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Квалификационна характеристика на специалност „Кинезитерапия“ 

Магистърска програма „КИНЕЗИТЕРАПИЯ“ 

За образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална 

квалификация „Магистър по кинезитерапия“ за лица, които притежават 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по кинезитерапия 

 

 

 

Общо представяне 

Настоящата квалификационна характеристика определя професионалните 

компетенции, знания и умения, които трябва да притежават завършилите ОКС 

„Магистър“, с професионална квалификация „Магистър по кинезитерапия“. 

Обучението е предназначено за лица, завършили ОКС „Бакалавър“, специалност 

„Кинезитерапия“ от професионално направление 7.4. Обществено здраве. 

Придобилите квалификация „Магистър по кинезитерапия“ осъществяват 

специализирана кинезитерапевтична дейност, свързана с реализиране на различни 

отговорности, мениджмънти и научно изследване.  

Цели: 

Получаване на високоспециализирани знания от сферата на 

кинезитерапевтичната наука и практика, като основа за оригинално мислене и/или 

научни изследвания; критично осмисляне на знанията, въпросите от практиката и 

взаимодействието между  различни клинични области. 

- предоставяне на възможност на лица, придобили ОКС „Бакалавър“ по 

специалност „Кинезитерапия“ да повишат образователно-квалификационната си степен 

до ОКС „Магистър по кинезитерапия“, което ще осигури разширяване на 

компетенциите им и повишаване  качеството на здравните услуги. 

- разширяване на теоретичните познания и възможности за практическото 

приложение на някои специализирани методики като постизометрична релаксация, 

проприоцептивно нервно-мускулно улесняване, ритмична стабилизация, 

проприоцептивна тренировка, ставна мобилизация и др. 

-   задълбочаване на познанията във връзка с извършване на функционални 

изследвания за оценка на двигателния потенциал, както и разширяване на 

възможностите за прилагане на кинезитерапевтични средства и методи при лица с 

различен здравословен статус. 
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Кадри с квалификация „Магистър по кинезитерапия“, са необходими за 

кинезитерапевтичната практика в системата на здравеопазването, в обществения и в 

частния сектор, за извършване на специализирана функционално-диагностична, 

профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност във всички възрастови и 

професионални групи, включително промоция на здравето. 

Програмата отговаря на принципите на Болонската декларация, Директивите на 

Европейския съюз и Европейската мрежа за висше образование по физиотерапия 

(ENPHE) в Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот в областта 

на физиотерапията, а именно: 

 Подготовка на висококвалифицирани  специалисти, способни да прилагат 

и развиват научно-практически  знания и умения в профилактичната, 

медицинската практика и здравеопазването; 

 Повишаване на образователно-квалификационната степен, осигуряваща 

разширяване на компетенциите и повишаване на качеството на здравните 

услуги; 

 Чрез усвояване на обема от теоретични знания и практическа подготовка, 

завършилите  да насочат усилията си в посока удовлетворяване на 

човешките потребности чрез осигуряване на висококвалифицирана 

професионална здравна грижа. 

 

Обучението в магистърската програма е насочено към придобиване на тясно 

специализирани знания и умения в области като промоция на здравето, приложение на 

кинезитерапията в системата на здравеопазването и в спортната практика, провеждане 

на научни изследвания в областта на кинезитерапията, патокинезиологията, 

кинезиологията и др. 

 

Завършилите придобиват следните професионални умения, знания и 

качества: 

Обучението на студентите, придобили професионална квалификация 

„Магистър по кинезитерапия“ получават знания и умения, даваща им възможност да 

извършват следните дейности в областта на кинезитерапията: 

 Задълбочаване на научно-теоретичната и професионалната подготовка в 

областтта на кинезитерапията; 

 Надграждане на знанията в научноизследователската, научноприложната 

дейности в областта на кнезитерапията; 

 Развиване на способности у завършващите за гъвкава адаптация в условията на 

социални, икономически и други промени; 

 Овладяване на допълнителни теоретични знания и практически умения, които 

да позволят реализация на завършилите студенти в широк кръг от дейности в 

областта на кинезитерапията; 
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 Придобиване на знания и умения за упражняване на специалността в областта 

на мускулно-скелетните и други дисфункции; 

 Реализиране на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в областта 

на кинезитерапевтичната практика; 

 Осигуряване на възможност за продължаване на обучението в друго висше 

училище, в по-горни образователни степени и в сродни професионални 

направления по (Наредба за единните държавни изисквания за специалност 

„Кинезитерапия“, Директивите на Европейския съюз и Европейската мрежа за 

висше образование по физиотерапия (ENPHE) в Европейска квалификационна 

рамка за учене през целия живот в областта на физиотерапията); 

 Знания в областта на общественото здраве, както и на свързаните с него 

медицински и хуманитарни науки; 

 Удовлетворяване на изискванията на потребителите при спазване на правната 

уредба в държавата; 

 Запознаване с правилата и процедурите относно изпълнението на поставените 

задължения; 

 Да разработват или да участват в изработването на специализирани 

терапевтични програми за възстановяване на двигателната функция; 

 Да разработват или да участват в изработването на експертни оценки относно 

функционалния статус при комплицирани и нетипични случаи на функционален 

дефицит; 

 Да организират и управляват кинезитерапевтична практика; 

 Да осъществяват добра комуникация в рехабилитационния екип; 

 Да разработват необходимата документация; 

 Да участват в реализирането на практическото обучение на бакалаври и 

продължаващо обучение по кинезитерапия; 

 Да осигуряват високо ниво на кинезитерапевтичите услуги в практиката; 

 Да осъществяват методично ръководство при реализирането на 

кинезитерапевтични програми; 

 Да осъществяват научноизследователска дейност в областта на кинезитерапията. 
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Студентът, придобил професионална квалификация „Магистър по 

кинезитерапия“ е необходимо да притежава професионални знания, насочени към 

разширяване и обогатяване на съвременните теоретични и практически познания в 

областта на кинезитерапията, както и придобиване на тясно специализирани знания в 

конкретни области: 

 Проблемите на съвременното общество във връзка с индивидуалното, 

общественото здраве и здравеопазването. 

 Съвременните медико-биологични принципи на кинезитерапията, които 

разширяват знанията за структурата и функциите на човешкото тяло в норма и 

патология, за съвременна функционална оценка и диагностика при различни 

заболявания. 

 Специализирани знания в областта на кинезитерапията при различни 

заболявания. 

 Допълнителни специфични знания в областта на специализираните методики в 

кинезитерапията при различни заболявания. 

 Знания за съвременните информационни технологии и приложението им в 

разнообразните форми в областта на здравеопазването, профилактиката и 

рекреацията. 

 

Придобилите професионална квалификация „Магистър по кинезитерапия“ е 

необходимо да притежават следните професионални умения: 

 Да извършват функционални  тестове и изследвания, както и да разширяват  

възможностите за целенасочено приложение на пасивната и активна 

кинезитерапия при лица с различни травми и заболявания. 

 Да прилагат в практиката съвременните достижения в областта на 

кинезитерапията при мускулно-скелетни дисфункции и други. 

 Да прилагат кинезитерапевтични процедури, включващи целенасочено 

прилагане на подбрани физикални средства, обучение на пациента, разработване 

на програми за самостоятелно упражняване, модифициране на трудовата и 

битовата среда и др. 

 Да прилагат специализирани методики на кинезитерапия като постизометрична 

релаксация, проприоцептивно нервно-мускулно улесняване, ритмична 

стабилизация, мобилизационни техники, както и нови включени във 

физикалната терапия. 

 Да осъществяват превенция на двигателните разстройства, ограничена 

двигателна активност и участие в битовия и социалния живот, инвалидност и 

травмиране чрез промоция и поддържане на здравето, качеството на живот, 

работоспособността и общата двигателна дееспособност във всички възрасти. 
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 Да извършват подбор, дозировка и практическо приложение на различни 

терапевтични средства: лечебни упражнения; функционално обучение и 

тренировка за самообслужване и ежедневни дейности; функционално обучение 

и тренировка за обществени, трудови и рекреативни дейности; мануална 

терапия; назначаване, прилагане, а при необходимост и изработване на помощни 

средства или екипировка; дихателни техники; физикални фактори и 

механотерапия; неконвенционални средства за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве. 

 Да проследяват функционалните резултати, което е от съществено значение в 

съвременното здравеопазване и дава възможност да се установи ефективността, 

качеството и стойността на приложената терапия, както и да се коригира при 

необходимост лечебната програма, прогнозата, целите и задачите на 

кинезитерапията. 

 

Професионална реализация на кадрите. 

Завършилите образователно-квалификационната степен „Магистър“ с 

професионалната квалификация „Магистър по кинезитерапия“  имат възможност да се 

реализират, като ръководни и изпълнителски кадри или представители в експертни 

комисии в следните направления: 

 лечебни заведения (за болнична помощ, извънболнична помощ и други); 

 възстановителни центрове; 

 научноизследователски спортно-възстановителни центрове; 

 научни центрове; 

 фитнес-центрове; 

 СПА центрове; 

 училища; 

 професионални здравни центрове; 

 спортни клубове;  

 учебно-спортни бази и центрове; 

 учебни заведения; 

 други. 

 

 

Квалификационната характеристика е изработена в съответствие със Закона за висшето 

образование, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше 

образование по специалността „Кинезитерапия“ за образователно-квалификационните 

степени „Бакалавър“ и „Магистър“ от професионално направление 7.4. Обществено 

здраве и Правилника за образователните дейности на Югозападен университет 

„Неофит Рилски“. Тя подлежи на допълнения и изменения, произтичащи от промени в 

нормативната уредба на Република България. 
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Квалификационната характеристика е приета на заседание на Катедрен съвет 

на катедра „Кинезитерапия“ с Протокол № ……………../  28.11.2019г. 

 

Квалификационната характеристика е приета на заседание на Факултетен 

съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, Протокол №  

 

Квалификационната характеристикае приета назаседание на Академичния 

съветна ЮЗУ „Неофит Рилски“, Протокол №   

 

 

 

 

 

Ръководител катедра: 

                           (доц. д-р Мариела Филипова) 

 

Декан: 

              (доц. д-р Миглена Симонска) 
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