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Тема: ”Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната 

система и спорта” 

 
Финансиране 3967,53 лв.. 

 

ЕКИП 
Ръководител на проекта: Преподавател/докторант/ 

студент 

1.  гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатова Преподавател 

Членове на колектива:  

2. проф. д.п.н. Надежда ГеоргиеваЙорданова Преподавател 

3. проф. д-р Стефан Христев Базелков Преподавател 

4. доц.д-р Теодора Николаева Симеонова Преподавател 

5. гл. ас.д-р Чавдар Николаев Стойчев  Преподавател 

6.  пр. Крум Стойчев Минев Преподавател 

7. пр. Северин Пламенов Акерски Преподавател 

8. пр. Мартин Стефанов Базелков Преподавател 

9. пр. Николай ЯнковНиколов Преподавател 

10. пр Янко Василев Янков  Преподавател 

11. проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов Преподавател 

12. Незабравка Йорданова Василева  учител 

13. Борислав Богомилов Борисов учител 

14. Каролина Петрова Николова студент 

15. Юлиан Валентинов Касабов студент 

 

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Проучено е актуалното състояние на физическата дееспособност на децата от 

четвърта група в детската градина и учениците от всички етапи и образователни степени 

в българските училища. 

 Разработени са модел и средства за оптимизиране и усъвършенстване на силовата 

и скоростно-силовата подготовка на ученици от начален етап на основна образователна 

степен. 

 Извършен е анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка 

по „Физическо възпитание и спорт“ в начален етап на основна образователна степен. 

 Проучено е мнението и отношението на ученици от прогимназиален етап на 

основна образователна степен, студенти и начални учители за спортно-педагогическия 

процес на обучение по предмета „Физическо възпитание и спорт“. 



 Реализирани са две ретроспективни изследвания обобщаващи историята на 

катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“ и развитието на 

фехтовката в гр.Шумен. 

 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ПРОЕКТА 

1. Проучване на отношението на учениците от 5. - 8. клас към физическото 

възпитание и спорта в градовете Шумен и Смядово – Крум Минев 

2. Проучване на мнението и компетенциите на учениците от viii клас за 

началното обучение по волейбол в училище – Мартин Базелков 

3. Повишаване на двигателна активност чрез създаване на трайна мотивация 

за физически занимания и спорт от ранна детска възраст - РосенАлексиев 

4. Физическата дезспособност на ученички от ііі клас като фактор при 

обучението по бойни изкуства - Северин Акерски, Стефан Базелков, 

Теодора Игнатова 

5. Техническата подготовка по футбол на учениците от началния етап на 

основната образователна степен - Стефан Х. Базелков 

6. Проучване мнението на учители за реализацията на допълнително ядро 

"Танци" - Теодора Ж. Игнатова 

7. Оценяване на задължителната област на учебното съдържание спортни игри 

- баскетбол, на ученици в 5. клас - Теодора Н. Симеонова, Йорданка Д. 

Жечева 

8. Анкетно проучване на ученици в 5. клас относно обучението по тенис на 

маса - Теодора Н. Симеонова, Пенка К. Стоянова 

9. Световните рекорди в леката атлетика - Чавдар Н. Стойчев 

10. Кадрово обезпечаване в детско юношески спорт - баскетбол България - Янко 

В. Янков, Надежда Г. Йорданова 

11. Проблемът за агресивността на състезателите по футбол – Крум С. Минев 

12. Физическото развитие на ученици от начален етап на основна образователна 

степен – Мартин С. Базелков 

13. Социални функции на фехтовката в детско-юношеска възраст – Николай Я. 

Николов 

14. Физическата дееспособност на ученици – момч ета от III клас, като фактор 

при обучението по бойни изкуства – Северин П. Акерски, Стефан Х. 

Базелков 

15. Стимулиране двигателната активност на учениците от началния етап на 

основна образователна степен – Стефан Х. Базелков 

16. Влияние на народните танци върху двигателните способности на 6-7 

годишни деца -  Теодора Ж. Игнатова 

17. Тестове за контрол и оценка на ученици от 5 клас по тенис на маса – Теодора 

Н. Симеонова 

18. Анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка по 

физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап на основната  

образователна степен – Чавдар Н. Стойчев 

19. Баскетфест – път за изява на 8-10 годишни деца, трениращи баскетбол – 

Янко В. Янков 


