
ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР 80-10-188/2022, НА ТЕМА: 

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА“ 

 

Департаментът по спорт организира и проведе за четиринадесети пореден път 

международната научна конференция на тема: „Съвременни тенденции на физическото 

възпитание и спорта”. Конференцията се проведе с частичното финансиране по проект 

на НИС-СУ на 7 и 8 октомври 2022 г. присъствено, с нова форма на организация и 

публикуване на резултатите. 

Всички дейности, заложени в проекта, са изпълнени и конференцията бе проведена 

съгласно заложения план и програма. 

Конференцията бе проведена по предвидените направления: 

1. Физическо възпитание, спорт и рекреация в образователната система; 

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

3. Теория и методика на физическото възпитание и спорт; 

4. Връзка на физическото възпитание и спорта с други дейности и научни области; 

5. Онлайн обучението по физическо възпитание и спорт; 

Проведена бе и кръгла маса на тема: Иновации в спортната педагогика: от теорията 

към практиката. 

Международната научна конференция „Съвременни тенденции на физическото 

възпитание и спорта” се провежда с активното участие на преподавателите от 

Департамента по спорт, включително организация, редактиране и резензиране на 

докладите. 

Благодарение на финансовата подкрепа на СУ „Св. Кл. Охридски“, чрез този проект, 

както и сътрудничеството с издателство „Азбуки“, МОН, като медиен партньор и 

Федерацията на спортните педагози в Македония, като съорганизатори на 

Конференцията, както и финансовата подкрепа на ФНИ, МОН по проект № КП-06-

МНФ/8 от 20.07.2022, конференцията бе проведена на ново и по-високо научно и 

организационно ниво, с участие на доказани спортни педагози в научноизследователски 

аспект като лектори в Конференцията от Национална спортна академия, Шуменски 

университет, Великотърновски университет и Университета «Гоце Делчев», Щип, 

Северна Македония. 

В Конференцията участваха общо 96 автори със 73 доклада, които се включиха в 

дискусиите и обобщенията. 

Новост е разпределението на подадените доклади за публикуването им в общо четири 

научни издания, а именно: 

• Сборник “Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта” (41 

доклада), 

• Списаниe „Професионално образование“ (7 доклада), 



• Списание „Research in Kinesiology“ (RIK) – 9 доклада, 

• Списание „Activities in Physical Education and Sports“ (APES) – 16 доклада. 

Публикациите са рецензирани анонимно от двама до трима рецензенти. 

Сборникът е под печат и ще бъде изпратен на всички участници от научния форум, както 

и на библиотеките висшите училища и катедри по спорт. 

Изследователският колектив на проекта благодари на Университета за възможността да 

се продължава традицията в провеждането на този научен форум, както и на всички 

участници и гости за възможността ежегодно да се разменят научни и професионални 

идеи и да се правят планове за бъдещето в социален, научен, изследователски, методичен 

и проектен план. 

 

проф. Анжелина Янева, д-р, 

Ръководител на проекта 
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