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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

 

Област на висше образование:  1. Педагогически науки 

Професионално направление:  1.3. Педагогика на обучението по... 

Образователно-научна степен: доктор  

 

 

 Квалификационната характеристика на ОНС “доктор” по докторска програма 
„Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ в Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски”, Учебният план, който осигурява неговата подготовка, 
са съобразени с ЗВО, Закон за развитие на академичния състав в Република България,  
Правилник за прием и обучение на докторанти в ШУ,  Образователна програма за обучение 
на докторанти на ШУ.  

I. ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА 

Обучението в ОНС “доктор” има за цел да подготви специалисти за научно-
изследователска дейност в областта на физическото възпитание и спорта умеещи да: 

 извършват научни изследвания в областта на обучението и възпитанието, чрез 
възможностите на спорта и физическото възпитание; 

 планират и моделират научно-изследователска и спортно-педагогическа  дейност,  
 овладяват теоретико-методологическите основи на методиката на обучението по 

физическо възпитание и спорт; 
 усвояват изследователско-педагогическата технология за прогнозиране и 

диагностика на резултатите в изменящите се условия на образователния процес; 
 извеждат и ясно формулират новите педагогически проблеми; 
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 систематизрат резултатите от научно-педагогически изследвания и определят 
начините на тяхното внедряване в практиката на образователните институции на 
различни нива. 

 осъществяват различни видове дейности: научно-методическа, педагогическа, 
културно-просветна и организационно-управленска дейност; 

 усъвършенстват организацията на собствената си научно-изследователска дейност 
в съответствие с изискванията на съвременната модерна Педагогика на обучението 
по физическо възпитание. 

 
II. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ – компетенции на завършилите ОНС 

„доктор” 
В процеса на обучението докторантите: 

 Овладяват съвременните методи и уменията за научни изследвания и анализи в 
съответна област, придобиват умения за самостоятелно планиране и реализиране 
на изследователски разработки, научни публикации и проекти; 

 Прилагат иновационен подход в научните си разработки и внасят принос за 
разширяване границите на знания в съответната научна област; 

 Придобиват способност за компетентна интерпретация на експериментални 
данни, критичен анализ, синтез и извеждане на нови актуални идеи в 
изследваната област; 

 Развиват комуникативни умения и стил на научно общуване в професионалната 
среда на дадената научна област. 

II.1. Област и обхват на знанията 

Завършилият образователно-научна степен “доктор” в докторска програма 
„Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ трябва да: 

 прилага придобитите от докторската степен знания, умения и компетенции  за 
обучение и възпитание; 

 владее системни теоретични  знания в изучаваната научна докторска програма 
(Теория и методика на физическо възпитание и спорт; Теория и методика на 
спортната подготовка; Методология и методика на спортно-педагогическите 
изследвания; Спортна метрология, статистика и научна комуникация; Медико-
биологични проблеми на физическото възпитание и спорта; Чужд език;) и темата 
на дисертационния труд чрез лекционни курсове, докторантски семинари и 
проучване на научна литература и участие в научни форуми.  

 владее специфични, специализиращи научни знания, компетенции и умения в 
областта на спортната педагогика; 
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II.2. Област и обхват на уменията 

II.2.1. Лични компетенции: 

Добиване на компетентности които формират готовност за самостоятелна научно-
изследователска дейност: 

 да организира и управлява педагогическите процеси в научно-образователното 
пространство; 

 да притежава технико-инструментална компетентност и умения в областта на 
научните изследвания.  

 поддържане на широка осведоменост за новостите в областта на физическото 
възпитание и спорта. 

II.2.2. Професионални компетенции 

В професионалната си дейност завършилите образователно-квалификационна степен 
“доктор” могат да:  

 подготвя стратегии за образователно-научна дейност в сферата на висшето 
образование и научно-изследователски центрове; да умее да организира и 
осъществява научни педагогически изследвания; да извършва експертна и 
консултантска дейност; 

 изгражда връзки и взаимодействие между различни организационни и 
институционални структури и партньорски взаимоотношения; 

 умее да прилага мултипрофесионален подход в работата; 
 умеят да провеждат аналитико-диагностични и организационно-

комуникативни , прогностични и други дейности; 
 извършват научно-изследователска работа и анализи на състоянието и 

развитието на спортната педагогика; 
 провеждат анкети, подготвят доклади, да представят комплексни оценки, да 

работят  с учебна и научна документация; 
 разширяват възможностите за обмен на опит в рамките на професията, 

професионалната рефлексия и научната дискусия; 
 разработват проекти с научно-педагогическа насоченост и съвместна работа с 

национални и международни екипи. 
 осъществяват активно взаимодействие с други научни звена и институти; 
 съблюдават спазването на професионалните и етични стандарти. 

 
III. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Завършилият докторска програма „Методика на обучението по физическо 
възпитание и спорт“ с образователно-научна  степен “доктор”  може да се реализира: 

 В образователната сфера като: 
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 се реализират като научни ръководители в институции, които се 
занимават с  научно-изследователска и приложна дейност; 

 научен работник в научно-изследователските институти; 
 организират и ръководят научно-преподавателска и изследователска  

дейност в различните степени на образователната система; 
 преподавател в системата на висшето образование в Република България 

или в чужбина. 
 педагог, педагогически съветник, консултант, експерт, инспектор, 

организатор в съответните общообразователни и спортни училища, в 
ученическите спортни школи и спортни клубове и др.  

 
IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС „ДОКТОР” ПО ДОКТОРСКА 

ПРОГРАМА „МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“  

Докторската степен  се придобива след  магистърска степен: 

 редовна форма на обучение със срок 3 години; 

 задочна форма на обучение със срок 4 години; 

 докторантура на самостоятелна подготовка със срок 3 години 

Придобиването на ОНС “доктор” се осъществява след публична защита на 
дисертационен труд. 

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Завършилите докторска степен  имат възможност да: 

 Участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот; 

 Участват в различни конкурси за научни звания – асистент, гл. асистент и т.н.  


