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ПРОГРАМА
ЗА УСТЕН ИЗПИТ С УЧИТЕЛИ ПОФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
1. Учебната програма по физическо възпитание и спорт в СУ - цел, задачи, характеристики
и анализ на учебното съдържание и на държавните образователни изисквания в
избраната или посочена образователна степен.
2. Планиране на учебно-възпитателния процес - видове, принципи и технологични
изисквания.
2.1. Структуриране на тематично поурочно разпределение за избран вид спорт или
раздел от учебната програма.
2.2. Разработване на примерен план-конспект на урок по определени задачи .(казус). 3. Физическите упражнения - основно средство за физическо възпитание, форма,
съдържание, техника и характеристика на движението (тест или казус).
4. Урокът по лека атлетика - структура, задачи, съдържание, методически изисквания.
Моделиране на примерен урок по конкретни задачи.
5. Урокът по гимнастика - структура, задачи, съдържание, методически изисквания.
Моделиране на примерен урок по конкретни задачи.
6. Урокът по подвижни, спортноподготвителни и по спортни игри - структура, задачи,
съдържание, методически изисквания. Моделиране на примерен урок по конкретни
задачи.
7. Функционално натоварване и плътност на урока - регулиране, методика на измерване
и анализ на резултатите (тест или казус).
8. Методи и средства на обучение при начално разучаване, задълбочено разучаване,
затвърдяване и усъвършенстване на двигателните навици (казус). '
9. Методи за организиране дейността на учениците - характерни особености.
9.1. Структуриране на тематично поурочно разпределение за избран вид спорт или
раздел от учебната програма.
9.2. Разработване на примерен план-конспект на урок по определени задачи (казус).
10. Възрастова динамика в развитието на двигателните качества. Методи и средства за
физическо натоварване. Решаване на тест или казус.
11. Характеристика и анализ на системата за оценяване. Методи за контрол и оценка.
12. Методическа основа на индивидуализацията и диференциацията на обучението и
натоварването в урока (казус).
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Изпитът се провежда под формата на интервю. Всеки кандидат изтегля на лотариен
принцип тема от програмата, по която решава конкретна задача - тест, казус, проблемна
ситуация или практическо изпълнение на двигателен навик (тактическо умение).
Оценяват се обосновката и целесъобразността на решението — избраните педагогически
средства и методи, съответствието с учебното съдържание, видът на урока, дейността и
другите условия и изисквания.
За практическото изпълнение на двигателните задачи и тактически умения,
кандидатите се явяват със спортно облекло и обувки.
Оценката се оформя с точност до 0,50.

Програмата е приета на Катедрен съвет на катедра „Науки за образованието” (протокол № КД – 01-8/19.03.2018 г.)
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