Приложение № 2
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ – 2022 г.
(формат и учебна литература за подготовка)
През 2022 г. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ ще провежда
присъствени кандидатстудентски изпити, както следва:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Кандидатстудентският изпит по български език е писмен и анонимен с
продължителност три астрономически часа.
Изпитът по български език проверява познанията на кандидат-студентите върху
правописната, пунктуационната и граматическата норма на съвременния български
книжовен език, оценява уменията им за изграждане на текст.
Всеки изпитен вариант съдържа три задачи. Първата задача включва текст, в
който са допуснати правописни и граматически грешки при изписването на думите, при
употребата на главна и малка буква, на пълен и кратък член, на задължителни падежни
форми при местоименията, на бройни форми за множествено число при съществителните
от м.р. и т.н. Изреченията се преписват, като се отстраняват правописните и
граматическите грешки. Втората задача е пунктуационна. Тя съдържа текст, в който са
пропуснати препинателните знаци. Той се преписва, като се поставят пропуснатите
пунктуационни знаци, без да се променят границите на изреченията и на абзаците.
Третата задача изисква да се напише текст в рамките на две страници по дадена тема с
най-обща морално-етична, философска, социалнополитическа или културологична
проблематика. Тя не е пряко свързана с изучавания в училище литературен материал
(макар че могат да се използват примери от литературни произведения – изучавани и
неизучавани), а по-скоро проверява общата култура на кандидатите, уменията им да
създават текст по зададена тема.
Задачите изискват спазване на нормите на съвременния български книжовен език,
регламентирани от „Официален правописен речник на българския език“ (София, 2012 г.,
издателство „Просвета“). Изпитът включва учебно съдържание, заложено в програмите и
учебниците по български език за средното училище. За подготовка е уместно да се
използват тестовете от поредицата „Езикова култура“, включваща разсекретени варианти
от кандидатстудентските изпити по български език в ПУ „Паисий Хилендарски“,
справочникът „Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила“ (София,
2011 г., издателство „Просвета“), както и книгата на Теофана Гайдарова „Новото в новия
правописен речник“( Пловдив, 2015 г., издателство „Контекст“).
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Кандидатстудентският изпит по история на България е писмен и анонимен с
продължителност четири астрономически часа.
Програмата за конкурсния изпит включва учебно съдържание, изучавано в
общообразователната и профилираната подготовка по учебния предмет История и
цивилизации в средната степен на образование.
Кандидатстудентският изпит се състои от общо 26 задачи, групирани в три модула:
 Първият модул включва 15 задачи с избираем отговор. Максималният брой точки
за модула е 15 точки.
 Втори модул включва 10 задачи със свободен отговор или попълване на липсваща
в текста информация. Максималният брой точки за модула е 35.
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 Трети модул включва зададен исторически въпрос, на който трябва да се отговори
в свободен текст с необходимата обстойност, аналитичност и хронологична
последователност. Максималният брой точки за модула е 50.
Всеки модул е съобразен с включените в програмата периоди от българската история –
Средновековие, Възраждане и Нова история (от Освобождението до края на Първата
световна война). Възможни са различни комбинации, като модулите съдържат задачи само
от един исторически период. Общият максимален брой точки е 100.
Препоръчителна литература:
1. История на България. Изд. на БАН. т. 2. С., 1981; т. 3. С., 1982; т. 4. С., 1983; т. 5.
С., 1985; т. 6. С., 1987; т. 7. С., 1991; т. 8. С., 1999.
2. Павлов, Пл., Р. Гаврилова, В. Янчев, Л. Огнянов, М. Бенова, М. Босева, К. Славчев.
История и цивилизации за 10 клас. Изд. Просвета, 2019.
3. Палангурски, М., Ив. Лазаров, Кр. Мутафова, Ив. Русев, Л. Стоянов, В. Стойчева,
Юл. Симеонова. История и цивилизации за 10 клас. Изд. Рива, 2019.
4. Спасов, Л., П. Петков, Т. Мишев, Вл. Ангелов, К. Бенчева. История и цивилизации
за 10 клас. Изд. Домино, 2019.
5. Ботева-Боянова, Д., П. Ангелов, Ив. Тютюнджиев, Пл. Митев, Н. Поппетров, Евг.
Калинова, И. Баева, Н. Васева, Н. Павлова, В. Иванова. История и цивилизации за 10
клас. Изд. Булвест, 2019.
6. Матанов, Хр., Ил. Илиев, Кр. Табакова, В. Колев, Р. Маринова-Христиди. История
и цивилизации за 10 клас. Изд. Анубис, 2019.
7. Гаврилов, Б. Т. Леков, Ал. Николов, Т. Томов, М. Бенова, М. Босева. История и
цивилизации за 11 клас. Профилирана подготовка. Модули 1 – 3. Изд. Просвета, 2020.
8. Делев, П., А. Миланова, Б. Стоянов, Д. Христов, К. Табакова, А. Рабаджийска.
История и цивилизации за 11 клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Изд. Клет
България, 2020.
9. Ботева, Д., В. Арнаудов, Пл. Митев, И. Баева, Т. Долмова, М. Платникова. История
и цивилизации за 11 клас. Профилирана подготовка. Модул 3. Изд. Клет България,
2020.
ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Кандидатстудентският изпит по география на България е писмен и анонимен с
продължителност три астрономически часа.
Програмата за конкурсния изпит по география на България включва учебно
съдържание, изучавано в общообразователната и профилирана подготовка по учебния
предмет география и икономика на България в средните училища.
Изпитът се състои от тестови въпроси и практически задачи. Кандидат-студентите
трябва да покажат самостоятелно мислене и знания по природна и социалноикономическа география, регионите за планиране, териториално-административното
деление и селища, работа с карта.
Тестът е съставен от 45 въпроса, разделени в три модула: (1) въпроси от затворен
тип с един верен вариант от четири възможни; (2) отворени въпроси; и (3) практически
задачи с картосхеми. По време на изпита не се допуска използването на атласи, карти,
статистически справочник.
Препоръчителна литература:
1. География на България: Физическа и социално-икономическа география. Колектив
към Географски Институт при БАН С.: ФорКом 2002.
2. Милкова Калина, Нели Христова, Тестове по география на България за ученици и
кандидат-студенти. С.: Просвета, 2007.
3. Маринова Нели, Силвия Манова, Янка Банкова, Диана Йорданова. География и
икономика - помагало за зрелостници и кандидат-студенти. С.: Фор-Ком, 2012.
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4. Дерменджиева Стела, Петя Събева, Николай Попов, Нели Гетова, Цветелина
Пейкова. Тематични листове по география и икономика за 10. Клас по учебната
програма за 2019/2020 г. С.: Просвета, 2019.
5. Мандова-Русинчовска, Милка. Пробни кандидатстудентски изпити по география и
икономика. С.: Педагог 6, 2013.
6. Мандова-Русинчовска, Милка. География и икономика на България: планконспекти за зрелостници и кандидат-студенти. C.: Педагог 6, 2013.
7. Дончев Д., Хр. Каракашев. География на България 2013/2014. Сборник материали
за средношколци и кандидат-студенти. С.: Сиела, 2013.
8. Дерменджиев Атанас, Румен Янков, Боянка Димитрова, Стела Дерменджиева.
География на България: тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. С.:
Сиела, 2012.
9. Пенин Румен, Петър Стоянов, Георги Кънев. Атлас по география и икономика за
10. Клас и онлайн тестове. С.: Атласи, 2019.
10. Географски атлас на България за 10. клас, издателство „Атласи“, 2017/2018/2019 г.
11. География на България – тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. С.:
Сиела, 2012.
12. Всички одобрени от Министерството на образованието и науката учебници по
учебния предмет география и икономика за 10. клас и профилирана подготовка за
учебните 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 години.
БИОЛОГИЯ

Кандидатстудентският изпит по биология е писмен и анонимен с продължителност
четири астрономически часа.
Програмата за конкурсния изпит включва учебно съдържание, изучавано в
общообразователната подготовка по учебния предмет биология в първи гимназиален етап
на средната степен на образование /8., 9. и 10. клас/.
Изпитът се състои в решаването на 50 задачи, както следва:
 35 тестови задачи с избираем отговор
 15 задачи с кратък свободен отговор
Препоръчителна литература:
Всички одобрени от Министерството на образованието и науката учебници по учебния
предмет биология и здравно образование за 8., 9. и 10. клас, издадени след 2017 г.
ХИМИЯ

Кандидатстудентският изпит по химия е писмен и явен с продължителност три
астрономически часа.
Изпитът се провежда под формата на тест, включващ 40 тестови въпроса с избираем
отговор от учебния материал по обща, неорганична и органична химия, съответстващ на
програмата за конкурсния изпит по химия. Оценката се формира в зависимост от броя на
верните отговори по предварително обявена скала.
Препоръчителна литература:
Всички одобрени от Министерството на образованието и науката действащи учебници по
учебния предмет химия и опазване на околната среда за 8., 9. и 10. клас.
ТЕСТ СЪС СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ФИЗИКА

Кандидатстудентският изпит по физика е писмен и устен с продължителност един
астрономически час.
Програмата за изпита включва
учебно съдържание, изучавано в
общообразователната по учебния предмет физика и астрономия в първи гимназиален етап
на средната степен на образование /8., 9. и 10. клас/.
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Всеки изпитен тест съдържа 10 въпроса с избираем отговор от различен характер,
съответстващ на предвидената изпитна програма. Чрез събеседването се оценява обемът и
степента на задълбоченост на знанията на кандидат-студентите за основните физични
знания, придобити в средното училище. Оценката от изпита се съобщава веднага на
кандидат-студента.
Препоръчителна литература:
Всички одобрени от Министерството на образованието и науката учебници по учебния
предмет физика и астрономия за 8., 9. и 10. клас.
МАТЕМАТИКА

Кандидатстудентският изпит по математика е писмен и анонимен с продължителност
четири астрономически часа.
Програмата за конкурсния изпит включва учебно съдържание, изучавано в
общообразователната и профилирана подготовка по учебния предмет математика в в
средната степен на образование.
Изпитът по математика съдържа 20 задачи от три типа:
1. Дванайсет задачи с четири възможни отговора, от които само един е верен. За всеки
вярно отбелязан отговор се получава по 1 точка. За грешно отбелязан отговор, както и за
посочен повече от един отговор точки не се дават и не се отнемат.
2. Пет задачи без избираем отговор, при които в празните рамки трябва да се попълни
съответният отговор без обяснения как е получен. За всеки верен отговор се получават по
2 точки.
3. Три задачи, на които трябва да се изпишат подробно и обосновано решенията.
Решението на всяка задача трябва да съдържа: обяснения за означенията, логическа
обосновка на всяка част (т. е. пояснения въз основа на кои теореми, формули, аксиоми и
определения са извършени съответните доказателства, пресмятания и построения),
изследвания за параметрите (когато задачата има параметри), пояснения и обосновка на
геометричните чертежи (особено при задачи по стереометрия). Максималният брой
точки, които могат да се получат за всяка задача от този тип, е 6.
Препоръчителна литература:
Всички одобрени от Министерството на образованието и науката учебници и учебни
помагала по учебния предмет математика за учебната 2021/2022 г.
За подготовката за изпита по математика кандидат-студентите могат да използват и
сборници и ръководства по математика за кандидат-студенти, както и изпитни варианти от
предходни години, налични на адрес http://fmi-plovdiv.org/index.jsp?id=323&ln=1
ИНФОРМАТИКА

Кандидатстудентският изпит по информатика е писмен и анонимен с
продължителност четири астрономически часа.
Програмата за конкурсния изпит включва учебно съдържание, изучавано в
общообразователната и профилирана подготовка по учебния предмет информатика и
информационни технологии в средната степен на образование.
Конкурсният изпит по информатика се състои от решаване на тест и задача по
програмиране. Тестът включва 20 въпроса с избираем отговор. При решаване на задачата по
програмиране трябва:
а) да се опише словесно използваният алгоритъм;
б) да се опише на хартия решението на задачата на един от следните езици за
програмиране: C#, Java, С++, С, Pascal, Basic;
в) да се коментира написаният текст на програмата, като се посочи предназначението на
основните променливи и структури от данни и използваните подпрограми.
Препоръчителна литература:
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Всички одобрени от Министерството на образованието и науката учебници и
учебни помагала по учебните предмети информатика и информационни технологии за
учебната 2021/2022 г..
За подготовката за изпита по информатика кандидат-студентите могат да използват и
сборници и ръководства за кандидат-студенти, както и изпитни варианти от предходни
години, налични на адрес http://fmi.uni-plovdiv.bg/index.jsp?id=324&ln=1
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Кандидатстудентският изпит по английски език е писмен и анонимен с
продължителност четири астрономически часа.
Конкурсният изпит по английски език се провежда в рамките на изучаваното в
средното училище учебно съдържание като тематични области и компетентности за ниво
В2 от Европейската езикова рамка.
Изпитът включва диктовка, тест и писмена задача:
Диктовка: откъс с обем около 220 думи от съвременна англоезична художествена
литература.
Тест:
1. Reading Comprehension: откъс от нехудожествен текст с обем около 800 думи, със
зададени 10 смислови въпроса и отговори в многоизборен вариант – A, B, C, D.
2. Vocabulary Test: откъс от нехудожествен текст с 15 празни позиции и предложен
многоизборен вариант – A, B, C, D.
3. Grammar Test: 15 отделни изречения с предложен многоизборен вариант на изолирани
граматични елементи – A, B, C, D.
4. Paraphrase: 10 отделни изречения с предложен многоизборен вариант на перифраза –
A, B, C, D.
Писмена задача: самостоятелен отговор с обем около 220 думи на зададен въпрос.
Тематиката следва тематичните области, характерни за учебното съдържание по
английски език за ниво В 2 в средното училище.
Препоръчителна литература:
1. Azar, B., Hagen, S. A. Fundamentals of English Grammar Student Book with MyLab
English, 5th Edition, Pearson, 2019.
2. Dooley, J., Evans, V. Grammar Way 4. Express Publishing, 2013.
3. Foley, M., Hall, D. My Grammar Lab B1/B2. Pearson, 2012.
4. Green, A. Activate Your Grammar and Vocabulary B2, Hamilton House, 2015.
5. Kosturkov et al. 5 Admission Tests in English. (Book 1) – Тестове по английски език за
кандидатстване в ПУ "Паисий Хилендарски". Context Publishers, 2008.
6. Mann, M., Taylore-Knowles, S. Destination B2 – Grammar and Vocabulary. Macmillan
Publishers Limited, 2008.
7. Murphy, R. English Grammar in Use: A Self-study Reference and Practice Book.
Cambridge University Press, 2012.
8. Obretenov et al. 5 Admission Tests in English. (Book 2) – Тестове по английски език за
кандидатстване в ПУ "Паисий Хилендарски". Context Publishers, 2008.
9. Paterson, K., Harrison, M. and N. Coe. Oxford Living Grammar – Upper Intermediate.
Oxford University Press, 2014.
10. Swan, M. Practical English Usage. Fourth Edition. Oxford University Press, 2017.
11. Yule, G. Oxford Practical Grammar (Advanced). Oxford University Press, 2015.
НЕМСКИ ЕЗИК

Кандидатстудентският изпит по немски език е писмен и анонимен с продължителност
три астрономически часа.
За успешното полагане на изпита се изисква езикова компетентност на ниво B2 от
Европейската езикова рамка.
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Изпитът се състои от следните компоненти:
1. Lückentext
С тази задача се проверяват знанията по граматика, лексика и словообразуване.
Текстът съдържа определен брой пропуснати езикови единици. Kандидат-студентът
трябва да открие и отбележи верния отговор от посочените варианти.
2. Leseverstehen
Тази изпитна задача има за цел да провери правилното разбиране на съдържанието на
текст за четене, както и уменията на кандидат-студента да извършва езикови
трансформации на части от текста за четене.
Текстът за четене с разбиране се състои от две задачи:
А. Въпроси към текста, на които трябва да се отговори с „да“ или „не“.
Б.Трансформации на езикови структури от текста за четене.
3. Aufsatz
Целта на тази задача е да се провери дали кандидат-студентът умее да съставя добре
структуриран текст по зададена тема и ясно да аргументира мнението си.
Съчинението е тематично свързано с текста за четене и е с обем от 180 – 200 думи.
Препоръчителна литература:
1. B-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, B1 ‒ B2 (A. Buscha/S.
Szita). Schubert Verlag, 2015.
2. Deutsch üben. Prüfungstests. (I. Taneva/O. Deleva/R. Minkova/Zh. Petkova).
Университетско издателство „Паисий Хилендарски, 2016.
3. Großes Übungsbuch Deutsch – Grammatik A2 ‒ B2 (S. Dinsel/S. Geiger). Hueber
Verlag, 2012.
4. Großes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz A2 ‒ C1 (M. Techmer/L. M. Brill). Hueber
Verlag, 2011.
5. Klipp und Klar. Übungsgrammatik Mittelstufe B2 ‒ C1 (Ch. Fandrych). Ernst KLETT
Verlag, 2012.
6. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Neubearbeitung: Die Gelbe aktuell
(H. Dreyer/R. Schmitt). Hueber Verlag, 2009.
7. Sag’s besser. Arbeitsbuch für Fortgeschrittene B1 ‒ C2, Teil 1 (H. Földeak). Hueber
Verlag, 2012.
8. Sag’s besser. Arbeitsbuch für Fortgeschrittene B1 ‒ C2, Teil 2 (H. Földeak). Hueber
Verlag, 2007.
9. Sicher!: Deutsch als Fremdsprache / Übungsgrammatik B1+/C1 (A. Hering/M.
Matussek/M. Perlmann-Balme). Hueber Verlag, 2017.
10. Übungsgrammatik Deutsch A2 ‒ C2 (G. Helbig/J. Buscha). Langenscheidt, 2000.
11. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene (K. Hall/B. Scheiner).
Hueber Verlag, 2012.
12. Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 ‒ C1 (A. Hering/M. Matussek/M. PerlmannBalme). Hueber Verlag, 2012.
13. Um gut abzuschneiden. 20 Musterprüfungen (Zl. Parpulova/C. Dimitrova/O. Mishkova/I.
Taneva/Zh. Petkova/T. Velikova/R. Minkova). Издателство „Летера“, 2005.
14. Учебници, учебни помагала и езикови системи по немски език за ниво B1+, В2,
В2+.
ФРЕНСКИ ЕЗИК

Кандидатстудентският изпит по френски език е писмен и анонимен с
продължителност три астрономически часа.
Изпитът се провежда в рамките на изучавания в средното училище граматичен
материал. Изискват се разширени лексически познания, което предполага допълнителни
занимания по четене на оригинални френски текстове.За успешното полагане на изпита се
изисква езикова компетентност на ниво B2 от Европейската езикова рамка.
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Изпитът се състои от диктовка, превод от френски на български език и граматически
тест.
С диктовката (обем 15 – 20 машинописни реда) се проверяват умението на кандидата
правилно да възприема четен на глас текст и степента на владеене на френския правопис.
Преводът (обем 15 – 20 машинописни реда) се извършва без речник. Предлага се
оригинален художествен или публицистичен текст от съвременен френски автор. С този
елемент от изпита се проверява владеенето и на двата езика.
Тестът има за цел да провери основните граматически познания на кандидата.
Препоръчителна литература:
1. Анастасова, Т., и др. Votre examen pour notre université 98. Plovdiv: ITA–EST, 1998.
2. Банков, Д., и др. Votre examen pour notre université 97. Plovdiv: ITA–EST, 1997.
3. Василева, Ал., и др. 16 tests de français. Пловдив: Летера-НФ, 1996.
4. Въртигоров, Г. Le français par la dictée préparée. София: Народна просвета, 1997.
5. Кръстева, Ж. Френската граматика във фокус. София: Ведрина, 1993.
6. Михов, Н. Кратка френска граматика. София: Наука и изкуство, 1992.
7. Христов, П., Й. Крумова, Г. Попов. Ръководство по френски правопис. Велико
Търново: Св. св. Кирил и Методий, 1993.
8. ARENILLA – BÉROS, A. Améliorez votre style. Paris: Hatier, 1978.
9. GIRODET, J. Savoir conjuguer tous les verbes français. Paris: Bordas, 1988.
10. GIRODET, J. Savoir les règles de l’orthographe. Paris: Bordas, 1989.
11. Grammaire du français contemporain. Larousse, 1988.
12. NIQUET, G., COULON. Enrichissez votre vocabulaire. Paris: Hatier, 1986.
ИСПАНСКИ ЕЗИК

Кандидатстудентският изпит по испански език е писмен и анонимен с
продължителност три астрономически часа.
Конкурсният изпит по испански език се провежда в рамките на лексикалния и
граматическия материал, изучаван в средното училище. Целта на изпита е да се проверят
познанията на кандидат-студентите върху правописната, пунктуационната и граматическата
норма на съвременния испански език, да се оценят уменията им за изграждане на текст. За
успешното полагане на изпита се изисква езикова компетентност на ниво B2 от Европейската
езикова рамка.
Изпитът включва четири задачи.
Първата задача е граматически и лексикален тест, който се състои от 20 въпроса с избираем
отговор.
Втората задача включва текст на испански език, в който са допуснати 10 правописни и
граматически грешки при изписването на думите. След текста на указаните места се вписват
съответно сгрешените и правилно изписаните думи.
Третата задача е превод от испански на български език.
Четвъртата задача изисква да се напише текст на испански език, съдържащ около 200 думи,
по дадена тема с най-обща морално-етична, социалнополитическа или културологична
проблематика.
Препоръчителна литература:
Освен учебниците по испански език за гимназиалния курс на кандидат-студентите се
препоръчват:
1. Del Río, Ana; Milena Roné, A la hora de hablar, София: Хейзъл, 2000.
2. Grigorova, Svetla; Ivan Kanchev, Diccionario español-búlgaro / Българско-испански
речник, Akal: Madrid, 2009.
3. Кítova, María; Evguenia Vúcheva, Curso de gramática aplicada del español. София:
Булвест 2000, 1994.
4. Миткова, Адриана; Боряна Кючукова-Петринска, Граматика на испанския език.
София: ИК „Колибри”, 2016.
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Кандидатстудентският изпит по изобразително изкуство е практически с
продължителност четири астрономически часа.
Целта на изпита е да се проверят основни изобразителни знания и умения на
кандидатите. Практическият изпит се провежда в един кръг и включва рисуване по натура на
група предмети (натюрморт (етюд)).
Формат на изобразителната основа – 35/50.
Материали: графичен или цветен материал (по избор). Кандидатът трябва да носи
графични или цветни материали за рисуване: моливи, гума, креда, въглен, сух пастел, акварел,
темпера, акрилни бои (без маслени бои).
МУЗИКА

Кандидатстудентският изпит по музика е практически.
Целта на изпита е да се проверят художественоизпълнителските умения на кандидатстудентите и техните музикални способности.
Кандидат-студентът може да избира един от следните два варианта:
I. Със специален предмет Музикален инструмент – изпълнение на две пиеси по избор на
кандидата;
II. Със специален предмет Пеене – изпълнение на две песни по избор на кандидата.
Допуска се и прием по видеозапис (на DVD носител), в който кандидатстудентите
изпълняват две творби по свой избор (музикален инструмент/пеене).
При необходимост кандидатите си осигуряват корепетитор. За кандидатите с пеене
се допуска и съпровод на електронен носител.
КОМПЛЕКСЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Кандидатстудентският изпит по физическо възпитание е практически.
Целта на изпита по физическо възпитание е да се проверят
двигателнокоординационните умения на кандидат-студентите и техните основни
двигателни способности.
Изпитът е конструиран от три съставни елемента, даващи разнообразна и
достатъчна двигателна информация за кандидатите.
Първият съставен елемент е комплексен норматив (спортни игри), включващ
елементи от основните спортни игри, залегнали в учебното съдържание по физическо
възпитание и спорт в българското училище.
Вторият компонент е изпит по земна гимнастика, даващ информация за
координационните способности, чувството за ритъм и ориентиране в пространството,
Третият съставен елемент е троен скок от място, който позволява да се преценят
както скоростно-силовите способности, така и общата координация на кандидатстудентите.
ТЕОЛОГИЯ

Кандидатстудентският изпит по теология е устен. Провежда се под формата на
събеседване по теми, предварително обявени в програмата за изпита.
Препоръчителна литература:
1. Апостол Делипапазов (архимандрит Авксентий). Еортология. Пловдив, 2012.
2. Архимандрит Серафим. Нашата вяра. С., 2005.
3. Здравко Пено, Основи на православната вяра. В. Търново, 2010.
4. Протойерей Серафим Слободской. Закон божий.
5. http://azbyka.ru/dictionary/08/zakon_bozhiy_001-all.shtml
6. Стоян Чиликов. Православната вяра и живот. С., 2012.
7. Тотю Коев, ред. Православен катехизис. С., 1985.
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