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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА 

Настоящата квалификационна характеристика определя знанията, уменията, 

личностните и професионални компетентностите на докторантите, обучавани и 

завършили докторската програма “Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка”. 

Тя е съобразена със Закона за висшето образование, със Закона за развитие на 

академичния състав в Р. България, с Правилника за прилагане на Закона за развитие 

на академичния състав в Р. България, Правилника за развитие на академичния състав 

на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. 

Докторската програма по "Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка" цели обучаваните да придобият необходимите им 

компетентности за реализиране на научно-изследователска и научно-практическа 

дейност в областта на физическото възпитание и спорта. Тя включва обучение по 

задължителни и избираеми учебни дисциплини. Задължителните дисциплини 

осигуряват подготовка по чужд език (английски език), управление на проекти, 

методология на научните изследвания, фундаментални научни проблеми в областта 

на философията на образованието, теорията и методиката на физическото 

възпитание. Избираемите дисциплини са две и осигуряват подготовка съобразно 

спецификата на дисертационната разработка. 

Обучението се организира във форма на лекции, индивидуални консултации, 

възлагане на изследователски задачи, а резултатите се проверяват чрез изпит пред 

тричленна комисия, назначена със заповед на ректора. 

В учебния план е включена педагогическа дейност - провеждане на семинарни 

занятия, хоспетиране, участие в изпитни дейности и учебни курсове. 

Докторската програма „Теория и методика на физическото възпитание и 

спорта“ осигурява възможност за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“ по професионално направление „1.3. педагогика на обучените по….“ след: 

− успешно изпълнение на всички етапи от индивидуалния план на докторанта; 

− успешна защита на дисертационния труд. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНИ ЦЕЛИ 



  

 

1. Подготовка на висококвалифицирани научни и преподавателски кадри с 

фундаментален опит в областта на теорията и методиката на физическото 

възпитание, спортната тренировка, оздравителната и адаптивната физическа 

активност. 

2. Разширяване на базисната теоретико-методична подготовка в областта 

на физическото възпитание и спорта, прилаган във всички етапи на българската 

образователна система и в различните сфери на обществения живот. 

3. Формиране на необходимите професионални компетентности за 

успешна и ефективна преподавателска дейност. 

4. Създаване на умения за успешно интегриране на придобитите 

теоретични познания в учебно-практическата и приложно-изследователската 

дейност. 

5. Развитие на фундаментална научна подготовка – умение за 

самостоятелно формулиране на научната проблематика, организиране и провеждане 

на научно-изследователската дейност и оригиналното и представяне на различни 

научни форуми. 

6. Формиране на умения за работа в екип, усет за новаторство в научното 

търсене. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Докторската програма е предназначена за продължаване на образованието  и 

придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионалното 

направление 1.3. Педагогика на обучението по (Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка). Право на обучение в тази програма имат всички 

придобили ОНС "Магистър". 

Статут на докторант се придобива след явяване на конкурс или представяне на 

проект за докторска дисертация. На докторантите се определя научен ръководител. 

Обучението в редовна и самостоятелна форма е със срок до три години, но не 

по-малко от две, а в задочна форма - до четири години 

 

 

4. КОМПЕТЕНТНОСТИ 



  

 

 способност за критичен анализ и оценка на съвременните научни 

достижения; 

 генериране на нови идеи при решаване на изследователски и 

практически задачи; 

 способност за проектиране и осъществяване на комплексни изследвания; 

 готовност за организиране на работа в изследователски колектив; 

 владеене методологията на теоретичните и експериментални 

изследвания в избраната област; 

 владеене на културата на научно изследване и способност за използване 

на новите информационно-комуникационни технологии; 

 способност за разработване на нови методи на изследване и прилагането 

им в самостоятелна научно-изследователска работа с отчитане и съблюдаване на 

авторските права; 

 способност за анализиране и критично оценяване на резултатите от 

научни изследвания и представяне на съответствуващите им рецензии; 

 способност за адаптиране на резултатите от конкретно изследване за 

удовлетворяване на нуждите на собствената теоретично-приложна дейност. 

 

5. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Завършилите докторската програма „Tеория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка“ са високо подготвени специалисти, които 

могат да се реализират  като: 

 да участва в различни форми на продължаваща квалификация 

(постдокторантски програми за повишаване на професионалната квалификация и опит 

по научната специалност и в професионалната област; 

 да заема различни длъжности в детските градини, средното училище, 

прoфесионалните гимназии и обслужващите звена в системата на народната просвета; 

 да извършва научно-преподавателска дейност във висшите училища; 

 да участва в конкурси за заемане на академични длъжности и/или продобиване 

на научна степен; 

  да заема управленски длъжности в регионални инспекторати и в общински 

структури за управление на образованието и културата; 

 да работи в научноизследователски институции; 

 

 



  

 

Квалификационната характеристика е приета от Катедрен съвет на катедра 

„Теория и методика на физическото възпитание“ 27. октомври 2021 г. (протокол 

№ 10). 


