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КОНСПЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН  

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 

НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  –  

ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА 

 

 Код по 

СППОО 
Наименование 

Професионално направление 813 СПОРТ 

Професия 813100 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР 

Специалност 8131001 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР 

 

ИЗПИТНА ТЕМА № 1:  

Същност и функции на съвременния спорт.  

Закономерности и тенденции в развитието на спортните резултати 

Спортът в съвременното общество. Същност. Определение. Социални функции на 

спорта. Предметни области на спорта. Спорт за всички. Спорт в образователната 

система. Спорт за високи постижения. Основна характеристика. Класификации. 

Спортното постижение като биосоциален феномен. Закономерности и тенденции на 

развитие. 

ИЗПИТНА ТЕМА № 2: 

Система на спортната подготовка 

Същност на системния подход и неговото значение за теорията и практиката на 

спорта. Характеристика на видовете системи. Определение за система. 

Системообразуващи фактори, системен подход. Характеристика. Основни структури. 

Генотипни фактори – същност и характеристика. Фенотипни фактори – същност и 

характеристика. Управленски фактори – същност и характеристика. Материално-

технически фактори – същност и характеристики. 

 

ИЗПИТНА ТЕМА № 3:  

Същност на тренировъчното натоварване 

Основни понятия. Методологическа база. Основни адаптационни теории (едно- и 

двуфакторна теория). Видове тренировъчни ефекти. Структура на натоварването. 

Основни компоненти. Връзка между физически натоварвания и функционални промени. 

Същност на оптималните натоварвания. Видове натоварване.  

 

ИЗПИТНА ТЕМА № 4: 

 Умора и възстановяване 

Умората като функция на натоварването. Видове умора. Фактори на умората. Фази 

на умората. Възстановяването като функция на умората. Фази на възстановителния 

процес. Средства за ускоряване на възстановителните реакции и функционалните 

промени.  
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ИЗПИТНА ТЕМА № 5:  

Средства, методи и принципи на тренировката 

Основни средства на спортната тренировка. Видове и характеристика. Методи на 

спортната тренировка. Видове и характеристика. Основни дидактически принципи на 

спортната тренировка. Характеристика. Основни специфични принципи на спортната 

тренировката. Характеристика.  

ИЗПИТНА ТЕМА № 6:  

Теория и методика на силовата подготовка 

Силата като двигателно качество на човека. Видове мускулни усилия. Видове сила. 

Фактори на мускулната сила. Методика на силовата подготовка. Основни средства на 

силовата подготовка. Методи за развиване на силовата издръжливост. Методи за 

развиване на максимална сила. Методи за развиване на динамичната сила. Тренировката 

за сила в годишния план. 

 

ИЗПИТНА ТЕМА № 7:  

Теория и методика на тренировката за издръжливост 

Издръжливостта като двигателно качество на човека. Видове издръжливост. Видове 

специална издръжливост. Фактори на издръжливостта. Методика за развиване на 

издръжливостта. Зони на енергетично осигуряване. Методи за развиване на аеробните 

възможности. Методи за развиване на анаеробните възможности. Работа за 

издръжливост в годишния цикъл.  

 

ИЗПИТНА ТЕМА № 8:  

Теория и методика на тренировката за бързина 

Бързината като двигателно качество на човека. Форми на проявление на бързината. 

Фактори на бързината. Методика за развиване на бързината. Основни средства за 

развиване на бързината. Методи за развиване на бързината. Работата за бързина в 

годишния цикъл.   

ИЗПИТНА ТЕМА № 9:  

Теория и методика на тренировката за ловкост и гъвкавост 

Ловкостта като двигателно качество на човека. Основни понятия. Фактори на 

ловкостта. Методика за развиване на ловкостта. Гъвкавостта като двигателно качество 

на човека. Фактори на гъвкавостта. Методика за развиване на гъвкавостта.  

 

ИЗПИТНА ТЕМА № 10: 

Периодизация на спортната тренировка 
 Същност на периодизацията на спортната тренировка – причини и условия. 

Макроструктура на тренировъчния процес – характеристика. Особености на 

подготвителния, състезателния и преходния период. Мезоструктура на тренировъчния  

процес. Видове мезоцикли – характеристика. Микроструктура на тренировъчния процес. 



3 

 

Видове микроцикли – характеристика. Видове тренировъчни занимания – 

характеристика.  

 

ИЗПИТНА ТЕМА № 11:  

Управление на детско-юношеския спорт (ДЮС)  

и спорта за високи постижения (СВП) в Република България 

Управлението като информационен процес. Система за физическо възпитание и 

спорт. Подсистеми ДЮС и СВП. Законодателна и правно-нормативна уредба. Видове 

осигурявания. Стратегически цели и основни проблеми. Спортни училища. Спортни 

клубове. Система за спортни таланти. 

 

ИЗПИТНА ТЕМА № 12:  

Психическа подготовка в спорта 
Основни понятия. Психическа подготовка. Място и роля на психическата 

подготовка в многогодишната спортна подготовка. Видове психическа подготовка – 

цели и задачи. Методи за психическа подготовка. Планиране на психическата 

подготовка.  

ИЗПИТНА ТЕМА № 13:  

Средства и методи на физическото възпитание 

Физическото упражнение – същност и характеристика. Определение. 

Класификация. Съдържание, форма и техника на физическите упражнения. 

Кинематични и динамични характеристики на движенията. Допълнителни средства на 

физическото възпитание. Методи на физическото възпитание. Характеристика и 

класификация на методите. Методи за обучение и методи за организация. 

 

ИЗПИТНА ТЕМА № 14:  

Основни групи характеристики, базови етапи  

и апаратура, необходими за извършване на биомеханичен анализ.  

Приложения на биомеханичния анализ според практикувания спорт. 

Кинематика – пространствените, времевите и пространствено-времевите 

характеристики. Динамика – силовите и енергетичните характеристики. 

Биомеханичните свойства на мускулите в човешкото тяло. Механичното действие и 

функционалната класификация на мускулите. Биомеханичните свойства на костите и 

ставите в човешкото тяло. Двигателното действие като система на движението. 

Биомеханичен анализ – кинематичен, динамичен и комплексен. Типове апаратура за 

измерването на характеристики за биомеханичен анализ.    

 

ИЗПИТНА ТЕМА № 15: 

 Биохимична класификация на физическите  

натоварвания. Системи за енергоосигуряване 

Анаеробни и аеробни пътища за енергийно осигуряване на мускулната работа. 

Биохимична класификация на физическите натоварвания – анаеробни алактатни, 

анаеробни лактатни, смесени и аеробни. Системи за енергоосигуряване и техните 

характеристики. Примери за енергийно осигуряване на мускулната работа при 
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физически натоварвания с максимална интензивност с много кратка, средна и голяма 

продължителност. 

 

ИЗПИТНА ТЕМА № 16:  

Напречнонабраздена мускулна тъкан.  

Морфология на напречнонабраздената мускулна тъкан – миофибра, саркомер, 

нервно-мускулен синапс. Механизъм на мускулното съкращение – фази.  

Типове мускулни влакна. Видове мускулни съкращения 

Видове мускулна тъкан. Устройство на напречнонабраздената мускулна тъкан – 

миофибра, саркомер, нервно-мускулен синапс. Механизъм на мускулното съкращение – 

фази на покой, стимулация, работен ход, релаксация. Двигателна единица – видове, 

скорост на съкращение, устойчивост на умора и енергоосигуряване. Типове мускулни 

влакна – бели и червени. Видове мускулни съкращения – изотонично, изометрично и 

ауксотонично. 

ИЗПИТНА ТЕМА № 17:  

Тренировката като педагогически процес 

Същност на тренировката като педагогически процес. Педагогически цели и задачи. 

Дидактически принципи и методи. Методи за възпитание. Професионално-личностен 

модел на спортния педагог. 

 

ИЗПИТНА ТЕМА № 18:  

Опорно-двигателен апарат 

Пасивна част – костта като орган. Свързване между костите. Непрекъснато 

свързване. Прекъснато свързване. Механика на ставите. Активна част – мускулът като 

орган. Мускулни съкращения. Действие на мускулите. Мускулна синергия. 

Функционална класификация на мускулите. 

 

 


