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Департаментът по спорт за дванадесети пореден път организира и проведе на 6 

ноември 2020 г. традиционната годишна международна научна конференция на 

тема: „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”. Проектът 

е с частичното финансиране от СУ „Св. Климент Охридски” по договор № 80-

10-49/13.04.2020 г. Заложените дейности в работната програма по проекта са 

изпълнени, а преподавателите и служителите от Департамента по спорт 

участваха активно в редактирането и рецензирането на докладите в сборника. 

Конференцията, подкрепена от научния комитет, в който членуват учени от 

Софийския университет и други български и чуждестранни университети. 

Конференцията бе проведена по предвидените направления: 

 Физическо възпитание, спорт и рекреация в образователната система 

 Рекреация, анимация и спорт в свободното време – превенция за здраве 

 Теория и методика на физическото възпитание и спорт 

 Връзка на физическото образование и спорта с други дейности и научни 

области 

Предвид създалата се ситуация и получените доклади, редакционният съвет взе 

решение за създаване на пето направление „Онлайн обучението по физическо 

възпитание и спорт“. 

В рамките на научната конференция бе представена темата на кръглата маса: 

„Теоретичната подготовка по спорт, част от образователния процес в детската 

градина и училището”, като бяха обсъдени есетата на студентите от СУ на тема: 

Онлайн обучението по спорт в Софийския университет. 

Пет от докладите, след конкурс и избор, бяха публикувани, благодарение на 

медийния партньор – изд. „Азбуки“ на МНО, в сп. „Професионално 

образование (Онлайн обучението по физическо възпитание и спорт), а 

Конференцията се проведе в онлайн в платформата „Google meet“ на следния 

адрес https://meet.google.com/wpo-qvxo-yzr. 

Променената програма на Конференцията е одобрена от участниците в научния 

форум – откриване, пленарна сесия, доклади по направления и закриване на 

Конференцията. Включените в сборника публикации са резултат от проведени 

научни експерименти в практиката и проучената литература по различни 

проблеми на съвременния спорт и физическа култура, връзка с образованието и 

https://meet.google.com/wpo-qvxo-yzr


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪВРЕМЕННИ 

ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА” 
2020 

   

здравословния начин на живот, включително възможностите на взаимодействие 

с други дейности и научни области и новите пандемични условия. 

Бяха представени 46 доклади от 71 автори, участници от минали конференции, 

както и нови такива – докторанти, учители по физическо възпитание от 

България и чужбина (Казахстан, Русия, Македония). Всички участници в 

конференцията взеха активно участие в дискусиите и обобщенията и получиха 

сертификат за участие и за кредити (учителите по физическо възпитание). 

Докладите от научния форум са издадени и изпратени на участниците в две 

форми: сборник на книжно тяло (УИ „Св. Кл. Охридски) и PDF файл в интернет 

пространството: по E-mail и в сайтовете на Конференцията 

(https://sportconference.alle.bg/) и Департамента по спорт (https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/departamenti/departament_po_sport/nauchna_dej

nost/nauchni_forumi). 

Проектът е отчетен в срок. 
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