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1

„СПОРТ“

I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Теория на спортната тренировка –
теория, е предназначена за обучение на учениците от спортните училища за
придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия код 813100
„Помощник-треньор“ от професионално направление „Спорт“ от Списъка на
професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за
професионалното образование и обучение.
В учебната програма за IX клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в VI раздела с примерни теми към всеки
раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото на
учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
биология, химия, физика и с другите учебни предмети от отрасловата и специфичната
подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Теория на спортната
тренировка е учениците да усвоят значими за професията знания и умения за
същността и функциите на съвременния спорт, системата за спортна подготовка,
методическите основи на съвременната спортна тренировка като адаптационен процес,
структурата на тренировъчното натоварване във взаимовръзка с процесите на умората и
възстановяването, тренираността и спортната форма, както и принципите, средствата и
методите на спортната тренировка.
III.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Брой учебни часове за учебния предмет за IX клас:
Брой часове
Брой учебни седмици
седмично
I учебен срок
18
1
II учебен срок
18
1
Общ брой часове за учебната година:

2

Общ брой часове
18
18
36

ІV.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ТЕМА
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ

БРОЙ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

РАЗДЕЛ І. Същност и функции на съвременния спорт

8

1.

Спортът в съвременното общество. Основни функции.

2

2.

Предметни области на спорта. Спорт за високи постижения.
Основна характеристика и класификации.

2

3.

Спортно постижение. Закономерности и тенденции на развитие.

2

4.

Олимпизъм и олимпийско движение. Олимпийска слава на
България.

2

РАЗДЕЛ ІІ. Система за спортна подготовка

4

1.

Системи на спортна подготовка. Характеристика. Основни
структури.

2

2.

Особености на състезателния процес в спорта. Видове спортни
състезания.

2

РАЗДЕЛ ІІІ. Тренировката като сложен адаптационен процес

6

1.

Същност на спортната тренировка. Основни понятия – стрес и
адаптация.

2

2.

Основни стадии и фази на адаптационни процес при физическо
натоварване.

2

3.

Основни свойства на адаптационния процес.

2

РАЗДЕЛ ІV. Натоварване, умора, възстановяване

6

1.

Същност на тренировъчното натоварване.

2

2.

Структура на натоварването. Видове тренировъчни натоварвания.
Същност на оптималните натоварвания.

2

3.

Умора и възстановяване.

2

РАЗДЕЛ V. Тренираност и спортна форма

6

1.

Тренираност – характеристика. Общи и специфични критерии на
тренираността.

2

2.

Спортна форма – същност и характеристика. Критерии за спортна
форма.

2

3

Динамика на спортните резултати. Управление на спортната
форма.

2

РАЗДЕЛ VI. Средства, методи, принципи на тренировката

6

1.

Средства на спортната тренировка. Видове и характеристика.

2

2.

Методи на спортната тренировка. Видове и характеристика

2

3.

Основни принципи на спортната тренировка.

2

Общ брой часове

36

3.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
• Съвременния спорт и неговите функции.
• Предметните области на спорта.
• Спортното постижение – логистичен закон.
• Олимпизма и олимпийското движение.
• Спортната слава на България.
• Система за спортна подготовка – генотипни, фенотипни, материално-технически
и управленчески фактори.
• Особености на състезателния процес – видове спортни състезания.
• Спортна тренировка, стрес, адаптация.
• Срочна и кумулативна адаптация.
• Активност, адекватност и целесъобразност, изпреварващи реакции, регулативноуправленчески функции.
• Натоварване.
• Еднофакторна и двуфакторна теория.
• Структура на натоварването.
• Видове тренировъчно натоварване. Оптимално натоварване.
• Умора – видове, фактори и фази.
• Възстановяване – видове и средства за ускоряване на възстановителните
процеси.
• Тренираност и спортна форма
• Средства, методи и принципи на тренировката.

След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
•
•
•
•
•

Изследване на тенденции в развитието на спортните постижения.
Познаване на олимпийската слава на България.
Селектиране на общи и специфични показатели за подбор в спорта.
Анализиране на основните стадии и фази на адаптационния процес.
Анализиране на зависимостта между натоварване и въздействие
тренировъчния процес.
4

в

•
•
•
•

Разпознаване на причините и факторите на умората в спорта.
Анализиране на принципите на спортната тренировка.
Определяне на критериите за тренираност и спортна форма.
Извеждане на динамиката на спортните резултати и управление на спортната
форма.

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:
1. Проф. Кирил Георгиев Андонов
2. Проф. Николай Кирилов Изов
3. Проф. Красимир Лазаров Петков
4. Проф. Даниела Станимирова Дашева
5. Проф. Бисер Максимов Цолов
6. Проф. Свилен Емилов Нейков
7. Доц. Тодор Желязков Маринов
8. Проф. Елеонора Михайлова Милева
9. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл. ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
17. Доц. Жанна Василева Готова

ЛИТЕРАТУРА
1. Дашева, Д., Л. Кръстев, Св. Нейков. Ръководство за семинарни упражнения по
основи на спортната тренировка. София, НСА, 2000.
2. Дашева, Д., Л. Кръстев. Теория на спортните състезания. София, НСА прес, 2002.
3. Михайлов, М., Хр. Андонов. Теория и методика на спортната тренировка.
Ръководство за семинарни упражнения. София, НСА прес, 2013.
4. Желязков, Цв., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка. София, 2017.
5. Ръководство по теория на професиите – „помощник-треньор“. София, 2015.
Първа част.
6. Хаджиев, Н., Д. Дашева. Стрес и адаптация в спорта. София, Болид инс, 2010.
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6

„СПОРТ“

I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Теория на спортната тренировка –
теория, е предназначена за обучение на учениците от спортните училища за
придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия код 813100
„Помощник-треньор“ от професионално направление „Спорт“ от Списъка на
професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за
професионалното образование и обучение.
В учебната програма за X клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в VI раздела с примерни теми към всеки
раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото на
учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
биология, химия, физика и с другите учебни предмети от отрасловата и специфичната
подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Теория на спортната
тренировка е учениците да усвоят значими за професията знания и умения за теорията
и методиката на основните двигателни качества в спорта и технологията на тяхното
развиване в тренировъчния процес, както и формите на контрол и оценка на
физическата подготовка на спортистите.
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за X клас:
Брой часове
Брой учебни седмици
седмично
I учебен срок
18
1
II учебен срок
18
1
Общ брой часове за учебната година:

7

Общ брой часове
18
18
36

ІV.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ТЕМА
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ

БРОЙ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

РАЗДЕЛ І. Теория на мускулната сила

5

1.

Особености на двигателната дейност в спорта.

1

2.

Силата като двигателно качество на човека. Видове сила. Видове
мускулно съкращение.

2

3.

Фактори на мускулната сила.

2

РАЗДЕЛ ІІ. Методика на силовата подготовка

8

1.

Основни понятия.

2

2.

Средства на силовата подготовка.

1

3.

Методи на силовата подготовка.

4

4.

Работа за сила в годишния тренировъчен цикъл.

1

РАЗДЕЛ ІІІ. Теория на издръжливостта

3

1.

Издръжливостта като двигателно качество на човека.

1

2.

Фактори на издръжливостта.

2

РАЗДЕЛ ІV. Методика за развиване на издръжливостта

8

1.

Основни понятия.

2

2.

Методи за развиване на аеробните възможности.

3

3.

Методи за развиване на анаеробните възможности.

2

4.

Работа за издръжливост в годишния тренировъчен цикъл.

1

РАЗДЕЛ V. Теория и методика за развиване на бързината

4

1.

Бързината като двигателно качество на човека.

2

2.

Методика за развиване на бързината. Работа за бързина в
годишния тренировъчен цикъл.

2

РАЗДЕЛ VI. Теория и методика на тренировката за ловкост и
гъвкавост

8

Ловкостта като двигателно качество на човека. Фактори на
ловкостта.

2

1.

8

2.

Методика за развиване на ловкостта.

2

3.

Гъвкавостта като двигателно качество на човека. Фактори на
гъвкавостта.

2

4.

Методика за развиване на гъвкавостта

2

Общ брой часове

36

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
• Двигателни качества.
• Сила.
• Концентрично (миометрично) усилие.
• Ексцентрично (плиометрично) усилие.
• Изометрично (статично) усилие.
• Изокинетично (равномерно) усилие.
• Максимална сила.
• Динамична (експлозивна) сила.
• Силова издръжливост.
• Относителна сила.
• Методика.
• Силови упражнения.
• Метод на повторните усилия.
• Метод на максималните усилия.
• Метод на динамичните усилия.
• Работоспособност.
• Издръжливост.
• Обща издръжливост.
• Специална издръжливост.
• Скоростна издръжливост.
• Силова издръжливост.
• Скоростно-силова издръжливост.
• Скокова издръжливост.
• Непрекъснат равномерен метод.
• Непрекъснат променлив метод.
• Интервален метод.
• Интервално-променлив метод.
• Бързина.
• Скорост на единичното движение.
• Бързина на двигателна реакция.
• Честота на движението.
• Скоростни упражнения.
• Скоростна бариера.
• Повторен метод.
• Ловкост.
• Координационни способности.
• Координационни упражнения.
9

•
•

Гъвкавост.
Равновесни упражнения.

След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
• Разпознаване на видовете сила в спорта.
• Разпознаване на видовете мускулно съкращение (усилие).
• Избор на упражнения за силова подготовка.
• Анализиране и прилагане на методите за силова подготовка.
• Разпознаване на видовете издръжливост в спорта.
• Анализиране на ролята на фактори на издръжливостта в спорта.
• Анализиране и прилагане на методите за развиване на издръжливостта.
• Характеризиране на бързината като двигателно качество на човека.
• Разпознаване на формите на проявление на бързината.
• Анализиране и прилагане на методите за развиване на бързината.
• Характеризиране на ловкостта и гъвкавостта.
• Разпознаване на тяхното проявление в спорта.
• Разграничаване на координационните способности в спорта.
• Анализиране и прилагане на методите за развиване на ловкостта и гъвкавостта в
тренировъчния процес.
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1. Проф. Кирил Георгиев Андонов
2. Проф. Николай Кирилов Изов
3. Проф. Красимир Лазаров Петков
4. Проф. Даниела Станимирова Дашева
5. Проф. Бисер Максимов Цолов
6. Проф. Свилен Емилов Нейков
7. Доц. Тодор Желязков Маринов
8. Проф. Елеонора Михайлова Милева
9. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл. ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
17. Доц. Жанна Василева Готова
ЛИТЕРАТУРА
1. Дашева, Д., Л. Кръстев, Св. Нейков. Ръководство за семинарни упражнения по
основи на спортната тренировка. София, НСА, 2000.
2. Дашева, Д., Л. Кръстев. Теория на спортните състезания. София, НСА прес,
2002.
3. Михайлов, М., Хр. Андонов. Теория и методика на спортната тренировка.
Ръководство за семинарни упражнения. София, НСА прес, 2013.
4. Желязков, Цв., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка. София, 2017.
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5. Ръководство по теория на професиите – „помощник-треньор“. София, 2015.
Първа част.
6. Хаджиев, Н., Д. Дашева. Стрес и адаптация в спорта. София, Болид инс, 2010.
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Приложение № 3
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА

ЗА XI КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № …………………..

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:

813

„СПОРТ“

8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

ПРОФЕСИЯ:

София, 2018
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I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Теория на спортната тренировка –
теория, е предназначена за обучение на учениците от спортните училища за
придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия код 813100
„Помощник-треньор“ от професионално направление „Спорт“ от Списъка на
професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за
професионалното образование и обучение.
В учебната програма за XI клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в IV раздела с примерни теми към всеки
раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото на
учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
биология, химия, физика и с другите учебни предмети от отрасловата и специфичната
подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Теория на спортната
тренировка е учениците да усвоят значими за професията знания и умения за теорията
и методиката на техническата и тактическата подготовка и технологията на тяхното
развиване в тренировъчния процес, както и формите на контрол и оценка на спортната
техника и тактика.
III.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Брой учебни часове за учебния предмет за XI клас:
Брой часове
Брой учебни седмици
седмично
I учебен срок
18
1
II учебен срок
18
2
Общ брой часове за учебната година:

13

Общ брой часове
18
36
54

ІV.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ТЕМА
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ
РАЗДЕЛ І. Спортна техника

16

1.

Спортна техника.
организация.

Структура,

развитие

и

функционална

6

2.

Видове движения, насочени към правилно изпълнение на
техниката в спорта.

6

3.

Особености на техниката при различни видове спорт.

4

РАЗДЕЛ ІІ. Същност на техническата подготовка

16

1.

Обща и специална техническа подготовка в спорта.

6

2.

Средства на техническата подготовка.

4

3.

Етапи на техническата подготовка.

6

РАЗДЕЛ ІІІ. Спортна тактика

10

1.

Спортна тактика. Определение. Основна характеристика.

4

2.

Елементи на спортната тактика – средства, способи и форми.

2

3.

Етапи на спортната тактика.

4

РАЗДЕЛ ІV. Същност на тактическата подготовка

12

1.

Цел и задачи на тактическата подготовка.

4

2.

Средства и методи на тактическата подготовка.

4

3.

Етапи на тактическата подготовка.

4

Общ брой часове

54

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
•
•
•
•
•
•

БРОЙ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
Спортна техника.
Двигателна и информационна структура на техниката.
Интеграция и диференциация на техниката.
Стабилност и вариативност на техниката.
Стандартност и индивидуалност на техниката.
Постъпателни движения.
14

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Въртеливи движения.
Движения при преодоляване на силата на тежестта.
Единоборства.
Сложни пространствени движения.
Движения за запазване на равновесието.
Обща и специална техническа подготовка.
Стадий на базова техническа подготовка.
Стадий на задълбочено техническо усъвършенстване и овладяване на спортнотехническото майсторство.
Спортна тактика.
Спортна стратегия.
Индивидуални, групови и отборни тактически действия.
Форми на тактиката.
Системи на игра.
Тактически замисъл, тактически план и тактическо действие.
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
Анализиране на основните структури на спортната техника.
Анализиране на видовете движения в контекста на правилно и ефективно изпълнение
на техника в спорта.
Разпознаване на правилна техника.
Избор на упражнения за техническа подготовка.
Разграничаване на стратегия и тактика.
Разпознаване на елементите на тактиката.
Разпознаване на формите на тактиката.
Избор на средства и методи за тактическата подготовка в спорта.
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Проф. Кирил Георгиев Андонов
Проф. Николай Кирилов Изов
Проф. Красимир Лазаров Петков
Проф. Даниела Станимирова Дашева
Проф. Бисер Максимов Цолов
Проф. Свилен Емилов Нейков
Доц. Тодор Желязков Маринов
Проф. Елеонора Михайлова Милева
Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
Доц. Велизар Цолов Михайлов
Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
Гл. ас. Величка Павлова Александрова
Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
Проф. Татяна Станчева Янчева
Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
Доц. Жанна Василева Готова

15

ЛИТЕРАТУРА
1. Дашева, Д., Л. Кръстев, Св. Нейков. Ръководство за семинарни упражнения по
основи на спортната тренировка. София, НСА, 2000.
2. Дашева, Д., Л. Кръстев. Теория на спортните състезания. София, НСА прес, 2002.
3. Михайлов, М., Хр. Андонов. Теория и методика на спортната тренировка.
Ръководство за семинарни упражнения. София, НСА прес, 2013.
4. Желязков, Цв., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка. София, 2017.
5. Ръководство по теория на професиите – „помощник-треньор“. София, 2015. Първа
част.
6. Хаджиев, Н., Д. Дашева. Стрес и адаптация в спорта. София, Болид инс, 2010.
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Приложение № 4
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
ТЕОРИЯ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА

ЗА XII КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № …………………..

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:

813

„СПОРТ“

8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

ПРОФЕСИЯ:

София, 2018
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I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Теория на спортната тренировка –
теория, е предназначена за обучение на учениците от спортните училища за
придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия код 813100
„Помощник-треньор“ от професионално направление „Спорт“ от Списъка на
професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за
професионалното образование и обучение.
В учебната програма за XII клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в IV раздела с примерни теми към всеки
раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото на
учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
биология, химия, физика и с другите учебни предмети от отрасловата и специфичната
подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет „Теория на спортната
тренировка“ е учениците да усвоят значими за професията знания и умения за
периодизацията на спортната тренировка и контрола на тренировъчния и състезателен
процес.
III.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Брой учебни часове за учебния предмет за XII клас:
Брой часове
Брой учебни седмици
седмично
I учебен срок
18
2
II учебен срок
11
2
Общ брой часове за учебната година:

18

Общ брой часове
36
22
58

ІV.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ТЕМА
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ

БРОЙ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

РАЗДЕЛ І. Същност на периодизацията – I част

12

1.

Схващания за периодизацията на спортната тренировка.

4

2.

Макроструктура на тренировъчния процес.

4

3.

Особености на подготвителния период.

4

РАЗДЕЛ ІІ. Същност на периодизацията – II част

18

1.

Особености на състезателния и преходния период.

4

2.

Форми на периодизация – едно-, дву- и многоциклична.

4

3.

Мезоструктура на тренировъчния процес.

5

4.

Микроструктура на тренировъчния процес.

5

РАЗДЕЛ ІІІ. Контрол на тренировъчния процес – I част

16

1.

Предмет и форми на контрол.

4

2.

Основни подсистеми – измерване, оценяване и оптимизиране.

4

3.

Контрол на тренираността.

4

4.

Контрол на натоварването.

4

РАЗДЕЛ ІV. Контрол на тренировъчния процес – II част

12

1.

Контрол на физическата подготовка.

4

2.

Контрол на техническата подготовка.

4

3.

Контрол на тактическата подготовка.

4

Общ брой часове

58

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
• Периодизация.
• Спортен календар.
• Биоритми.
19

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Макростуктура – едно-, дву- и трициклична.
Подготвителен период.
Състезателен период.
Преходен период.
Мезоструктура (видове мезоцкили).
Микроструктура (видове микроцикли).
Контрол.
Измерване.
Оценяване.
Оптимизиране.

След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
•
•
•
•
•
•
•
•

Познаване на структурата на тренировъчния процес в годишния цикъл.
Разработване на примерни модели на периодизация.
Познаване на основните форми на контрол в спорта.
Анализиране на моментното състояние на спортистите.
Анализиране на трайното състояние на спортистите.
Разпознаване на средства и методи за контрол на физическата подготовка.
Разпознаване на средства и методи за контрол на техническата подготовка.
Разпознаване на средства и методи за контрол на тактическата подготовка.

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Проф. Кирил Георгиев Андонов
Проф. Николай Кирилов Изов
Проф. Красимир Лазаров Петков
Проф. Даниела Станимирова Дашева
Проф. Бисер Максимов Цолов
Проф. Свилен Емилов Нейков
Доц. Тодор Желязков Маринов
Проф. Елеонора Михайлова Милева
Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
Доц. Велизар Цолов Михайлов
Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
Гл. ас. Величка Павлова Александрова
Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
Проф. Татяна Станчева Янчева
Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
Доц. Жанна Василева Готова
ЛИТЕРАТУРА
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Първа част.
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Приложение № 5

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
ТЕОРИЯ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ
ЗА XI КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД ……………………….

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:
ПРОФЕСИЯ:

813
8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

София, 2018
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„СПОРТ“

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по учебния предмет Теория на физическото
възпитание – теория, е предназначена за обучение на учениците за придобиване на
ІІІ степен на професионална квалификация по професия код 813100 „Помощниктреньор“ от професионално направление „Спорт“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Учебната програма по Теория на физическото възпитание запознава
учениците с общи и специфични закономерности на физическото възпитание,
разглеждано като спортнопедагогически процес, насочен към постигането на
всестранно и хармонично развитие на ученика. Акценти се поставят върху
методологични и теоретични основи на теорията на физическото възпитание, към
които се отнасят: специфични цел и задачи на физическото възпитание, принципи,
средства, методи и форми, специфично учебно съдържание. На основата на
общотеоретичните
постановки
са
разработени
отделни
методически
закономерности, както и специфика на тяхното прилагане в учебната работа по
физическо възпитание и спорт в образователната система.
Предвиденото учебно съдържание по учебния предмет за XI клас е
насочено към овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които
гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни
организации, които развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност
по вид спорт, както и да изпълнява задълженията си на член от професионалния
екип при планиране и извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в един общ раздел, в който са
включени примерни теми за работата на учителя от началото на учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с всички останали
учебни предмети от отрасловата и специфичната подготовка за професията. То се
организира чрез активно включване на ученика в учебния процес чрез проблемно
поставяне и изясняване на учебното съдържание, анализиране на данни и
изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания
с практическа насоченост.

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Теория на физическото
възпитание е учениците да усвоят значими за професията знания и умения за
същността, спецификата и възможностите за прилагане на разнообразните средства
и методи на физическото възпитание, насочени към стимулиране на правилното
физическо развитие на учениците, изграждане на широк кръг двигателни умения и
навици, повишаване на общата и специалната физическа работоспособност и
формиране на траен интерес от системни занимания с физически упражнения и
спорт в свободното време.
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III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за XI клас:
Брой часове
Брой учебни седмици
седмично
I учебен срок
18
1
II учебен срок
18
1
Общ брой часове за учебната година:

Общ брой часове
18
18
36

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ТЕМА№

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ

БРОЙ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

ТЕОРИЯ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ

1.

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА:
o Възникване и развитие на физическата култура и
формирането ѝ като специфична система в съвременното
общество;
o Системообразуващи фактори и функциониране на
системата „Физическа култура“.

2

2.

ТЕОРИЯТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ КАТО
СИСТЕМА ОТ НАУЧНИ ЗНАНИЯ:
o Методологични основи и съдържание на теорията на
физическото възпитание.
o Основни понятия в теорията на физическото
възпитание.

2

3.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ В РАЗВИТИЕТО НА МОТОРНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЧОВЕКА:
o Онтогенетично развитие на моториката на човека.
o Сравнителен анализ на моторните възможности на
човека във възрастов аспект

2

4.

5.

СРЕДСТВА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ.
o Обща характеристика. Класификация на основните
средства на физическото възпитание.
o Съдържание, форма и техника на физическите
упражнения.
ВИДОВЕ
ДВИГАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ
ВЪВ
ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ:
o Същност и характерни особености на игрите като
специфична двигателна дейност.
o Същност и характерни особености на гимнастиката
като специфична двигателна дейност.
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2

2

o Същност и характерни особености на туризма като
специфична двигателна дейност.
o Същност и характерни особености на спорта като
специфична двигателна дейност.

6.

КИНЕМАТИЧНИ И ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ДВИЖЕНИЯТА:
o Същност и значение на пространствените, времевите и
пространствено-времевите характеристики на движенията.
o Същност и значение на динамичните характеристики на
движенията.

2

7.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ:
o Характеристика на естествените сили на природата и
хигиенните фактори като допълнителни средства на
физическото възпитание.
o Механизъм на въздействие и методика на закаляване.

2

8.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СИСТЕМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЯТА НА ЧОВЕКА:
o Основни закономерности при изграждането и
управлението на движенията на човека.
o Видове информация и нейното значение за
управлението на движенията на човека.

2

9.

УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ:
o Характеристика на учебния процес по физическо
възпитание.
o Знанията, двигателните умения и двигателните навици
в учебния процес по физическо възпитание. Психологични
и физиологични основи на двигателния навик.

2

10.

СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО
ВЪЗПИТАНИЕ. ЕТАПИ НА ОБУЧЕНИЕ:
o Методически особености в етапа на обучение –
„Начално разучаване“;
o Методически особености в етапа на обучение –
„Задълбочено разучаване“;
o Методически особености в етапа на обучение –
„Затвърдяване и усъвършенстване“

4

11.

ДИДАКТИЧЕСКИТЕ ПРИНЦИПИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ:
o Характеристика, същност и значение на дидактическите
принципи: съзнателност и активност, системност и
последователност, достъпност и индивидуален подход,
нагледност, трайност;
o Място на дидактическите принципи в обучението по
физическо възпитание.

2
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12.

МЕТОДИ
НА
ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ.
ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАСИФИКАЦИЯ

2

13.

СЪЩНОСТ, РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА
ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНАТА РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКО
ВЪЗПИТАНИЕ

2

14.

СЪЩНОСТ, РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В
УЧЕБНАТА РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

2

15.

СЪЩНОСТ, РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА
ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ В УЧЕБНАТА РАБОТА
ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

2

16.

СЪЩНОСТ, РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА
ВЪЗПИТАНИЕ, НА МЕТОДИТЕ ЗА ПРОВЕРКА И
ОЦЕНКА В УЧЕБНАТА РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКО
ВЪЗПИТАНИЕ

2

17.

ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ НА
УЧЕБНАТА РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

2

Общ брой часове:

36

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
• Общите теоретични и методологични основи на теорията на физическото
възпитание;
• Психологичните, физиологичните и спортнопедагогическите аспекти в
изграждането и управлението на движенията на човека.
• Теоретичните постановки, свързани със същността и прилагането на средствата
и методите на физическото възпитание.
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения
за:
• Да прилагат дидактическите принципи и методи на физическото възпитание.
• Организиране на обучението в двигателни действия с цел изграждане на
двигателни умения и навици.
• Да планират и прилагат богатото разнообразие от средства на физическото
възпитание в учебната и тренировъчната дейност с различни възрастови групи.

 АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1.
2.
3.
4.
5.

Проф. Кирил Георгиев Андонов
Проф. Николай Кирилов Изов
Проф. Красимир Лазаров Петков
Проф. Даниела Станимирова Дашева
Проф. Бисер Максимов Цолов
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Проф. Свилен Емилов Нейков
Доц. Тодор Желязков Маринов
Проф. Елеонора Михайлова Милева
Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
Доц. Велизар Цолов Михайлов
Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
Гл. ас. Величка Павлова Александрова
Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
Проф. Татяна Станчева Янчева
Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
Доц. Жанна Василева Готова
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Приложение № 6

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
ТЕОРИЯ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ
ЗА XII КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД ……………………….

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:
ПРОФЕСИЯ:

813
8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

София, 2018
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„СПОРТ“

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по учебния предмет Теория на физическото
възпитание – теория, е предназначена за обучение на учениците за придобиване на
ІІІ степен на професионална квалификация по професия код 813100 „Помощниктреньор“ от професионално направление „Спорт“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Учебната програма по Теория на физическото възпитание запознава
учениците с теоретични и методически закономерности на учебната работа по
физическото възпитание и спорт във връзка със спецификата за развиване на
двигателните способности, с планирането, контролирането и отчитането дейността
на учителя и учениците. Акцент се поставят върху овладяването на учебен
материал, чрез който се цели обучаваните да усвоят система от научни знания в
сферата на теорията и методиката на физическото възпитание, които да
подпомогнат и гарантират бъдещата им професионална реализация.
В учебната програма за XII клас е включено учебно съдържание, насочено
към овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации,
които развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт,
както и да изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при
планиране и извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е необходимо да се актуализира от учителите в
началото на всяка учебна година, в случай че в професията са въведени нови
научни знания, дейности и др. Разпределението на конкретните теми на учебното
съдържание и очакваните резултати се съобразяват с възрастта и възможностите на
учениците и с разпределението на учебните часове в утвърдените учебни планове
за всяка от специалностите от професионалното направление.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с всички останали
учебни предмети от отрасловата и специфичната подготовка за професията. То се
организира чрез активно включване на ученика в учебния процес чрез проблемно
поставяне и изясняване на учебното съдържание, анализиране на данни и
изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания
с практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Теория на физическото
възпитание е учениците да усвоят значими за професията знания и умения за
същността, спецификата и възможностите за прилагане на разнообразните средства
и методи на физическото възпитание, насочени към стимулиране на правилното
физическо развитие на учениците, изграждане на широк кръг двигателни умения и
навици, повишаване на общата и специалната физическа работоспособност и
формиране на траен интерес от системни занимания с физически упражнения и
спорт в свободното време.
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III.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Брой учебни часове за учебния предмет за XII клас:
Брой часове
седмично
2
2

Брой учебни седмици
I учебен срок
18
II учебен срок
11
Общ брой часове за учебната година:

Общ брой часове
36
22
58

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

БРОЙ
ТЕМА№

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ

УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

1.

2.

3.

4.

ТЕОРИЯ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ
ТЕОРИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА:
o Обща характеристика на понятията: двигателни
способности, двигателни, физически и психо-моторни
качества.
o Анализ на взаимовръзката между двигателните
качества и между тях и двигателните умения и навици.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВИГАТЕЛНОТО КАЧЕСТВО
БЪРЗИНА:
o Определение, приложение и форми на проявление.
o Медико-биологични закономерности в развитието и
проявлението на двигателното качество бързина.
o Възрастови особености в развитието на бързината.
o Средства и методи за развиване на бързина.
o Специфика на работата за бързина в заниманията по
физическо възпитание и спорт.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВИГАТЕЛНОТО КАЧЕСТВО
МУСКУЛНА СИЛА:
o Определение, приложение и разновидности.
o Медико-биологични закономерности в развитието и
проявлението на двигателното качество мускулна сила.
o Възрастови особености в развитието на мускулната
сила.
o Средства и методи за развиване на мускулна сила.
o Специфика на работата за мускулна сила в заниманията
по физическо възпитание и спорт.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВИГАТЕЛНОТО КАЧЕСТВО
ИЗДРЪЖЛИВОСТ:
o Определение, приложение и разновидности.
o Медико-биологични закономерности в развитието и
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2

4

4

4

5.

6.

7.

8.

9.

проявлението на двигателното качество издръжливост.
o Възрастови
особености
в
развитието
на
издръжливостта.
o Средства и методи за развиване на издръжливостта.
o Специфика на работата за издръжливост в заниманията
по физическо възпитание и спорт.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВИГАТЕЛНОТО КАЧЕСТВО
ЛОВКОСТ:
o Определение, приложение и разновидности.
o Медико-биологични закономерности в развитието и
проявлението на двигателното качество ловкост.
o Възрастови особености в развитието на ловкостта.
o Средства и методи за развиване на ловкостта.
o Специфика на работата за ловкост в заниманията по
физическо възпитание и спорт.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВИГАТЕЛНОТО КАЧЕСТВО
ГЪКАВОСТ:
o Определение, приложение и разновидности.
o Медико-биологични закономерности в развитието и
проявлението на двигателното качество гъвкавост.
o Възрастови особености в развитието на гъвкавостта.
o Средства и методи за развиване на гъвкавостта.
o Специфика на работата за гъвкавост в заниманията по
физическо възпитание и спорт.
ФОРМИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:
o Обща характеристика и класификация на формите за
организация.

УРОКЪТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ –
ОСНОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.
o Задачи на урока, съдържание и структура.
o Видове уроци по физическо възпитание и спорт.
o Методически изисквания при провеждане на урока по
физическо възпитание и спорт.
ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛЯ ЗА УРОК ПО
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:
o Педагогически изисквания към професионалната
подготовка на учителя по физическо възпитание и спорт.
o Методически подходи за повишаване ефективността на
урока по физическо възпитание и спорт.

10.

САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ.

11.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКО
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:
o Педагогическо наблюдение и анализ на урока;
o Плътност на урока. Методика за измерване, анализ и
оценка.
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ПО

4

4

2

4

2

ФИЗИЧЕСКО
2

6

12.

13.

14.

o Физическото натоварване в урока. Методики за
измерване, анализ и оценка.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА СРЕДНОТО
УЧИЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
o Характеристика на системата за физическо възпитание
в Р. България.
o Държавни образователни стандарти за физическо
възпитание и спорт.
ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА ПО
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ:
o Характеристика на основните документи за планиране
на дейността по физическо възпитание и спорт.
o Характеристика на основните документи за отчитане на
дейността по физическо възпитание и спорт.
НАУКАТА ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И
СПОРТА:
o Характеристика на научните изследвания във
физическото възпитание и спорта.
o Общи и специални методи за научни изследвания.
o Възможности за контролиране дейността по физическо

2

2

4

възпитание и спорт чрез прилагане на научни методи.

15.

16.

17.

18.

ПОДБОР И ПРОГНОЗИРАНЕ НА МЛАДИ СПОРТИСТИ:
o Характеристика на подбора в спорта. Основни понятия.
o Методически основи на подбора.
o Методики
за
прогнозиране
на
психическите,
функционалните и двигателните способности на
учениците за целенасочени занимания със спорт.
МНОГОГОДИШНА СПОРТНА ПОДГОТОВКА:
o Същност, структура и съдържание на многогодишната
спортна подготовка.
o Подбор и многогодишна спортна подготовка при
различните спортове и спортни дисциплини.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ
СЪСТЕЗАНИЯ ПО ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ СПОРТ В
УЧИЛИЩЕ:
o Характерни черти на състезателната дейност на
учениците.
o Видове състезания и регламент за провеждане.
СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ЗАНИМАНИЯТА С
ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ И СПОРТ

4

4

2

2

Общ брой часове:
58
V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
•
•

След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
Съвременни постановки и проблеми на теорията и методиката на физическото
възпитание като научно-приложна дейност;
Теорията и методиката на работата за развиване на двигателните способности на
учениците;
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•

Държавните документи за съдържанието на образованието – учебен план, учебна
програма по физическо възпитание и спорт.
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения

•
•

Планиране на средства и методи за физическа подготовка на учениците;
Планиране (изготвяне на тематичен работен план на учебното съдържание по
физическо възпитание и спорт), контролиране и отчитане работата по физическо
възпитание и спорт в училище;
Да измерват плътността и физическото натоварване на урок по физическо
възпитание и спорт;
Да участва в екип за организация и провеждане на вътрешни състезания по
отделни видове спорт в училище, спортни празници и други спортни
мероприятия.

за:

•
•


 АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Проф. Кирил Георгиев Андонов
Проф. Николай Кирилов Изов
Проф. Красимир Лазаров Петков
Проф. Даниела Станимирова Дашева
Проф. Бисер Максимов Цолов
Проф. Свилен Емилов Нейков
Доц. Тодор Желязков Маринов
Проф. Елеонора Михайлова Милева
Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
Доц. Велизар Цолов Михайлов
Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
Гл. ас. Величка Павлова Александрова
Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
Проф. Татяна Станчева Янчева
Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
Доц. Жанна Василева Готова
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Приложение № 7
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
ПЕДАГОГИКА

ЗА XI КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД ………………………….

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:
ПРОФЕСИЯ:

813
8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

София, 2018
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„СПОРТ“

I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Педагогика е предназначена за
обучение на учениците за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация
по професия код 813100 „Помощник-треньор“ от професионално направление „Спорт“
от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона
за професионалното образование и обучение.
В учебната програма за XI клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности по общи основи на
педагогиката и дидактика/теория на обучението, които гарантират на учениците
възможности за упражняване на професията в различни спортни организации,
развиващи и осъществяващи учебно-тренировъчна и състезателна дейност по вид
спорт. Усвоените знания ще подпомогнат изпълнението на задълженията на
обучаваните като членове на професионални екипи при планиране и извършване на
спортнопедагогическа дейност.
Учебното съдържание е обособено в три раздела с примерни теми към всеки
раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото на
учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
Теория на спортната тренировка, Теория на физическото възпитание, Спортна
психология, Адаптирана физическа активност и с другите учебни предмети от
отрасловата и специфичната подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес, проблемно поставяне и изясняване на учебното съдържание,
анализиране на данни и изпълнение на самостоятелни задания.
Обучението се провежда под формата на теоретични уроци с практическа
насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Педагогика е учениците да
усвоят значими за професията знания за съвременните измерения на педагогическата
наука и формират умения за прилагането на специфичните характеристики на
основните педагогически явления в учебно-тренировъчния и състезателния процес;
знания за тренировката като педагогически процес и използването на фундаменталните
дидактически технологии в условията на спортнопедагогическата дейност.
Изучаваните теми по учебната дисциплина са ориентирани към съвременните
измерения и проблеми на обучението, произтичащи от непрекъснато променящите се
социални условия, процесите на глобализация, демократизация и хуманизация в
сферата на образованието.
Придобитите знания и умения в хода на обучението ще подпомогнат успешното
взаимодействие на всички участници в учебно-тренировъчния и състезателния процес.

36

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за XI клас:
Брой учебни
седмици
I учебен срок
18
II учебен срок
18
Общ брой часове за учебната година:

ІV.

Брой часове
седмично
1
1

Общ брой часове
18
18
36

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ТЕМА№

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.

БРОЙ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ
РАЗДЕЛ І. Общи основи на педагогиката
10
Предмет и същност на педагогиката. Основни понятия на 2
педагогиката.
Приложение на педагогическата теория в тренировъчния и 1
състезателния процес. Спортна педагогика.
Историческо развитие на педагогиката. Школи и направления.
2
Методи на педагогическа диагностика. Приложение в 2
спортната практика.
Развитие и възпитание на личността. Фактори на развитието.
3
РАЗДЕЛ ІІ. Дидактика/ Теория на обучението
12
Дидактиката като обща теория на обучението. Възникване и 1
приложение на дидактическата наука.
Процесът на обучение – основни характеристики. Същност на 2
тренировката като педагогически процес. Педагогически цели и
задачи.
Преподаването и ученето като основни дейности на процеса на 2
обучение. Видове и стилове на преподаване и учене. Теории за
ученето.
Основни етапи на обучението. Изисквания към дейността на 2
спортния педагог.
Система на образованието. Състояние и тенденции в 2
развитието на спортнопедагогическото образование.
Училището като институция – характеристики, типове, 1
признаци на доброто училище.
Съдържание на обучението и образованието. Основни 2
документи за съдържание на обучението – учебен план, учебна
програма, учебници.
РАЗДЕЛ ІІІ. Принципи, технологии и форми на обучението 14
Принципи на обучение – нагледност, достъпност, съзнателност 3
и
активност,
индивидуален
подход,
системност
и
последователност, трайно овладяване на знанията, уменията и
навиците. Приложение на дидактическите принципи в учебнотренировъчния процес.
Методи на обучение – словесни, нагледни и практически. 4
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ
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3.
4.
5.

6.

Приложение на дидактическите методи в дейността на
спортния педагог.
Контрол и оценка на знанията, уменията и навиците. Методи за
контрол и оценка.
Системи за организация на обучението. Характеристики на
класно-урочната система на обучение.
Урокът/тренировката като форма за организация на обучението
– изисквания, подготовка и провеждане. Структура на
урока/тренировката.
Алтернативни подходи в процеса на обучение –
индивидуализация, диференциация, проблемно обучение.
Самостоятелна работа на учениците.
Общ брой часове:

2
2
2

1
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
• областите на приложение на съвременната педагогическа наука;
• характеристиките на обучението и образованието като педагогически явления и
техните специфични проявления в условията на учебно-тренировъчния и
състезателния процес;
• принципите и методите на обучение в условията на спортнопедагогическата
практика;
• урока/тренировката като форма за организация на обучението, изисквания към
неговото/нейното планиране, провеждане и оценяване;
• основните методи за провеждане на педагогическа диагностика в спортната
сфера.
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
• ориентация в спортнопедагогическата действителност;
• приложение на педагогическите знания в професионалната дейност на треньора;
• анализиране и решаване на казуси и ситуации от спортнопедагогическата
практика;
• прилагане на принципите и методите на обучение в условията на тренировъчния
и състезателния процес;
• разработване на проекти на учебно-тренировъчни планове и програми в
изучавания от учениците спорт;
• осъществяване на педагогическа диагностика.


АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проф. Кирил Георгиев Андонов
Проф. Николай Кирилов Изов
Проф. Красимир Лазаров Петков
Проф. Даниела Станимирова Дашева
Проф. Бисер Максимов Цолов
Проф. Свилен Емилов Нейков
Доц. Тодор Желязков Маринов
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8. Проф. Елеонора Михайлова Милева
9. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл. ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
17. Доц. Жанна Василева Готова
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Приложение № 8
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
ПЕДАГОГИКА

ЗА XII КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД ………………………….

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:
ПРОФЕСИЯ:

813
8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

София, 2018
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I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Педагогика е предназначена за
обучение на учениците за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация
по професия код 813100 „Помощник-треньор“ от професионално направление „Спорт“
от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона
за професионалното образование и обучение.
В учебната програма за XII клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на фундаментални знания, умения и компетентности от теория на
възпитанието и педагогическото общуване, които гарантират на обучаваните
възможност за упражняване на професията в различни спортни организации с
насоченост към планирането и реализирането на тренировъчна и състезателна дейност
по вид спорт, както и изпълняване на задълженията като членове на специализирани
професионални екипи при конкретните трудови дейности.
Учебното съдържание е обособено в три раздела с примерни теми към всеки
раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото на
учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
Теория на спортната тренировка, Теория на физическото възпитание, Спортна
психология, Адаптирана физическа активност и с другите учебни предмети от
отрасловата и специфичната подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно взаимодействие
между учител и ученици в хода на обучението, създаване на проблемни ситуации при
представяне и изясняване на учебното съдържание, анализиране на казуси и примери от
спортната практика и изпълнение на самостоятелни задачи.
Обучението се провежда като теоретични уроци с практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Педагогика е учениците да
усвоят значими за професията знания и умения за възпитанието като социално явление
и личностен процес, и неговите проявления в специфичната спортна среда, за
принципите и технологиите на възпитание в условията на спортнопедагогическата
практика, както и за основните закономерности и характеристики на професионалната
дейност на спортния педагог.
Съдържанието на учебната програма отразява основния обем от знания и
умения, необходими на бъдещия спортен педагог при изпълнение на възпитателната
дейност в учебно-тренировъчния и състезателния процес, като с подходящи методи,
подходи и средства се подпомага развитието на подрастващите и младежите.
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за XII клас:
Брой учебни
седмици
18

Брой часове
седмично
2

I учебен срок
II учебен срок
Общ брой часове за учебната година:

Общ брой часове
36
36

41

ІV.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

БРОЙ
ТЕМА№
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ
РАЗДЕЛ І. Теоретични основи на възпитанието
14
1.
Основни щрихи на теория на възпитанието.
2
Характеристики на възпитателния процес. Възпитателни 2
2.
въздействия на спорта.
3.
Принципи на възпитание и приложение в спортната практика.
2
4.
Методи на възпитание и приложение в спортната практика.
4
5.
Самовъзпитание и спорт. Методи на самовъзпитание.
2
Педагогически подходи за преодоляване на агресията и 2
6.
насилието в училище.
РАЗДЕЛ ІІ. Насоки на възпитателния процес
16
1.
Физическо и здравно възпитание.
2
2.
Интелектуално възпитание.
2
3.
Нравствено възпитание и нравствени ценности.
4
4.
Волево възпитание.
2
5.
Красотата на света и красотата на спорта.
2
6.
Семейно възпитание.
2
Съвременни насоки на възпитателния процес – гражданско, 2
7.
екологично, антинаркотично, медийно възпитание.
РАЗДЕЛ ІІІ. Професионална дейност на спортния педагог
6
Педагогическо общуване – характеристика, видове, средства, 4
1.
стилове. Педагогически измерения на общуването в спорта.
Професионално-личностен модел на спортния педагог – 2
2.
подготовка,
качества,
социални
и
функционални
характеристики на професията.
Общ брой часове:
36
V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
• възпитанието като социална технология с фундаментално значение за
личностното развитие, както и за специфичните му проявления в учебнотренировъчния, състезателния и възстановителния процес;
• методите на възпитание и самовъзпитание;
• основните видове възпитание и техните измерения;
• педагогическото общуване и неговото значение в условията на учебнотренировъчния и състезателния процес;
• характеристиките на професионалния труд на треньора.
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
• ориентация в спортнопедагогическата действителност и анализиране на
педагогически ситуации от реалната практика;
• прилагане на методите на възпитание в учебно-тренировъчния и състезателния
процес;
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•
•
•


реализиране на различните насоки на възпитанието в условията на учебнотренировъчния процес и спортната дейност;
осъществяване на диагностика на поведението от гледна точка на равнището на
възпитаност;
разработване на индивидуални и групови възпитателни програми.

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1. Проф. Кирил Георгиев Андонов
2. Проф. Николай Кирилов Изов
3. Проф. Красимир Лазаров Петков
4. Проф. Даниела Станимирова Дашева
5. Проф. Бисер Максимов Цолов
6. Проф. Свилен Емилов Нейков
7. Доц. Тодор Желязков Маринов
8. Проф. Елеонора Михайлова Милева
9. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл. ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
17. Доц. Жанна Василева Готова
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Приложение № 9
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА
ЗА XI КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД ………………………..

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:
ПРОФЕСИЯ:
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8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“
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„СПОРТ“

I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Анатомия на човека – теория е
предназначена за обучение на учениците за придобиване на ІІІ степен на
професионална квалификация по професия код 813100 „Помощник-треньор“ от
професионално направление „Спорт“ от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и
обучение.
В учебната програма за XI клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в 10 раздела с примерни теми към всеки
раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото на
учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
биология, химия и физика и с другите учебни предмети от отрасловата и специфичната
подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Анатомия на човека е
учениците да усвоят значими за професията знания за устройството на човешкото тяло
– органи, системи и тяхната взаимосвързаност в работата им като цялостен организъм.
Както и да придобият умения за прилагане на основните закономерности и принципи в
работата на двигателния апарат, развитието му във възрастов аспект и анатомичните
предпоставки за спортен травматизъм и неговата превенция.

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за 11 клас:
Брой учебни
седмици
I учебен срок
18
II учебен срок
18
Общ брой часове за учебната година:

Брой часове
седмично
2
2
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Общ брой часове
36
36
72

ІV.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ТЕМА
№

БРОЙ
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ

УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

РАЗДЕЛ І. Въведение в анатомията. Обща организация на
човешкия организъм. Клетка. Тъкани.

6

1.

Анатомията като наука. Развитие. Оси и равнини на
човешкото тяло.

2

2.

Обща организация на човешкия организъм – клетка, тъкани,
органи и системи. Строеж на клетката.

2

Тъкани – видове, строеж.
3.

2
РАЗДЕЛ ІІ. Двигателен апарат – общо устройство. Общо
учение за костите.

6

1.

Устройство на двигателния апарат – активни и пасивни
структури. Роля в осъществяването на опората и движенията.

2

2.

Костна тъкан – устройство. Плътно и гъбесто костно вещество.
Произход, растеж и развитие на костите.

2

Костта като орган. Видове кости.
3.

2
РАЗДЕЛ ІІІ. Скелет.
8
Кости на гръбначния стълб. Устройство на прешлените.

1.

2
Кости на гръдния кош и раменния пояс.

2.

2
Кости на горен крайник.

3.

2
Кости на таза. Кости на долен крайник.

4.

2
РАЗДЕЛ ІV. Свързване между костите.
9

1.

2.

Непрекъснато свързване – видове. Прекъснато свързване –
общо устройство на ставата. Видове стави. Механика на
ставите – оси на движение, степени на свобода и размер на
движението.
Свързване между прешлените. Физиологични кривини.
Механика на движение.

3

2

Стави на раменния апарат. Стави на горен крайник.
3.

2
Стави на долен крайник. Ходило – сводове на ходилото.

4.

2
46

РАЗДЕЛ V. Мускули
10
1.
2.

Напречно-набраздена мускулна тъкан. Строеж на мускулното
влакно. Мускулно съкращение. Бели и червени мускулни
влакна – особености и функционални различия.
Мускулът като орган. Видове мускули – структурна и
функционална класификация. Видове мускулни съкращения.

2

2

Мускули на главата, шията и туловището.
3.

2
Мускули на горен крайник.

4.

2
Мускули на долен крайник.

5.

2
РАЗДЕЛ VI. Възрастова анатомия на двигателния апарат.
Въведение в анализа на движенията. Анатомични
предпоставки за спортен травматизъм.
Възрастова анатомия на двигателния апарат.

1.

6

2
Въведение в анализа на движенията.

2.

2
Анатомични предпоставки за спортен травматизъм.

3.

2
РАЗДЕЛ VII. Вътрешни органи
8

1.

Общо учение за вътрешните органи – тръбести и паренхимни.
Системи вътрешни органи.

2

Храносмилателна система.
2.

2
Дихателна система.

3.

2
Пикочно-полова система.

4.

2
РАЗДЕЛ VIII. Сърдечносъдова система
7
Обща структура и значение. Кръвоносна и лимфна система.

1.

2
Сърце – топография. Сърдечни кухини. Клапен апарат.

2.

2
Строеж на сърдечната стена. Проводна система.

3.
4.

1
Кръвоносни съдове – видове. Малък и голям кръг на
кръвообращението.

1

Лимфна система.
5.

1
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РАЗДЕЛ IX. Жлези с вътрешна секреция.
2
Определение. Видове.
1.
2.

1
Хуморална регулация
натоварвания

и

адаптация

към

физическите
1

Раздел Х. Нервна система
10
Нервна тъкан. Синапси. Рефлексна дъга.
1.

1

2.

Общо устройство на нервната система.
периферна. Вегетативна нервна система.

Централна

и

3.

Главен мозък. Гръбначен мозък. Пътища в нервната система –
двигателни и сетивни

2

4.

Гръбначно-мозъчни нерви. Сплетения. Черепно мозъчни –
нерви.

2

1

Сетивни органи. Анализатори.
5.

2
Роля на нервната система в управлението на движенията.

6.

2
Общ брой часове:
72

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
• Устройството на човешкото тяло и взаимната връзка между органи и системи.
• Основните аспекти на възрастовата анатомия във връзка с подбора и
физическото натоварване в отделните спортни дисциплини.
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
• Активно участие в учебно-тренировъчния процес, познавайки принципите за
управление на двигателните действия в спорта.
• Да отчитат анатомичните предпоставки за спортен травматизъм в конкретни
спортни дисциплини.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
Проф. Кирил Георгиев Андонов
Проф. Николай Кирилов Изов
Проф. Красимир Лазаров Петков
Проф. Даниела Станимирова Дашева
Проф. Бисер Максимов Цолов
Проф. Свилен Емилов Нейков
Доц. Тодор Желязков Маринов
Проф. Елеонора Михайлова Милева
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9. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл. ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
17. Доц. Жанна Василева Готова

1.
2.
3.
4.

ЛИТЕРАТУРА
Моров. Сп. Анатомия на човека МФ, всички издания
Гикова, М. и кол. Анатомия на човека – част 1 и 2, НСА ПРЕС – всички издания
Дагоров, Н. Спортни травми РИА ДИМИ Стил, 2002
Дагоров, Н. Спорт без травми D&S Print and web Designe, 2005
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Приложение № 10
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
ФИЗИОЛОГИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ

ЗА 12 КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № …………………………

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

813

„СПОРТ“

СПЕЦИАЛНОСТ:

8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

ПРОФЕСИЯ:

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

София, 2018
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I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Физиология на физическите
упражнения – теория, е предназначена за обучение на учениците за придобиване на ІІІ
степен на професионална квалификация по професия код 813100 „Помощник-треньор“
от професионално направление „Спорт“ от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и
обучение.
В учебната програма за XII клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в 12 раздела, всеки с по 3 теми от общата
и спортната физиология. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя
в началото на учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
„Анатомия на човека“, „Теория на спортната тренировка“, „Теория на физическото
възпитание“ и с другите учебни предмети от отрасловата и специфичната подготовка за
професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Физиология на физическите
упражнения е учениците да усвоят познания за това как функционира човешкият
организъм в покой и при физически натоварвания.
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за 12 клас:
Учебен срок

Брой учебни
седмици

Брой часове
седмично

Общ брой часове

I учебен срок

18

2

36

II учебен срок
Общ брой часове за учебната година:

36
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ІV.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ТЕМА№

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ
РАЗДЕЛ І. Основни физиологични понятия
Предмет на физиологичната наука. Физиология на човека и
спортна физиология. Нива на функционална организация в
организма.
Физиология на електровъзбудими тъкани – мембранни
потенциали на покой и на действие.
Хомеостаза – определение, биоконстанти, системи за
регулация.
РАЗДЕЛ ІІ. Нервна система
Физиологични функции на нервната система – сетивни,
двигателни, вегетативни, висши интегративни.
Структурна организация на нервната система – централна и
периферна нервна система.
Рефлексна дейност в централната нервна система –
определение за рефлекс, видове рефлекси.
РАЗДЕЛ ІІІ. Напречнонабраздена мускулна тъкан
Морфология на напречнонабраздената мускулна тъкан –
миофибра, саркомер, нервно-мускулен синапс.
Механизъм на мускулното съкращение – фази на покой,
стимулация, работен ход, релаксация.
Типове мускулни влакна – бели и червени. Видове мускулни
съкращения – изотонично и изометрично.
РАЗДЕЛ ІV. Сърдечносъдова система
Структура и функции на човешко сърце.
Кръвообращение – кръгове на кръвообращението.
Артериален пулс. Артериално кръвно налягане.
РАЗДЕЛ V. Дихателна система
Устройство на дихателната система – бели дробове и дихателни
пътища.
Външно (белодробно) дишане – определение, механика на
дихателните движения.
Газообмен, транспорт на газовете, тъканно дишане.
РАЗДЕЛ VI. Обмяна на веществата и енергията
Метаболизъм – определение. Въглехидрати, мазнини, белтъци
– основни източници на енергия.
Водно-солева обмяна – дехидратация в спорта.
Енергиен баланс в организма.
РАЗДЕЛ VII. Терморегулация в човешкия организъм
Температура на човешкото тяло. Топлинен баланс на организма
– топлопродукция (термогенеза) и топлоотдаване.
Физични механизми за топлинна загуба в човешкия организъм
– радиация, кондукция, конвекция, изпарение.
Терморегулация при физическо натоварване.
РАЗДЕЛ VIII. Основи на спортната тренировка
Определение и физиологична същност на спортната
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БРОЙ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

тренировка.
Физическото натоварване като стресово състояние, фази на
адаптация.
Физиологични състояния при системно трениране –
тренируемост, тренираност, спортна форма, претренираност.
РАЗДЕЛ IX. Трайни промени в организма на спортиста
В опорно-двигателния апарат – мускули, стави, кости.
В сърдечносъдовата система и кръвообращението. Спортно
сърце.
В дихателната система и кръвните показатели.
РАЗДЕЛ X. Енергиен трансфер на организма в спорта
Основни енергоизточници в организма – АТФ (единственият
пряк източник на енергия), хранителни вещества.
Енергийни системи на организма – алактатна, лактатна,
аеробна.
Участие на системите за енергодоставка при различните
спортове.
РАЗДЕЛ XI. Физиологични състояния в спорта
Предстартово състояние, стартови реакции. Средства за
управление на предстартовите и стартовите състояния.
Вработване, устойчиво състояние, мъртва точка, второ дишане.
Физиологична характеристика на умората и възстановителния
период.
РАЗДЕЛ XII. Двигателни качества
Сила – определение, видове, морфологични промени в
организма, развиване на двигателното качество.
Бързина – определение, форми на проява, морфологични
промени в организма, развиване на двигателното качество.
Издръжливост – определение, видове, фактори за развитие,
трениране на двигателното качество.
Общ брой часове:

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили знания за
функциите на основните физиологични системи в организма и най-важните параметри
(биоконстанти), които са свързани с тяхната дейност. От тематиката по спортна
физиология трябва да се усвоят знания, относно въздействието на спортната
тренировка в общо-функционален аспект и развитието на специфични двигателни
качества, лежащи в основата на спортните успехи.
След завършване на обучението, учениците трябва да са придобили умения за
коментиране на промените, които настъпват с организма при спортно-тренировъчния
процес. Необходимо е да се интерпретират измененията на физиологичните параметри,
насочващи към тези промени, тъй като те са в основата на спортно-физиологичните
тестове в центровете по функционална диагностика. Преподавателят би следвало да
насочи интереса на учениците към развитието на двигателните качества в спорта, който
тренират.
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АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Проф. Кирил Георгиев Андонов
Проф. Николай Кирилов Изов
Проф. Красимир Лазаров Петков
Проф. Даниела Станимирова Дашева
Проф. Бисер Максимов Цолов
Проф. Свилен Емилов Нейков
Доц. Тодор Желязков Маринов
Проф. Елеонора Михайлова Милева
Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
Доц. Велизар Цолов Михайлов
Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
Гл. ас. Величка Павлова Александрова
Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
Проф. Татяна Станчева Янчева
Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
Доц. Жанна Василева Готова

ЛИТЕРАТУРА
1. Михайлов, В. Физиология на човека за студенти от НСА, София, НСА ПРЕС, 2018.
2. Гаврийски, В., Д. Стефанова, Е. Киселкова, К. Бичев. Физиология на човека с
физиология на спорта – част 3, София, НСА Прес, 2006.
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Приложение № 11
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО

НОРМАТИВНО-ПРАВНА УРЕДБА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И
СПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА ХI КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД ……………………………..

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

813

СПЕЦИАЛНОСТ:

ПРОФЕСИЯ:

8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

София, 2018
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„СПОРТ“

I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Нормативно-правна уредба на
физическото възпитание и спорт в Република България – теория, е предназначена
за обучение на учениците за придобиване на ІІІ степен на професионална
квалификация по професия код 813100 „Помощник-треньор“ от професионално
направление „Спорт“ от Списъка на професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
В учебната програма за ХI клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в пет раздела с примерни теми към всеки
раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото на
учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
„Икономика“, „Гражданско образование“, „Управление на детско-юношеския спорт и
спорта за високи постижения“ и с другите учебни предмети от отрасловата и
специфичната подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Нормативно-правна уредба
на физическото възпитание и спорт в Република България е учениците да усвоят
значими за професията знания и умения за нормативната уредба в спорта в Република
България и основите на методическите и методологичните постижения и тенденции на
правната наука. Структурата му следва логиката на основните отношения в спорта.
„Нормативно-правната уредба на физическото възпитание и спорт в Република
България“ са не само правните норми, регулиращи спортната дейност, но също така
обхваща и реализацията на тези правни норми, включително и регулаторното
въздействие, което те оказват върху обществото.
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за XI клас:
Брой учебни седмици
I учебен срок
18
II учебен срок
18
Общ брой часове за учебната година:

Брой часове седмично
1
1
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Общ брой
часове
18
18
36

ІV.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

БРОЙ
ТЕМА№
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ
РАЗДЕЛ І. Нормативно правна система. Основни
4
положения.
Спортни отношения и нормативното им регулиране. Правно
1
1.
установени функции на спорта.
Нормативна и организационна система на спорта.
2.
1
Понятие за спортно право. Предварително и последващо
2
3.
санкциониране на норми на спортни организации.
РАЗДЕЛ ІІ. Характерни особености на спортното право.
4
Общи и специални принципи на спортното право.
1.
1
Предмет, обект и страни на спортното правоотношение. Метод
2
2.
на спортно правно регулиране.
Видове правни норми. Видове правни спортни отношения.
3.
1
РАЗДЕЛ ІІІ. Роля на държавата в спорта.
12
Ролята на държавата в управлението на спорта. Законови и
4
подзаконови нормативни актове. Актове на централната и на
1.
местната публична власт. Преференции в спорта.
Правно положение на гражданина и спортиста. Права,
4
задължения и отговорности. Състезателни права. Спортът в
2.
свободното време.
Договорът – юридическо средство за реализация на спортни
4
права.
Видове
договори,
структура
на
договора
и
основни
3.
реквизити.
РАЗДЕЛ ІV. Граждански субекти в спорта.
12
Правна регламентация на спортните организации. Видове
4
1.
спортни организации и търговски субекти.
Сдружения с нестопанска цел, фондации. Правна уредба.
5
Учредителни
документи
и
вътрешни
актове
при
2.
функциониране. Лицензия на спортните организации.
Търговски спортни субекти. Характерни особености. Видове
3
3.
статут, актове и отговорности.
РАЗДЕЛ V. Реализация и защитни механизми в спорта.
4
Спортен продукт. Видове и реализация. Спортни услуги и
2
1.
интелектуална собственост в спорта.
Спортно правосъдие, санкционни последици. Спортен
1
2.
арбитраж. Видове правораздавателни актове.
Национално, европейско и международно спортно право.
1
3.
Основни регулаторни системи.
Общ брой часове:
36
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
•
системата и структурата на правното регулиране и мястото на спортното право в
правната надстройка.
•
основните функции и произтичащите от тях права и задължения на основните
субекти в управлението и реализацията на спортните отношения, взаимодействието
между вътрешни и международни норми.
•
основните вътрешни и международни правни системи и институти в спорта.
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
•
работа с нормативни и индивидуални правни актове.
•
точна и своевременна ориентация при реализация на спортни права или
преодоляване на конфликти в сферата на спорта.
•
форма на реализация на спортен продукт.
•
разбиране на юридическото съдържание и процедурата при учредяване и
функциониране на спортни организации.
установяване и управление на юридическа отговорност на спортните субекти.
•
 АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1. Проф. Кирил Георгиев Андонов
2. Проф. Николай Кирилов Изов
3. Проф. Красимир Лазаров Петков
4. Проф. Даниела Станимирова Дашева
5. Проф. Бисер Максимов Цолов
6. Проф. Свилен Емилов Нейков
7. Доц. Тодор Желязков Маринов
8. Проф. Елеонора Михайлова Милева
9. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл. ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
17. Доц. Жанна Василева Готова

1.
2.
3.
4.

ЛИТЕРАТУРА
Димитров, В. Спортно право. НСА ПРЕС, 2016.
Захариев, З. Сборник нормативни документи. НСА ПРЕС, 2016.
Повил, П. Спортни федерации. Правен режим. ИК “Пропелер“, С.,1999.
Захариев, З. Структура на спортното управление. „Спорт и наука“. Извънр. бр. №
1/2015.
5. Захариев, З. Актуални проблеми на публично правните регулации в управлението на
спорта . „Спорт и наука“ , Извънр. бр. № 1/2013.
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Приложение № 12
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ВИД СПОРТ

ЗА IX КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № …………………..

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:

813

„СПОРТ“

8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

ПРОФЕСИЯ:

София, 2018
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I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Tеория и методика на спортната
подготовка по вид спорт – теория, е предназначена за обучение на учениците за
придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия код 813100
„Помощник-треньор“ от професионално направление „Спорт“ от Списъка на
професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за
професионалното образование и обучение.
В учебната програма за IX клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в IV раздела с примерни теми към всеки
раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото на
учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
биология, химия, физика и с другите учебни предмети от отрасловата и специфичната
подготовка за професията по вид спорт.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Tеория и методика на
спортната подготовка по вид спорт е учениците да усвоят значими за професията
специализирани знания и умения за спортния подбор и факторите които го обуславят
(система за спортна подготовка) по вид спорт, съвременната спортна тренировка като
адаптационен процес, влиянието на факторите на средата върху организма на
спортиста, тренировъчното натоварване по вид спорт. Същност на оптималните
натоварвания по вид спорт.
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за IХ клас:
Брой учебни
седмици
I учебен срок
18
II учебен срок
18
Общ брой часове за учебната година:

Брой часове
седмично
1
1
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Общ брой часове
18
18
36
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БРОЙ

ТЕМА

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ

№

1.

2.

3.

1.

2.

3.

ЧАСОВЕ
РАЗДЕЛ І. Същност и функции на съвременния спорт

8

Спортът в съвременното общество. Основни функции.

2

Предметни области на спорта (вид спорт).Спорт за високи

4

постижения. Основна характеристика и класификации.
Спортните постижения – закономерности и тенденции на развитие

2

по вид спорт.
РАЗДЕЛ ІІ. Система за спортна подготовка по вид спорт

14

Подбор в спорта и спортна ориентация по вид спорт

4

Съвременни системи за спортна подготовка по вид спорт.

4

Характеристика. Основни структури.
Особености на състезателния процес по вид спорт. Видове

2

спортни състезания.
Поява и развитие на спорта по вид спорт. Кратък исторически

4.

УЧЕБНИ

4

преглед. Известни личности (треньори и спортисти), постигнали
значителни успехи на международни спортни форуми по вид
спорт.

1.

2.

3.

РАЗДЕЛ ІІІ. Тренировката като сложен адаптационен процес.

6

Същност на спортната тренировка. Основни понятия.

2

Основни стадии и фази на адаптационния процес при физическо

2

натоварване.
Основни свойства на адаптационния процес.
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2

3.

1.

2.

РАЗДЕЛ ІV. Натоварване. Оптимално натоварване по вид

8

спорт.
Същност на тренировъчното натоварване по вид спорт.

4

Структура на натоварването по вид спорт. Видове тренировъчни

4

въздействия. Същност на оптималните натоварвания по вид спорт
Общ брой часове:

36

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
Съвременния спорт и неговите основни функции по вид спорт.
Предметни области на спорта.
Спортните постижения – закономерности по вид спорт.
Системи за спортна подготовка по вид спорт. Фактори.
Спортната тренировка, адаптация, въздействие на средата.
Натоварване по вид спорт, структура, оптимални натоварвания по вид спорт, диапазон
на въздействие.
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
Изследване на тенденции в развитието на спортните постижения по вид спорт.
Знания за общите и специфични показатели за подбор в спорта (по вид спорт).
Анализ на адаптационния процес по вид спорт.
Тренировъчното натоварване и неговите компоненти (обем и интензивност) по вид
спорт.
Знания и умения за прилагане на оптимални по величина и характер тренировъчни
натоварвания по вид спорт.
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Проф. Кирил Георгиев Андонов
Проф. Николай Кирилов Изов
Проф. Красимир Лазаров Петков
Проф. Даниела Станимирова Дашева
Проф. Бисер Максимов Цолов
Проф. Свилен Емилов Нейков
Доц. Тодор Желязков Маринов
Проф. Елеонора Михайлова Милева
Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
Доц. Велизар Цолов Михайлов
Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
Гл. ас. Величка Павлова Александрова
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13.
14.
15.
16.
17.

Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
Проф. Татяна Станчева Янчева
Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
Доц. Жанна Василева Готова

ЛИТЕРАТУРА
1. Желязков, Цв. Теория и методика на спортната тренировка. Медицина и
физкултура, София, 1986.
2. Желязков, Цв., Дашева, Д. Основи на спортната тренировка. Гера Арт, София,
2002.
3. Желязков, Цв., Дашева, Д. Основи на спортната тренировка, София, 2017.
4. Дашева, Д., Л. Кръстев, Св. Нейков. Ръководство за семинарни упражнения по
основи на спортната тренировка.София, НСА, 2000.
5. Дашева, Д., Л. Кръстев, Св. Нейков, Ст. Иванов, К. Живкова. Теория и методика
на спортната тренировка. Гера Арт, София, 2001.
6. Учебници по видове спорт.
7. Списание „Спорт & Наука” и други на спортна тематика.
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Приложение № 13
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ВИД СПОРТ

ЗА X КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № …………………..

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:

813

„СПОРТ“

8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

ПРОФЕСИЯ:

София, 2018
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I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по учебния предмет Tеория и методика на спортната
подготовка по вид спорт – теория, е предназначена за обучение на учениците за
придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия код 813100
„Помощник-треньор“ от професионално направление „Спорт“ от Списъка на
професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за
професионалното образование и обучение.
В учебната програма за X клас е включено учебно съдържание насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в два раздела с примерни теми към всеки
раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото на
учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
биология, химия, физика и с другите учебни предмети от отрасловата и специфичната
подготовка за професията по вид спорт.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Tеория и методика на
спортната подготовка по вид спорт е учениците да усвоят значими за професията
специализирани знания и умения за процесите на умората и възстановяването, като
функция на тренировъчното натоварване по вид спорт, тренираността и спортната
форма. Принципи, средства и методи на спортната тренировка по вид спорт.

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за Х клас:
Брой учебни
седмици
I учебен срок
18
II учебен срок
Общ брой часове за учебната година:

Брой часове
седмично
1
-
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Общ брой часове
18
18

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
БРОЙ
ТЕМА№

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ

УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

1.

2.

3.

РАЗДЕЛ І. Умора и възстановяване по вид спорт.

8

Умората като функция на натоварването. Видове умора.

2

Фактори на умората.
Двигателни прояви на умората по вид спорт.
Възстановяването

като

функция

на

2
умората.

Видове

4

РАЗДЕЛ II. Средства, методи, принципи на тренировката

10

възстановяване по вид спорт.

по вид спорт.

1.

Средства на спортната тренировка по вид спорт. Видове и

4

характеристика.

2.

Методи на спортната тренировка по вид спорт.

4

3.

Основни принципи на спортната тренировка по вид спорт

2

Общ брой часове:

18

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
•
•
•
•
•

Умора – видове, фактори, фази по вид спорт.
Двигателни прояви на умората.
Възстановяване по вид спорт, средства и способи за ускоряване на възстановителните
процеси по вид спорт.
Средства на тренировката. Класификация по вид спорт.
Методи и принципи на тренировката по вид спорт.
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:

•

Разпознаване на причините и факторите на умората в спорта.
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•
•
•
•
•

За възстановителните процеси след различни видове по величина и характер
тренировъчни натоварвания по вид спорт.
Анализ на принципите на спортната тренировка и тяхното място в тренировъчния
процес по вид спорт.
Определяне на видовете състояния характерни за тренировъчния процес и техния
обхват по вид спорт. Характеристика на устойчиво ( перманентно ) състояние по вид
спорт.
Определяне на критериите за тренираност по вид спорт.
Класификация на спортовете по групи.
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:

1. Проф. Кирил Георгиев Андонов
2. Проф. Николай Кирилов Изов
3. Проф. Красимир Лазаров Петков
4. Проф. Даниела Станимирова Дашева
5. Проф. Бисер Максимов Цолов
6. Проф. Свилен Емилов Нейков
7. Доц. Тодор Желязков Маринов
8. Проф. Елеонора Михайлова Милева
9. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл. ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
17. Доц. Жанна Василева Готова

ЛИТЕРАТУРА
1. Желязков, Цв. Теория и методика на спортната тренировка. Медицина и
физкултура, София, 1986.
2. Желязков, Цв., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка. Гера Арт, София,
2002.
3. Желязков, Цв., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка, София, 2017.
4. Дашева, Д., Л. Кръстев, Св. Нейков. Ръководство за семинарни упражнения по
основи на спортната тренировка. София, НСА, 2000.
5. Дашева, Д., Л. Кръстев, Св. Нейков, Ст. Иванов, К. Живкова, К. Теория и
методика на спортната тренировка. Гера Арт, София, 2001.
6. Учебници по видове спорт.
7. Списание „Спорт & Наука” и други на спортна тематика.

67

Приложение № 14
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ВИД СПОРТ

ЗА XI КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № …………………..

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:

813

„СПОРТ“

8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

ПРОФЕСИЯ:

София, 2018
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I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по учебния предмет Tеория и методика на спортната
подготовка по вид спорт – теория, е предназначена за обучение на учениците за
придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия код 813100
„Помощник-треньор“ от професионално направление „Спорт“ от Списъка на
професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за
професионалното образование и обучение.
В учебната програма за XI клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в VII раздела с примерни теми към всеки
раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото на
учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
биология, химия, физика и с другите учебни предмети от отрасловата и специфичната
подготовка за професията по вид спорт.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Tеория и методика на
спортната подготовка по вид спорт е учениците да усвоят значими за професията
специализирани знания и умения за тренираността и спортната форма, като
закономерен резултат от тренировъчните въздействия и свързаните с това
адаптационни промени в организма. Огромното разнообразие от конкретни форми на
двигателна активност на човека, за активно, целесъобразно взаимодействие с външната
среда. Да придобият знания за основните двигателните качества и формите на контрол
и оценка, както и за методическите правила за развиване на двигателните качества по
вид спорт. Да придобият знания за прилагането на упражнения за развиването на
двигателните качества в годишния тренировъчен цикъл по вид спорт.
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за ХI клас:
Брой учебни
седмици
I учебен срок
18
II учебен срок
18
Общ брой часове за учебната година:

Брой часове
седмично
1
2
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Общ брой часове
18
36
54

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
БРОЙ
ТЕМА№
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ
РАЗДЕЛ I. Тренираност и спортна форма по вид спорт
10
Тренираността като устойчива адаптация на организма по вид
4
1.
спорт. Специфични критерии на тренираността по вид спорт.
Спортната форма – основни понятия. Съвременни концепции.
2.
3
Динамика на спортните резултати по вид спорт. Критерии за
3
тренираност и спортна форма. Спортната форма, като
3.
качествено ново състояние на тренираността. Управление на
спортната форма по вид спорт.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАЗДЕЛИ НА СПОРТНАТА
ТРЕНИРОВКА
РАЗДЕЛ II. Двигателната дейност в спорта.
2
Особености на двигателната дейност в спорта.
1.
2
РАЗДЕЛ III. Теория на мускулна сила
4
Силата като двигателно качество на човека. Видове сила.
2
1.
Видове мускулно съкращение.
Фактори на мускулната сила. Видове хипертрофия
2
2.
(миофибрилна и саркоплазмена).
РАЗДЕЛ IV. Методика на силовата подготовка по вид спорт
14
Основни понятия и принципни постановки по вид спорт.
1.
2
Средства на силовата подготовка по вид спорт.
2.
2
Методи на силовата подготовка по вид спорт.
3.
6
Работа за силовата подготовка по вид спорт в годишния цикъл.
4.
2
Методически правила на силовата подготовка в отделната
2
5.
тренировка по вид спорт.
РАЗДЕЛ V. Теория на издръжливостта
4
Издръжливостта като двигателно качество на човека. Обща и
специална – характеристика по вид спорт. Специална
1.
2
издръжливост – видове.
Фактори на издръжливостта по вид спорт.
2.
2
РАЗДЕЛ VI. Методика за развитие на издръжливостта
14
Основни принципни постановки. Зони на тренировъчни
4
1.
въздействия по вид спорт.
Методи за развиване на аеробни възможности по вид спорт.
2.
4
Методи за развиване на анаеробни възможности по вид спорт.
3.
4
Работа за издръжливост в годишния тренировъчен цикъл по
2
4.
вид спорт.
РАЗДЕЛ VII. Теория и методика за развитие на бързината
6
Бързината като двигателно качество. Основни форми на
2
1.
бързината по вид спорт. Фактори на бързината.
Методика за развиване на бързината по вид спорт.
2.
2
Средства и методи за развиване на бързината по вид спорт.
3.
2
Общ брой часове:
54

70

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
Тренираността като устойчива адаптация на организма. Специфични критерии на
тренираността. Класификация в съответствие с тяхното енергетично осигуряване по
вид спорт.
Състоянията - тренираност и спортна форма по вид спорт
Двигателните качества
Сила, видове режими на мускулна дейност. Видове сила.
Методика за развиване на силовата подготовка. Принципи по вид спорт.
Издръжливост – обща и специална по вид спорт
Методи за развиване на аеробните възможности по вид спорт
Методи за развиване на анаеробните възможности по вид спорт
Бързина – форми на бързината по вид спорт
Методика за развиване на бързината по вид спорт
Работа за качества в годишния цикъл по вид спорт
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Определяне на критериите за тренираност и спортна форма по вид спорт.
Начини и принципи при управлението на спортната форма по вид спорт.
Разпознаване на видовете сила по вид спорт.
Избор на упражнения за различните видове сила по вид спорт
Анализиране и прилагане на методите за силова подготовка по вид спорт.
Разпознаване на видовете издръжливост по вид спорт.
Анализиране на ролята на биоенергетичните процеси по вид спорт.
Анализиране и прилагане на методите за развиване на издръжливостта по вид спорт.
Характеристика на бързината като двигателно качество на човека по вид спорт.
Разпознаване на формите на проявление на бързината по вид спорт.
Анализиране и прилагане на методите на бързината по вид спорт.
Анализиране и прилагане на упражнения за развиване на бързина в годишния цикъл по
вид спорт.
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

1. Проф. Кирил Георгиев Андонов
2. Проф. Николай Кирилов Изов
3. Проф. Красимир Лазаров Петков
4. Проф. Даниела Станимирова Дашева
5. Проф. Бисер Максимов Цолов
6. Проф. Свилен Емилов Нейков
7. Доц. Тодор Желязков Маринов
8. Проф. Елеонора Михайлова Милева
9. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл. ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
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17. Доц. Жанна Василева Готова
ЛИТЕРАТУРА
1. Желязков, Цв. Теория и методика на спортната тренировка. Медицина и
физкултура, София, 1986.
2. Желязков, Цв., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка. Гера Арт, София,
2002.
3. Желязков, Цв., Д. Дашева. Основи на спортната тренировка, София, 2017.
4. Дашева, Д., Л. Кръстев, Св. Нейков. Ръководство за семинарни упражнения по
основи на спортната тренировка. София, НСА, 2000.
5. Дашева, Д., Л. Кръстев, Св. Нейков, Ст. Иванов, К. Живкова. Теория и методика
на спортната тренировка. Гера Арт, София, 2001.
6. Учебници по видове спорт.
7. Списание „Спорт & Наука” и други на спортна тематика.
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Приложение № 15

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ВИД СПОРТ

ЗА XII КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № …………………..

813

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

СПЕЦИАЛНОСТ:

„СПОРТ“

8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

ПРОФЕСИЯ:

София, 2018
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I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Tеория и методика на спортната
подготовка по вид спорт – теория, е предназначена за обучение на учениците за
придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия код 813100
„Помощник-треньор“ от професионално направление „Спорт“ от Списъка на
професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за
професионалното образование и обучение.
В учебната програма за XII клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в пет раздела с примерни теми към всеки
раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото на
учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
биология, химия, физика и с другите учебни предмети от отрасловата и специфичната
подготовка за професията по вид спорт.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Tеория и методика на
спортната подготовка по вид спорт е учениците да усвоят значими за професията
специализирани знания и умения за развиване на двигателните качества ловкост и
гъвкавост по вид спорт. Особености на техниката при различните видове спорт.
Тактическа подготовка при различните видове спорт. Построяване и управление на
тренировъчния процес, методология на контрола. Годишно и многогодишно планиране
в съответствие със закономерностите на съответния вид спорт. Особености на
основните периоди в зависимост от спецификата на спорта.
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за ХII клас:
Брой учебни
седмици
I учебен срок
18
II учебен срок
11
Общ брой часове за учебната година:

Брой часове
седмично
2
2
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Общ брой часове
36
22
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ІV.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ

БРОЙ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

РАЗДЕЛ І. Теория и методика на тренировката за ловкост и
гъвкавост

12

1.

Ловкостта като двигателно качество на човека. Фактори на
ловкостта.

2

2.

Методика за развиване на ловкостта.

4

3.

Гъвкавостта като двигателно качество. Фактори на гъвкавостта.

2

4.

Методика за развиване на гъвкавостта.

4

РАЗДЕЛ ІI. Спортна техника

6

1.

Структура и функционална организация на спортната техника.
Видове движения.

3

Особености на техниката при различните видове спорт.
Същност на техническата подготовка. Етапи на техническата
подготовка.

3

2.

РАЗДЕЛ ІІI. Спортна тактика

6

1.

Същност на спортната тактика. Елементи на спортната тактика.

3

2.

Етапи на спортната тактика. Цел и задачи на тактическата
подготовка. Средства и методи на тактическата подготовка.

3

РАЗДЕЛ IV. Построяване на тренировъчния процес

20

1.

Същност на периодизацията на спортната тренировка.

3
3

2.

Макроструктура на тренировъчния процес.Особености на
подготвителния, състезателния и преходен периоди по вид
спорт.

3.

Мезоструктура на тренировъчния процес по вид спорт.

2

4.

Микроструктура на тренировъчния процес по вид спорт.

2
6

5.

Технология на построяване на различните мезо и микроцикли в
зависимост от спецификата на спорта. Цикличност на
тренировъчния процес.

4

6.

Годишно и многогодишно планиране в съответствие със
закономерностите на съответния вид спорт. Особености на
основните периоди в зависимост от спецификата на спорта.

ТЕМА№
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РАЗДЕЛ V. Контрол на тренировъчния процес

14

1.

Общо методологични въпроси. Основни понятия. Видове
контрол.

3

2.

Контрол на тренираността. Контрол на натоварването.

4

3.

Контрол на физическата подготовка. Контрол и оценка на
силовите качества. Контрол на издръжливостта.

4

4.

Контрол на техническата подготовка. Контрол на тактическата
подготовка.

3

Общ брой часове:
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
•

Координационни способности по вид спорт.

•

Координационни упражнения по вид спорт.

•

Гъвкавост по вид спорт.

•

Равновесни упражнения по видн спорт.

•

Основни средства за развиване на гъвкавостта по вид спорт.

•

Структура и функционална организация на спортната техника. Видове движения
по вид спорт.

•

Етапи на техническата подготовка по вид спорт.

•

Спортна тактика по вид спорт.

•

Средства и методи на тактическата подготовка по вид спорт.

•

Периодизацията на спортната тренировка по вид спорт.

•

Макроструктура на тренировъчния процес по вид спорт.

•

Мезоструктура на тренировъчния процес по вид спорт.

•

Микроструктура на тренировъчния процес по вид спорт.

•

Контрол на тренировъчния процес по вид спорт.

•

Контрол на тренираността по вид спорт.

•

Контрол на натоварването по вид спорт.

•

Контрол на физическата подготовка по вид спорт.

•

Контрол на издръжливостта по вид спорт.

•

Контрол на техническата подготовка по вид спорт.
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•

Контрол на тактическата подготовка по вид спорт.

След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Анализиране и прилагане на упражнения за развиване на ловкост и гъвкавост по
вид спорт.
Разпознаване на видовете гъвкавост по вид спорт.
Анализиране и прилагане на методите за развиване на ловкост и гъвкавост по
вид спорт.
Характеризиране на техническата подготовка по вид спорт.
Анализиране на развиването на спортната техника по вид спорт.
Анализиране на функционалната организация на спортната техника по вид
спорт.
Характеризиране на тактическата подготовка по вид спорт.
Анализиране на основните средства на тактиката, способите и формите по вид
спорт/
Характеризиране на етапите на спортната тактика по вид спорт.
Разпознаване на средствата и методите на тактическата подготовка по вид спорт.
Характеризиране на годишния тренировъчен цикъл – едногоциклична,
двуциклична периодизация по вид спорт.
Анализиране на макроструктурата – периоди, етапи на подготовка по вид спорт.
Анализиране на мезоструктурата по вид спорт. Видове мезоцикли.
Анализиране на микроструктурата по вид спорт. Видове микроцикли.
Анализиране на годишно и многогодишно планиране на тренировъчния процес
по вид спорт.
Анализиране на цикличността в тренировъчния процес по вид спорт.
Характеризирзне контрола на тренировъчния процес по вид спорт. Видове
контрол.

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:
1. Проф. Кирил Георгиев Андонов
2. Проф. Николай Кирилов Изов
3. Проф.Красимир Лазаров Петков
4. Проф. Даниела Станимирова Дашева
5. Проф. Бисер Максимов Цолов
6. Проф. Свилен Емилов Нейков
7. Доц. Тодор Желязков Маринов
8. Проф. Елеонора Михайлова Милева
9. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл. ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
17. Доц. Жанна Василева Готова
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ЛИТЕРАТУРА
1. Желязков, Цв. Теория и методика на спортната тренировка. ЦС на БСФС, София,
1977.
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2002.
6. Учебници по видове спорт.
7. Списание „Спорт & Наука” и други на спортна тематика.
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Приложение № 16
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
БИОМЕХАНИКА И БИОМЕХАНИЧЕН АНАЛИЗ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ
УПРАЖНЕНИЯ

ЗА XI КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД ………………………………

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:

813
8131001

ПРОФЕСИЯ:

813100

София, 2018
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„СПОРТ“

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“
„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по учебния предмет Биомеханика и биомеханичен анализ
на физическите упражнения е предназначена за обучение на ученици за придобиване
на ІІІ степен на професионална квалификация по професия код 813100 „Помощниктреньор“ от професионално направление „Спорт“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното
образование и обучение.
В учебната програма за XI клас е включено съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в четири раздела с примерни теми към
всеки раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото
на учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
физика, биология, анатомия, както и с другите учебни предмети от отрасловата и
специфичната подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основните цели на обучението по учебния предмет Биомеханика и
биомеханичен анализ на физическите упражнения са:
• учениците да изучат основните биомеханични характеристики, които
количествено характеризират физическите упражнения и процеси;
• учениците да изучат биомеханичните свойства на двигателния апарат;
• учениците да се запознаят с основните методи за биомеханичен анализ на
движенията и правилно да анализират получените количествени резултати;
• учениците да се научат да провеждат разумно и ефективно тренировъчния
процес в съответствие с очакванията за отличен резултат и с изискванията за
максимална защита от травми.
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за XI клас:
Брой учебни седмици
I учебен срок
18
II учебен срок
18
Общ брой часове за учебната година:
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Брой часове
седмично
1
1

Общ брой часове
18
18
36

ІV.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
БРОЙ

ТЕМА№

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ

УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

РАЗДЕЛ І. КИНЕМАТИЧНИ И ДИНАМИЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДВИЖЕНИЯТА НА ЧОВЕКА
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Предмет и задачи на биомеханиката. Отправни системи,
видове. Координатни системи, видове. Методи за определяне
на местоположението на телата.
Биомехнични кинематични характеристики – пространствени и
времеви. Темп и ритъм като критерии за: определяне на
устойчивостта на спортната техника; функционалното
състояние на спортиста и умението за управление времевата
структура на движенията.
Пространствено-времеви характеристики при постъпателни и
въртеливи движения.
Закони за движение на телата. Класификация на движенията по време, в пространството. Класификация на движенията в
спортната практика.
Силови характеристики при постъпателни и въртеливи
движения. Енергетични характеристики при постъпателни и
въртеливи движения. Инерчни характеристики. Закони на
Нютон.
Сила на тежестта. Опорна реакция. Съпротивление на средата.
Сили на еластична деформация. Видове сили. Взаимодействие
между вътрешни и външни сили.

2

2

2
2

3

3

РАЗДЕЛ ІI. СТАТИКА

7.

Статика. Център на тежестта. Аналитичен метод за определяне
на ОЦТ при човека. Равновесие – видове. Условия за
устойчивост на телата. Равновесие при човека.
РАЗДЕЛ ІII. БИОМЕХАНИКА И СТРУКТУРА НА
ДВИЖЕНИЯТА НА ЧОВЕКА

4

8.

Биомеханични свойства на костите и ставите. Лост, видове
лостове, костно-ставните сегменти като лостове.

3

9.

Биомеханични свойства на мускулите. Механично действие на
мускулите. Функционална класификация на мускулите.

4

10.

Система, елементи, структура. Двигателното действие като
система на движението. Физическото упражнение като
управляема система.
РАЗДЕЛ IV. БИОМЕХАНИЧЕН АНАЛИЗ
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3

11.

12.

13.

Методи за кинематичен анализ – определяне на кинематични
характеристики. Примери за ползите от анализа на тези
характеристики при конкретни спортове.
Възможности за безплатен и свободен софтуер за кинематичен
анализ:
1. Quintic - https://www.quinticsports.com/quintic-free-21-day-trial/
2. Kinovea - https://www.kinovea.org/en/downloads/
3. SkillSpector - http://skillspector.findmysoft.com/
Методи за динамичен анализ – определяне на динамични
характеристики. Конкретни примери за ползите от този тип
анализ при различните видове спортове.
Възможности за безплатен и свободен достъп до презентации с
конкретни примери на динамичен анализ:
http://www.arielnet.com/library/show/presentations
Комплексни методи за пълен биомеханичен анализ. Връзка
между кинематични и динамични характеристики. Примери.

3

3

2

Общ брой часове:
36

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
• терминологията и основните биомеханични характеристики на движенията;
реалната полза от познаването на тези характеристики с примери от различни спортни
дисциплини
• биомеханичните свойства на двигателния апарат
• същността на физическото упражнение като управляема система
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
• използване на биомеханичните закономерности на физическите упражнения при
конкретен вид спорт/фитнес
• да извършват биомеханичен анализ на движенията и правилно да анализират
получените количесвени резултати
• да провеждат тренировъчен процес в съответствие с:
- биомеханичната целесъобразност в управлението на движенията
- изискването за максимална защита от травми
- очакванията за отличен резултат
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проф. Кирил Георгиев Андонов
Проф. Николай Кирилов Изов
Проф. Красимир Лазаров Петков
Проф. Даниела Станимирова Дашева
Проф. Бисер Максимов Цолов
Проф. Свилен Емилов Нейков
Доц. Тодор Желязков Маринов
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8. Проф. Елеонора Михайлова Милева
9. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл. ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
17. Доц. Жанна Василева Готова
ЛИТЕРАТУРА
1. Богданов, П., Св. Иванов. Биомеханика на физическите упражнения. ДИ
„Медицина и физкултура”, София, 1985.
2. Богданов, П., Св. Иванов. Ръководство по биомеханика на физическите
упражнения. ДИ „Медицина и физкултура”, София, 1977
3. Аракчийски, Здр. Биомеханика на физическите упражнения. НСА ПРЕС, 2005.
4. Възможности за безплатен и свободен софтуер за кинематичен анализ:
4.1. Quintic - https://www.quinticsports.com/quintic-free-21-day-trial/
4.2. Kinovea - https://www.kinovea.org/en/downloads/
4.3. SkillSpector - http://skillspector.findmysoft.com/
5. Възможности за безплатен и свободен достъп до презентации с конкретни примери
на динамичен анализ: http://www.arielnet.com/library/show/presentations.
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Приложение № 17
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
БИОХИМИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ

ЗА XI КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД ………………………………

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:
ПРОФЕСИЯ:

813
8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

София, 2018
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„СПОРТ“

I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Биохимия на физическите
упражнения – теория, е предназначена за обучение на учениците за придобиване на ІІІ
степен на професионална квалификация по професия код 813100 „Помощник-треньор“
от професионално направление „Спорт“ от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и
обучение.
В учебната програма за XI клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в пет раздела с примерни теми към всеки
раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото на
учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
Теория и методика на спортната тренировка, Физиология на физическите упражнения,
Спортна медицина и хигиена и с другите учебни предмети от отрасловата и
специфичната подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Биохимия на физическите
упражнения е учениците да усвоят значими за професията знания и умения за
прилагане на основните принципи и закономерности в биохимията при конструиране,
провеждане и оценяване на тренировъчния процес в конкретен вид спорт.

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за 11 клас:
Брой учебни
седмици
I учебен срок
18
II учебен срок
18
Общ брой часове за учебната година:

Брой часове
седмично
1
1
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Общ брой часове
18
18
36

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ТЕМА№

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ

БРОЙ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

РАЗДЕЛ І. Химичен състав на живите организми

7

1.

Органични съединения в живите организми.

3

2.

Неорганични съединения в живите организми.

2

3.

Основни на биоенергетиката. Макроергични съединения: 2
АТФ и КФ.
РАЗДЕЛ ІІ. Устройство на клетка

4

1.

Общо устройство на клетката – органели и функции на 1
органелите.

2.

Устройство на мускулна клетка. Механизъм на мускулното 2
съкращение.

3.

Типове мускулни влакна.

1

РАЗДЕЛ ІІІ. Енергетично обезпечаване на мускулното 11
натоварване
1.

Креатин-фосфатна система.

2.

Гликолиза.
Образуване
на
декарбоксилиране на пирувата.

3.

Катаболизъм на мастните киселини (бета окисление).

4.

Аеробни механизми за енергообезпечаване: Цикъл на Кребс 4
и дихателни вериги.

5.

Катаболизъм на аминокиселините.

2

6.

Биохимична класификация на физическите натоварвания.

1

РАЗДЕЛ ІV. Биохимични основи на спортната тренировка

5

1.

Биохимична характеристика на умората.

2

2.

Биохимична характеристика на възстановяването.

2

3.

Биохимични принципи на спортната тренировка.

1

РАЗДЕЛ V. Хранене и биостимулиране

9

Храносмилане и резорбция на хранителните вещества.

3

1.

1

86

лактат.

Окислително 2
1

2.

Биохимични основи на храненето при спортисти.

3

3.

Биостимулиране и допинг.

3

Общ брой часове:

36

V.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
•
Състава и структурата на клетката;
•
Специфичните особености на мускулната клетка и механизма на
мускулното съкращение;
•
Пътищата за енергоснабдяване на организма;
•
Типовете мускулни влакна и техните метаболитни особености;
•
Биохимичните фактори за настъпване на умората;
•
Биохимичните особености на възстановяването;
•
Биохимичните аспекти на адаптация на организма към физическите
натоварвания;
•
Системите за енергообезпечаване на различните тренировъчни
натоварвания и възможностите за тяхното повлияване;
•
Усвояването на хранителните вещества от организма;
•
Особеностите на храненето при спортисти и възможностите за
повишаване на спортните постижения чрез прилагане на подходящи хранителни
режими и биостимулиране.
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения
за:
•
Насочване на тренировъчните въздействия към повишаване на капацитета
на съответните енергообезпечаващи системи;
•
Обосноваване на рационалните основи на храненето;
•
Прилагане на хранителни режими, подходящи за различните етапи на
тренировъчния процес;
•
Използване на хранителни добавки, благоприятстващи физическата
активност и възстановяването при спортисти;
•
Използване на биохимичните показатели, отразяващи метаболитните
промени при физическо натоварване за управление на тренировъчния процес.


АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1.
Проф. Кирил Георгиев Андонов
2.
Проф. Николай Кирилов Изов
3.
Проф. Красимир Лазаров Петков
4.
Проф. Даниела Станимирова Дашева
5.
Проф. Бисер Максимов Цолов
6.
Проф. Свилен Емилов Нейков
7.
Доц. Тодор Желязков Маринов
8.
Проф. Елеонора Михайлова Милева
9.
Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10.
Доц. Велизар Цолов Михайлов
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.



Гл.ас. Иван Мирчев Иванов
Гл.ас. Величка Павлова Александрова
Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
Проф. Татяна Станчева Янчева
Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
Доц. Жанна Василева Готова

ЛИТЕРАТУРА
1. Марков, Г. Тайните на клетката, 1984, изд. Народна просвета
2. Чакъров, Е., Ч. Начев. Атлас клетка и тъкани, 1993, изд. Просвета
3. Томова, Сн., Н. Вълчева, Ал. Панайотов. Дайджест по биология I-ва част,
1994, изд. Модул
4. Смит, А., П. Кембъл. Илюстрована биохимия, 2004, изд. Сиела
5. Атанасов, П. Молекулни основи на храненето, 2015
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Приложение № 18

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ И
СПОРТА ЗА ВИСОКИ СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

ЗА XII КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД ……………………………….

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

813

„СПОРТ“

СПЕЦИАЛНОСТ:

8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

ПРОФЕСИЯ:

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

София, 2018
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I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Управление на детско-юношеския
спорт и спорта за високи спортни постижения – теория, е предназначена за обучение
на учениците за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по
професия код 813100 „Помощник-треньор“ от професионално направление „Спорт“ от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за
професионалното образование и обучение.
В учебната програма за XII клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в три раздела с примерни теми към всеки
раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото на
учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
„Нормативно-правна уредба на физическото възпитание и спорт в Република
България“, „Теория на спортната тренировка“, „Теория на физическото възпитание“,
„Икономика“ и с другите учебни предмети от отрасловата и специфичната подготовка
за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Управление на детскоюношеския спорт и спорта за високи спортни постижения е учениците да усвоят
значими за професията знания и умения за: структурата и функционирането на ДЮС и
СВП в България и в Европа; правно-нормативната уредба, факторите в развитието и
основните проблеми в управлението на ДЮС и СВП; стратегическите цели, модели и
програми за развитие на ДЮС; управлението на системата за развитие на спортни
таланти; съдържанието и основните направления в мениджмънта и маркетинга на
спортен клуб и на спортни събития; кадровото, научното, финансовото и материалнотехническото осигуряване на ДЮС и СВП.
III.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Брой учебни часове за учебния предмет за XII клас:
Брой учебни седмици
I учебен срок
II учебен срок
11
Общ брой часове за учебната година:

Брой часове седмично
2
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Общ брой
часове
22
22

ІV.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
БРОЙ

ТЕМА

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ

№

УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

РАЗДЕЛ І. Систематологична характеристика на ДЮС и

7

СВП
1.

Структура и функциониране на ДЮС и СВП в Република
България и положителния европейски опит

2

2.

Законодателна и правно-нормативна уредба на ДЮС и СВП

1

3.

Фактори в развитието на ДЮС и СВП – обща характеристика

2

4.

Основни проблеми в управлението на ДЮС и СВП в Република
България – диагностичен анализ

2

РАЗДЕЛ ІІ. Стратегически цели и модели в управлението на
ДЮС

7

1.

Стратегически цели, структурно-функционални модели и
програми за развитие на ДЮС (на национално, общинско и
клубно равнище)

3

2.

Система за развитие на спортни таланти – подготвителни групи,
спортни групи в училище, детски спортни школи, спортни
училища, спортни клубове

2

3.

Кадрово, материално-техническо и финансово осигуряване на
ДЮС

2

РАЗДЕЛ ІІІ. Мениджмънт на СВП

8

1.

Същност, съдържание и основни направления в мениджмънта и
маркетинга на СВП (мениджмънт на спортен клуб и на спортни
събития)

4

2.

Източници и механизми за финансово и материално-техническо
осигуряване на СВП

2

3.

Кадрово и научно-технологично осигуряване на СВП

2

Общ брой часове:

22
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
• систематологичната характеристика на ДЮС и СВП в България и положителния
европейски опит.
• законодателството и правно-нормативната уредба на ДЮС и СВП;
• факторите в развитието и основните проблеми в управлението на ДЮС и СВП.
• стратегическите цели, модели и програми за развитие на ДЮС.
• системата за развитие на спортни таланти.
• специфичните особености на мениджмънта и маркетинга на спортен клуб и на
спортни събития
• видовете осигурявания на ДЮС и СВП (кадрово, научно, финансово,
материално-техническо и пр.).
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
• анализ на управлението и развитието на ДЮС и СВП (на национално, общинско
и клубно равнище).
• формулиране на проблемите в управлението и развитието на ДЮС и СВП, и за
предлагане на алтернативи за тяхното решаване.
• прилагане на мениджърски и маркетингови подходи в управлението на ДЮС и
СВП (в т.ч. на спортни клубове и спортни събития).
• проектиране на решения за развитие на системата за спортни таланти и за
участие в програми за развитие на ДЮС.
 АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1. Проф. Кирил Георгиев Андонов
2. Проф. Николай Кирилов Изов
3. Проф. Красимир Лазаров Петков
4. Проф. Даниела Станимирова Дашева
5. Проф. Бисер Максимов Цолов
6. Проф. Свилен Емилов Нейков
7. Доц. Тодор Желязков Маринов
8. Проф. Елеонора Михайлова Милева
9. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл.ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл.ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
17. Доц. Жанна Василева Готова
ЛИТЕРАТУРА
1. Банков, П. Управление на спорта в свободното време. Болид Инс, С., 2005.
2. Дашева, Д., П. Банков, Ел. Николова, Д. Илиев. Детско-юношеският спорт и
елитен спорт – конвергенция и нова визия. „Спорт и наука“, бр. 1/2015.
3. Дашева, Д. „Конкурентоспособност“ на българския елитен спорт (част Първа и
Втора). „Спорт и наука“, бр. 5 и 6/2017.
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4. Закон за физическото възпитание и спорта (обн. ДВ, бр.58 от 9.07.1996 и последни
промени от 2016 г.).
5. Калайков, Й. Мениджмънт на спорта. НСА Прес, С., 2008.
6. Национална стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в
Република България 2012-2022 година.
7. Наредба № 3 от 30.05.2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и
състезателна дейност (обн., ДВ, бр. 47 от 6.06.2014 г., в сила от 6.06.2014 г.).
8. Наредба № 1 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности (ДВ,
бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 13.05.2014 г., изм., бр. 84 от 30.10.2015 г.).
9. Наредба № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на
учениците в спортните училища (Обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от
20.09.2016 г.)
10. Наредба № 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и
квалификацията на спортно-педагогическите кадри (обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2017
г.).
11. Сандански, Ив. Мениджмънт на спортни събития. ЕС Принт, С., 2009.
12. Сандански, Ив. Ръководство по професията „Организатор на спортни прояви и
първенства“. БПС ООД, С., 2012.
13. Цолов, Б. Основи на маркетинга в спорта. Болид Инс, С., 2008.
14. Цолов, Б. Мениджмънт на спорта (лекционен курс за студентите в НСА „В.
Левски“. Болид Инс, С., 2009.
15. Цолов, Б. Финансиране на спорта (теоретико-приложни аспекти). ЕС Принт ООД,
С., 2010.
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I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по учебния предмет Адаптирана физическа активност –
теория, е предназначена за обучение на учениците за придобиване на ІІІ степен на
професионална квалификация по професия код 813100 „Помощник-треньор“ от
професионално направление „Спорт“ от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и
обучение.
В учебната програма за XII клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в четири раздела с примерни теми към
всеки раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото
на учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
теория на спортната тренировка, спортна медицина и хигиена, спортен масаж и с
другите учебни предмети от отрасловата и специфичната подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Адаптирана физическа
активност е учениците да усвоят значими за професията знания и умения за
формиране на общотеоретични, методологични и научни познания за АФА като
интердисциплинарна теория и практика, свързана с двигателните дейности и активния
начин на живот на лица с различни ограничения.
III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за 12 клас:
Брой учебни
седмици

Брой часове
седмично

I учебен срок
II учебен срок
11
Общ брой часове за учебната година:

2
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Общ брой часове
22
22

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
БРОЙ

ТЕМА

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ

№

УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

РАЗДЕЛ І

3

АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ – СЪЩНОСТ,
СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Адаптирана
1.

физическа

активност

–

история,

понятийно

2

определение, същност и международни перспективи. Съвременно
състояние

на

научната

дисциплина

адаптирана

физическа

активност.

2.

Видове АФА: физическо възпитание, елитен спорт и рекреация,

1

рехабилитация – съдържание, цел, задачи, принципи, функции.
РАЗДЕЛ ІІ
ВИДОВЕ УВРЕЖДАНИЯ – ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ
НА

ФИЗИЧЕСКОТО,

УМСТВЕНОТО

И

6

ПСИХИЧЕСКОТО

РАЗВИТИЕ

1.

2.

3.

Интелектуални увреждания – характеристика и особености на

2

физическото, умственото и психическото развитие . Спортове
Физически увреждани – характеристика и особености на

2

физическото, умственото и психическото развитие . Спортове
Сензорни увреждания – характеристика и особености на

2

физическото, умственото и психическото развитие . Спортове.
РАЗДЕЛ ІІІ
МЕЖДУНАРОДНИ

СПОРТНИ

ДВИЖЕНИЯ

–

ИСТОРИЯ,

7

ФИЛОСОФИЯ И СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ

История, философия и съвременно развитие на параолимпийското
1.

1

движение и спорт. Международен параолимпийски комитет.
Параолимпийски спортове – летни и зимни.

2.

2
Класификационна

система

–

3.

същност

на

медицински

и
1
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функционален модел. Българска параолимпийска асоциация

4.

Спешъл олимпикс движение -история, философия и съвременно

1

развитие.
Спешъл олимпикс – спортове (летни, зимни), състезания и

5.

програми Спешъл олимпикс България

2

РАЗДЕЛ ІV
ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ

6

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Специфика на обучението и образованието при деца със
1.

2

специални образователни потребности. Включващо обучение –
модели и тенденции в развитието
Значение на спорта като средство за социална адаптация и

2.

2

интеграция. Видове интеграция и приобщаване. Стратегии за
адаптация
АФА като средство за приобщаващо образование. Примери на

3.

2

добрите АФА практики за деца с интелектуални, физически и
сензорни увреждания.
Общ брой часове:

22

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО









След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
концепцията и обхвата на адаптираната физическа активност;
отделните аспекти на АФА в зависимост от историята и развитието на спорта за хора с
увреждания и параолимпийското движение (параолимпийски спортове, състезателна
програма, дисциплини, класове, международна класификация, международни и
национални спортни организации);
същността на физическото, умственото и психическото развитие при интелектуални,
физически и сензорни увреждания;
същността на приобщаването в контекста на адаптираното физическо възпитание и
спорт;
същността на процеса на адаптация на човека, включващ всички видове
приспособяване към условията и на външната, и на вътрешната среда;
особеностите на техниката на движенията и методиката на обучение по вид адаптиран
спорт;
специфичното съдържание (цел, задачи, функции);
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
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диференциация на видовете увреждания с оглед целесъобразно използване на
възможностите за физическа активност и спорт;
провеждане на начално обучение по вид адаптиран спорт с рекреационна, терапевтична
и спортна насоченост;
изготвяне на индивидуални планове за АФА дейностите, като отчитат спецификата на
увреждането и индивидуалните възможности на участниците;
изграждане способности за повишаване на обществената запознатост със спортните
дейности и тяхната роля за подобряване на социалната интеграция и качеството на
живот на хората с увреждания чрез средствата и методите на АФА и спорта.
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1.
Проф. Кирил Георгиев Андонов
2.
Проф. Николай Кирилов Изов
3.
Проф. Красимир Лазаров Петков
4.
Проф. Даниела Станимирова Дашева
Проф. Бисер Максимов Цолов
5.
6.
Проф. Свилен Емилов Нейков
7.
Доц. Тодор Желязков Маринов
8.
Проф. Елеонора Михайлова Милева
9.
Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл.ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл.ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
17. Доц. Жанна Василева Готова
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I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Теория и методика на кондиционната
подготовка – теория, е предназначена за обучение на учениците за придобиване на ІІІ
степен на професионална квалификация по професия код 813100 „Помощник-треньор”
от професионално направление код 813 „Спорт” от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното
образование и обучение.
В учебната програма за XI клас е включено учебно съдържание насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебната програма по Теория и методика на кондиционната подготовка е
насочена към изясняване на общометодологическите проблеми на специалността по
вид спорт, избран от ученика, характера и тренировката по този спорт, както и на
закономерностите, на които се подчинява тренировъчният процес и спецификата на
тяхното приложение при спортисти или занимаващи се на различна възраст и степен на
подготовка. Анализират се средствата на тренировката по съответния спорт 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 за вида спорт.
Чрез учебното съдържание се усвояват знания и умения за цялостната
кондиционна подготовка. Учебното съдържание в учебната програма е разделено на
примерни теми. Учебните часове се разпределят по теми от учителя в началото на всяка
учебна година с акцент върху особеностите на вида спорт, избран от ученика.
Учебното съдържание съдържа общотеоретични въпроси и свързаните с тях
проблеми на планирането и контрола в учебно-тренировъчния процес.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебните предмети
теория и на спортната тренировка и теория на физическото възпитание и с другите
учебни предмети от отрасловата и специфичната подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира при активно включване на
ученика в учебно-тренировъчния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на
учебното съдържание и чрез анализиране на данни и изготвяне на тренировъчни
програми.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Целта на обучението е формиране на теоретични и практико-приложни знания и
умения за прилагане на основните закономерности и принципи на кондиционната
подготовка по вид спорт в конкретни ситуации.
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III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за XI клас:
Брой учебни
Брой часове
седмици
седмично
I учебен срок
18
1
II учебен срок
18
1
Общ брой часове за учебната година:

Общ брой часове
18
18
36

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
БРОЙ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

ТЕМА
№

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ

1

1.

Същност и форми по кондиционната подготовка в спорта.
Характеристики, фактори и обща класификация на физическите
качества (сила, бързина, издръжливост) и взаимовръзката между
тях

2

2.

Двигателни качества, възможности и способности, определящи
физическата кондиция (гъвкавост, ловкост). Механизми на
енергоосигуряване и взаимовръзка с отделните системи на
организма
(работна,
обезпечаваща,
командна).
Спортнопедагогически основи на разгряването и отгряването.
Видове разгряване и осъществяването им с комплекси от
упражнения

2

3.

Принципи и съвременна стратегия на успоредно-последователно
развитие на физическите качества и функционалните
възможности. Обща физическа подготовка. Биомеханична
характеристика на средствата за кондиционна подготовка

4.

Силата като основно двигателно качество. Фактори на мускулната
сила

2
2

5.

Видовете сила и взаимовръзката им с останалите физически
качества и системи на организма (максимална сила и видове
мускулна хипертрофия). Културистични и тежкоатлетически
средства за развитие на силата. Силови способности и условия за
проявление

2

6.

Експлозивна (взривна), бърза, стартова сила и силова
издръжливост. Силова ловкост. Проявление на силата в
ексцентрична и концентрична фаза на тренировъчните движения.
Силови тренировки на машини и със свободни тежести. Мерки за
безопасност при силовите тренировки. Плиометрични и
балистични лекоатлетически средства за развитие на скоростносиловите качества
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1

7.

Методика на силовата подготовка – основни принципи. Методи за
развиване на силовата издръжливост – основни схеми и варианти
при спортове с различна физиологична и биохимична
характеристика

1

8.

Методи и средства за развиване на максимална сила –
класификация, характеристика и начин на приложение. Планиране
в етапа (модула), седмичния цикъл и отделната тренировъчна
единица. Управление и контрол.

9.

Методи и средства за развиване на динамичната и взривната сила –
класификация, характеристика и начин на приложение.

1
2

10.

Теория и методи на бързината като двигателно качество. Основни
форми на бързината и взаимовръзката между тях. Лекоатлетически
бегови средства за развитие на бързината. Методика за развитие на
бързината. Планиране, управление и контрол в процеса на
кондиционната подготовка

2

11.

Издръжливостта като двигателно качество на човека. Видове
издръжливост. Фактори на издръжливостта. Умора и
възстановяване. Зони на интензивност и физиологичното им
въздействие върху издръжливостта

1

12.

Методика за развитие на издръжливостта – основни принципи.
Методи за развиване на аеробните възможности – равномерен,
променлив,
интервален
(интензивен
и
екстензивен),
интервално-променлив, фартлек, кръгов – основни схеми

13.

Аеробна издръжливост: методи за развитието й – повторен

1
2

14.

Средства и методи на кондиционната подготовка в зависимост от
възрастта, квалификацията, генотипа и пола на спортиста.
Планиране, управление и контрол в процеса на кондиционната
подготовка

4

15.

Определение и значение на подвижността, координационните
възможности, баланса и равновесната устойчивост. Методика за
развитие на координационните възможности, баланса и
равновесната устойчивост. Превантивно – стабилизиращи и
превантивно-динамизиращи упражнения от тренировъчната
система IR Fit Motion.

1

16.

Определение и значение на ловкостта като интегрално двигателно
качество. Фактори на ловкостта. Функционално-координационната
тренировка. Методи за развитие на ловкостта.

1

17.

Планиране и периодизация на кондиционната подготовка.
Принципи и отправни моменти при съставяне на тренировъчни
програми . Модулна схема на планиране по тренировъчната
система IR Fit Motion
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18.

Управление и контрол в процеса на кондиционната подготовка.

1

19.

Стречинг и третиране на миофасциите като средства за разпускане
и възстановяване след физическо натоварване.

1

20.

Съставяне на програми за издръжливост.

1

21.

Съставяне на програми за сила.

1

22.

Съставяне на програми за бързина.

1

23.

Съставяне на
възстановяване.

24.

Съставяне на програми за превенция.

25.

Съставяне на програми за
координационните способности.

програми

за

стречинг

развитие

Общ брой часове

за

разпускане

и

1
1

на

функционално-

1
36

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
- методологията и организацията на планиране и управление на кондиционната
подготовка;
- средствата и методите на кондиционната подготовка, контрола върху
развитието на двигателните качества и физическото натоварване;
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения
за:
- да прилагат основните закономерности и методи на кондиционната подготовка
в конкретни ситуации, свързани с дозиране на физическото натоварване и
управлението на спортната форма, с контрола върху динамиката на физическото
натоварване и възстановяването;
- да участват в екип за съставяне на програми за развитието на двигателните
качества.
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Проф. Кирил Георгиев Андонов
Проф. Николай Кирилов Изов
Проф. Красимир Лазаров Петков
Проф. Даниела Станимирова Дашева
Проф. Бисер Максимов Цолов
Проф. Свилен Емилов Нейков
Доц. Тодор Желязков Маринов
Проф. Елеонора Михайлова Милева
Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
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10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл. ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
17. Доц. Жанна Василева Готова
ЛИТЕРАТУРА
1.
Карабиберов, Ю., П. Бонов. Атлетическата подготовка в баскетбола.
2.
Къненгам, Г., Ю. Карабиберов, К. Бичев. Спортно-физиологичен обзор върху
тренировката с тежести, 2013.
3.
Ю. Карабиберов. Кондиционната подготовка във волейбола, 2016, издание Колие
по спорт „Бофит“.
Ю. Карабиберов. Фитнесът, 2017 г. издание на Колие по спорт „Биофит“.
3.
4.
Ю. Карабиберов. Енциклопедия на кондиционната подготовка в спорта –
електронен учебник на Колие по спорт „Биофит“, 2018.
5.
Аладжов, К. Азбука на движенията в спорта.
6.
Аладжов, К. Игрите на нашето детство.
7.
Аладжов, К. Физическата подготовка в спорните игри.
8.
Кънингам, Г. Основни научни принципи на тренировките с тежести, том 3,
учебник на американската школа „C.O.R.F.I.T.“

104

Приложение № 21
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ

ЗА XI КЛАС
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № ……………………..

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:

813

„СПОРТ“

8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

ПРОФЕСИЯ:

София, 2018
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I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Програмата по учебния предмет Спортна психология е предназначена за
обучение на учениците за придобиване на III степен на професионална квалификация
по професия код 813100 „Помощник-треньор“ от професионално направление код 813
„Спорт“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6
от Закона за професионалното образование и обучение.
В учебната програма за XI клас е включено учебно съдържание, насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебната програма по Спортна психология е насочена към изясняване на
основните понятия в спортната психология, формиране на необходимите умения за
целенасоченото им приложение в спортната практика и за използване на методите на
психологията за повишаване на ефективността на спортната дейност, развитие и
реализация в и чрез спорта. Извежда се ролята на психологическите знания в
професионалната подготовка на спортния педагог, същността и спецификата на
психическата подготовка в различните видове спорт, изграждането и развитието на
личността на спортиста, изясняване на същността и механизмите на регулацията и
саморегулацията на психичните състояния, поведение и действия на спортиста и
треньора, управление на мотивацията и активността в учебно-тренировъчния процес и
спортно-състезателната дейност. Разглеждат се средствата и методите на психическа
подготовка, нейното планиране и реализиране в зависимост от спецификата на
конкретния вид спорт, възрастта, квалификацията и личностните особености на
спортистите.
Учебното съдържание в учебната програма е разделено в примерни теми.
Учебните часове се разпределят по теми от учителя в началото на всяка учебна година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с другите учебни
предмети от отрасловата и специфична подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в процеса на обучение, чрез проблемно поставяне на и изясняване на учебното
съдържание, чрез анализ на данни и изготвяне на програми за психически въздействия.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Целта на обучението по спортна психология е овладяване на теоретични знания
и изграждане на практически умения за прилагане на им в условията на спортносъстезателната дейност.
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III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за XI клас:
Брой учебни
седмици
I учебен срок
18
II учебен срок
18
Общ брой часове за учебната година:

Брой часове
седмично
1
1

Общ брой часове
18
18
36

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

БРОЙ
УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

ТЕМА№

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ

1

1.

Спортната психология като наука. Възникване, развитие,
съвременно състояние. Предмет, обект и основни задачи на
спортната психология. Място и значимост на спортната
психология за теорията и практиката на спорта.

2

2.

Психологическа характеристика на спортната дейност –
същност и особености. Психологическа структура на
дейността. Възможности за оптимизиране на спортносъстезателната дейност.
Психологически
основи
на
двигателното
обучение.
Психологически особености на изграждането на двигателните
навици в спорта.

2

3.

3

4.

Личност и реализация в спорта. Особености на личността на
спортиста. Личностна активност. Регулация и саморегулация на
поведението и личността.

5.

Темперамент и характер. Формиране и развитие на личността.

1

6.

Мотивация и спорт. Управление на мотивацията в спорта

2

7.

Спортният отбор като социална група. Структура на отбора.
Групови процеси. Ръководство и лидерство в отбора.

2

Общуване и междуличностни отношения в спорта. Управление
и регулация на взаимоотношенията в отбора. Конфликти.
Методи за разрешаване.

2

8.

9.

Внимание. Особености на вниманието в спортната дейност.
Специфика на вниманието в различните видове спорт.

2
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Воля и спорт. Волеви качества на спортиста. Управление на
волевата активност по време на тренировка и състезание.
Волева подготовка на спортиста

2

10.

2

11.

Интелект и спорт. Интелектуална активност и развитие на
творческите способности в спорта. Тактическо мислене в
спорта.

12.

Психични състояния в спорта. Динамика на психичните
състояния на спортиста в учебно-тренировъчния процес.

2
2

13.

Стрес и тревожност в спорта. Предстартови състояния.
Регулация
и
саморегулация
на
състоянията
в
спортносъстезателната дейност.

2

14.

Психично възстановяване на спортиста. Същност и
характеристики. Динамика на възстановяването. Методи за
психично възстановяване.
Психична устойчивост на спортиста и треньора. Същност и
прояви. Фактори на психичната устойчивост по време на
тренировка и състезание.

2

15.

2

16.

Психологическо осигуряване на спортната дейност. Място и
роля на психологическото осигуряване в системата на
спортната подготовка. Нива на психологическо осигуряване.
Основни направления.

17.

Психическа подготовка в спорта. Същност и видове. Цели и
задачи. Методи на психическа подготовка.

3

18.

Планиране на психическата подготовка.

2

Общ брой часове
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
- Същността и основните характеристики на психичните, процеси, състояния и
свойства и тяхната специфика на проявление в условията на учебно-тренировъчната и
състезателната дейност;
- Същността и видовете психическа подготовка в спорта, нейната специфика в
отделните видове спорт;
- Методите за психическа подготовка;
- Факторите на психическа устойчивост;
- Същността на междуличностните отношения и взаимодействия в отбора и
тяхното управление.
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След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
- Насочване и управление на междуличностните отношения в учебно-тренировъчния и
състезателен процес;
- Прилагане на диференциран и индивидуален подход;
- Управление на възникващите в процеса на подготовка и по време на състезание
конфликти;
- Управление на мотивацията и активността на състезателите по време на тренировка и
състезание;
- Създаване на условия и подпомагане на личностното развитие на спортистите.
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:
1. Проф. Кирил Георгиев Андонов
2. Проф. Николай Кирилов Изов
3. Проф. Красимир Лазаров Петков
4. Проф. Даниела Станимирова Дашева
5. Проф. Бисер Максимов Цолов
6. Проф. Свилен Емилов Нейков
7. Доц. Тодор Желязков Маринов
8. Проф. Елеонора Михайлова Милева
9. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл.ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл.ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
17. Доц. Жанна Василева Готова
ЛИТЕРАТУРА
Попов, Н. Психология. Спортна психология, НСА ПРЕС, С., 2002.
Герон, Е., Ю. Мутафова-Заберска. Мотивация при физическата дейност и спорта,
част І и ІІ, С., НСА ПРЕС, 2004.
Георгиев, М. Функционални състояния, С., НСА ПРЕС, 2003.
Домусчиева-Роглева, Г. Предсъстезателна тревожност и стрес в спорта, С., 2009.
Янчева, Т. Психологическо осигуряване в елитния спорт, С., НСА-ПРЕС, 2006.
Янчева, Т. Личност и състезателна реализация, С., НСА ПРЕС, 2004.
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Приложение № 22
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
СПОРТНА МЕДИЦИНА И ХИГИЕНА

ЗА XII КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № …………………..

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:

813

„СПОРТ“

8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

ПРОФЕСИЯ:

София, 2018
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I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Спортна медицина и хигиена – теория,
е предназначена за обучение на учениците за придобиване на ІІІ степен на
професионална квалификация по професия код 813100 „Помощник-треньор“ от
професионално направление „Спорт“ от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и
обучение.
В учебната програма за XII клас е включено учебно съдържание насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в 15 примерни теми. Учебните часове се
разпределят от учителя в началото на учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с учебния предмет
биология и здравно образование и с другите учебни предмети от отрасловата и
специфичната подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Спортна медицина и
хигиена е учениците да усвоят значими за професията знания и умения, свързани със
спорта и здравето, които да допринесат за повишаването на професионалната
компетентност на учениците и да бъдат от полза при реализацията им като специалисти
в съответната област.

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за 12 клас:
Брой учебни
седмици
I учебен срок
18
II учебен срок
Общ брой часове за учебната година:

Брой часове
седмично
2
-
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Общ брой часове
36
36

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
БРОЙ
ТЕМА№

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ

УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Физическа активност, фитнес и здраве – взаимовръзка.
Ролята

на

физическата

активност

за

2

превенция

на

1

Препоръчителна физическа активност за намаляване на

1

заболяванията.

здравословните рискови.
Хранене, хранителни вещества и продукти. Енергиен баланс.

3

Принципи на здравословното хранене.
Изисквания

към

храненето

на

спортистите

в

детско-

3

Хранене и питеен режим преди, по време и след тренировка

3

юношеската възраст.

или състезание.

7.

Състав на телесната маса.

2

8.

Оценка на телесните мазнини и мускулната маса.

1

Методи за контрол на теглото и състава на телесната маса в

2

9.

10.

спорта.
Спортно-медицински проблеми при спортуващи деца и

2

подрастващи.

11.

Спортно-медицински проблеми при спортуващи момичета.

2

12.

Лична хигиена и профилактика на инфекциите при спортисти.

3

13.

Спортен травматизъм – характеристика, причини, особености.

3

14.

Оценка на състоянието и първа помощ при различни травми.

6
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15.

Превенция на спортния травматизъм.

2

Общ брой часове:

36

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
Взаимовръзката между физическата активност и здравето на човека, както и
относно препоръките на СЗО за обем и интензивност на физическата активност с
цел превенция на заболяванията.
Принципите на здравословното хранене, както и особеностите на храненето при
спортисти в зависимост от вида спорт и етапа на спортна подготовка.
Основни понятия за компонентите на телесната маса, начините за оценката им,
както и безопасните методи за контрол на теглото.
Основните здравословни рискове при спортисти и хигиенните мерки за
предотвратяването им.
Специфичните особености, фактори за възникването и начините за превенция на
спортния травматизъм.

•
•
•
•
•

След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
• Оказване на първа долекарска помощ при травматични увреждания и
животозастрашаващи състояния.
• Да дават препоръки относно физическата активност на хора на различна възраст
с цел превенция на здравето им.
• Да правят информиран избор на хранителен режим във връзка със спортносъстезателната дейност.




АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1. Проф. Кирил Георгиев Андонов
2. Проф. Николай Кирилов Изов
3. Проф. Красимир Лазаров Петков
4. Проф. Даниела Станимирова Дашева
5. Проф. Бисер Максимов Цолов
6. Проф. Свилен Емилов Нейков
7. Доц. Тодор Желязков Маринов
8. Проф. Елеонора Михайлова Милева
9. Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
10. Доц. Велизар Цолов Михайлов
11. Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
12. Гл. ас. Величка Павлова Александрова
13. Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
14. Проф. Татяна Станчева Янчева
15. Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
16. Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
17. Доц. Жанна Василева Готова
113




ЛИТЕРАТУРА

1. Димитрова, Д. Физическа активност и здраве. Физическата активност като
средство за превенция на заболяванията, 2014, ISBN 978-619-160-266-7.
2. Димитрова, Д. Основи на спортната медицина, Учебник за студенти по
кинезитерапия. Авангард Прима, 2017, ISBN 978-619-160-904-8.
3. Димитрова, Д. Долекарска помощ при спешни състояния. Болид-инс ЕООД,
2015, ISBN 978-954-394-159-9.
4. Димитрова, Д. Хранене и спорт, НСА Прес, 2014, ISBN 978-954-718-394-0.

114

Приложение № 23

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА
СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ПО
СПОРТЕН МАСАЖ

ЗА XII КЛАС

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД………………………….

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
СПЕЦИАЛНОСТ:

813

„СПОРТ“

8131001

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

813100

„ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР“

ПРОФЕСИЯ:

София, 2018
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I.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма по учебния предмет Спортен масаж – теория, е
предназначена за обучение на учениците за придобиване на ІІІ степен на
професионална квалификация по професия код 813100 „Помощник-треньор“ от
професионално направление „Спорт“ от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и
обучение.
В учебната програма за XII клас е включено учебно съдържание насочено към
овладяването на базисни знания, умения и компетентности, които гарантират на
обучаемия възможност за упражняване на професията в спортни организации, които
развиват и осъществяват тренировъчна и състезателна дейност по вид спорт, както и да
изпълнява задълженията си на член от професионалния екип при планиране и
извършване на трудовите дейности.
Учебното съдържание е разпределено в четири раздела с примерни теми към
всеки раздел. Учебните часове се разпределят по раздели и теми от учителя в началото
на учебната година.
Обучението по предмета се извършва във взаимовръзка с другите учебни
предмети от отрасловата и специфичната подготовка за професията.
Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на
ученика в учебния процес, чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното
съдържание, анализиране на данни и изпълнение на задания.
Обучението се провежда като теоретични уроци за нови знания и занимания с
практическа насоченост.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Основната цел на обучението по учебния предмет Спортен масаж е учениците
да усвоят значими за професията знания и умения за класическия спортен масаж и
масажните му техники и методики.
Обучението по спортен масаж е насочено към:
• формиране на теоретични познания и практически умения за приложението
на спортния масаж върху различните части на човешкото тяло;
• усвояване на масажните методики за биологично стимулиране преди
натоварване, поддържане на спортната форма, възстановяване на спортуващите,
профилактика и лечение на спортния травматизъм.
Учебната програма по спортен масаж е насочена към:
• разкриване на физиологичните механизми за въздействие на масажа върху
различните органи и системи на човешкия организъм;
• запознаване с физиологичното въздействие, класификацията и техниките за
приложение на отделните масажни начини;
• създаване на методики за различните видове спортен масаж по частите на
тялото.
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III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Брой учебни часове за учебния предмет за XII клас:
Брой учебни седмици

Брой часове седмично

I учебен срок
II учебен срок
11
Общ брой часове за учебната година:

Общ брой
часове

2

22
22

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
ТЕМА
№

БРОЙ
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ

УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ

РАЗДЕЛ І. Теоретични основи и физиологични механизми за
въздействие на масажа

1.

2.

Теоретични основи – същност, историческо развитие, форми,

2

методи, показания, противопоказания и класификация на масажа
Физиологични механизми за въздействие на масажа и отражението

2

му върху различните органи и системи на човешкия организъм
РАЗДЕЛ

ІІ.

Физиологично

въздействие,

класификация,

техника и методически указания за изпълнение на масажните
начини
Физиологично въздействие, класификация, техника и методически
1.

2

указания за изпълнение на масажните начини поглаждане и
изстискване

2.

Физиологично въздействие, класификация, техника и методически
указания за изпълнение на масажния начин разтриване
Физиологично въздействие, класификация, техника и методически

3.

2

указания за изпълнение на масажните начини размачкване и
ударно-вибрационни техники
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2

РАЗДЕЛ ІІІ. Класификация на спортния масаж
Класификация на спортния масаж, същност, особености и
1.

2

методика за провеждане. Съчетаване на апаратен масаж, водни
процедури, сауна и класически мануален масаж

2.

Масаж на гръб, шийно-раменна, поясна област и седалище

2

3.

Масаж на долни, горни крайници, гърди и корем

2

РАЗДЕЛ ІV. Видове масаж
1.

Предварителен масаж и самомасаж

2

2.

Общ тренировъчен масаж

2

3.

Възстановителен масаж и масаж при спортни травми

2

Общ брой часове:

22

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението учениците трябва да са усвоили знания за:
•

физиологичното въздействие на масажа върху кожата, опорно-двигателния
апарат, обмяната на веществата, нервната, лимфната, дихателната и сърдечносъдовата система;

•

физиологичното въздействие и класификацията на масажните начини
поглаждане, изстискване, разтриване, размачкване и ударно-вибрационни
техники;

•

формите, методите, показанията и противопоказанията на спортния масаж;

•

особеностите на спортния масаж в зависимост от соматотипа, възрастта и вида
спорт;
След завършване на обучението учениците трябва да са придобили умения за:
• да изпълняват всички похвати от масажните начини поглаждане, изстискване
разтриване, размачкване и ударно-вибрационни техники;
• да комбинират правилно масажните техники според целта на спортния масаж;
• да прилагат предварителен, тренировъчен и възстановителен масаж на
отделните части на тялото.
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АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Проф. Кирил Георгиев Андонов
Проф. Николай Кирилов Изов
Проф. Красимир Лазаров Петков
Проф. Даниела Станимирова Дашева
Проф. Бисер Максимов Цолов
Проф. Свилен Емилов Нейков
Доц. Тодор Желязков Маринов
Проф. Елеонора Михайлова Милева
Доц. д-р Здравко Стефанов Стефанов
Доц. Велизар Цолов Михайлов
Гл. ас. Иван Мирчев Иванов
Гл. ас. Величка Павлова Александрова
Доц. Юлиян Богданов Карабиберов
Проф. Татяна Станчева Янчева
Доц. д-р Албена Владимирова Александрова
Проф. д-р Диана Емануилова Димитрова
Доц. Жанна Василева Готова
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