К Т  
  

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ОКС „МАГИСТЪР”  

  

СПЕЦИАЛНОСТ: „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“  

  

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ (ЗА 

ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ)  

1. Спортната анимация и дейностите на открито като част от туристическия 

продукт. Основни направления. Елементи, сфери и видове анимация в областта 

на физическата активност и игрите.  

  

2. Туризмът – възможности за развитие на спортно-анимационния продукт. 

Спортната анимация и туризма като специфична двигателна дейност в детските 

градини.  

  

3. Професионалното здраве на спортния педагог. Организация и условия на 

труд на спортните педагози и организатори на спортни дейности. Наредба за 

медицински изисквания при организиране на спортни събития.  

  

4. Здраве и болест – съвременни концепции. Влиянието на травмите върху 

психическото здраве на спортуващите. Физическото развитие като показател на 

общественото здраве на населението.  

  

5. Процесът на организиране на състезания и турнири по спортни игри преди 

самото спортно събитие. Изготвяне на спортен календар – вътрешен и 

международен. Видове състезания. Системи на провеждане. Изготвяне на 

наредби.  

Спонсори, реклама, отразяване и популяризиране на спортните събития.  

Технически комисии и Жури „д’Апел“ – функции, права и задължения.  
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6. Етапи при съставянето на план за провеждане на международни спортни 

събития. Съставяне на организационен екип, предварителна подготовка, 

настаняване, хранене, транспорт, необходими зали, офиси и помещения в 

спортните обекти, медицинско обезпечаване, почивни дни, закриване и 

откриване на проявата.  

  

7. Мениджмънт на спортни състезания. Основни документи за управление на 

спортно-състезателната дейност.  

  

8. Същност и характерни особености на двигателната активност на 

учениците. Принципи и постановки на системата за физическо възпитание в 

училище. Основни характеристики на двигателната активност. Условия и 

предпоставки за повишаване обема на двигателната дейност в ученическа 

възраст.   

  

9. Приключенски  туризъм. Видове състезания и спортни игри - особености на 

програмата и състезанията провеждани по туристически спортни дейности.  

  

10. Произход на играта, на упражнението и на състезанието.  

  

11. Характеристика и класификация на спортни събития – съвременни 

характеристики, организация, планиране и провеждане на спортни събития по 

индивидуални спортове и единоборства.  

  

12. Документация за провеждане на спортни състезания по индивидуални 

спортове и единоборства – същност, елементи и структура на спортен 

календар и наредба за състезание.  

  

 

Ръководител на катедра 

„Начална училищна 

педагогика“:  

/доц. д-р Г. Кирова/  
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