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II.    Публикувани самостоятелни 
монографичен трудове 
I. Радоев .С. (2010) „Гимнастиката – еволюция и 
съвременност“ 
В труда се разглеждат: 
1. Възникването, 2. Развитието и 3. Значението на 
понятието „ Гимнастика „ от Омировата епоха ; 
Древна Гърция и Спарта ; Римската империя ; 
Новата ера и през Средните векове до Създаването 
на националните гимнастически системи (ХIХ в); 
Създаване и развитие на Съюза на Българските 
гимнастически дружества „ Юнак „ (1898г). 
В табличен вид е направено класиране 
постиженията на българските състезатели в 
гимнастическите видове от 50-те години на миналия 
век до сега . 
Подходящ за студенти от всички специалности. 
 
 
 
 
1.Радоев.С.(2009).„Гимнастика. Картограмирано 
обучение в първи клас“ . 
В научния труд за приложно начално обучение по 
гимнастика в първи клас са залегнали: 
1.Обработване на учебният материал в картограми 
– схематично-текстово представяне на 
методичните единици. Това улеснява работата на 
началните учители , които най-често са без 
специално образование, а оттам и 2. Повишаване 
ефективността на педагогическия процес , доказал 
се при експерименталните изследвания . 

 Издателство “Корект” – 
Благоевград 
ISBN: 978-954-8156-70-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издателство на Югозападен 
университет „Неофит 
Рилски “ – Благоевград. 
ISBN: 978-954-680-606-2. 
Протокол №9 от решение 
на кат. „Спорт“ от 06. 11. 
2008 г. - В приложение. 



Картограмите са лесни за визуално усвояване от 
учениците, особено, ако са монтирани на компютър, 
или видео стена. 
   
3. Участие в колективен 
монографичен труд 
Николай Лишев, Сергей Радоев (2009): 
„Система рехабилитационни упражнения при 
болкови синдром в лумбо-сакралната област“. 
В съавторство 21-78стр.,квотност 50% = 28стр.  
Разработената от авторите система 
рехабилитационни упражнения, заимствани от 
основната гимнастика  третира лечебно-
възстановителното повлияване на един от най-често 
срещаните болкови синдроми ( поясно-кръстния) 
като са разгледани обстойно причините и 
механизмите за неговото възникване , както и най-
важните клинични симптоми. Използвани са 
източници от научната литература автори, които 
са водещи специалисти по кинезитерапия 

 
 

II.   Студийно изследване 
Представено е 1 (едно) студийно изследване. 
Радоев, С.(2010)„Аудио-визуализиране на урока по 
гимнастика в първи клас“ . 
Съвместна разработка със студенти. 
 
Обръща се внимание на използването на 
аудиовизуалните средства (Камера, компютър) в 
учебния процес по гимнастика при изучаване на нови 
методични единици, експериментирани успешно в 
първи клас. 
Наблюдението на реалните изпълнения на учениците 
буди интерес и е полезно при отстраняване на 
допусканите грешки. 
 
 
 

III. Съавторство в публикуван учебник 
Каранешев, Г., Д. Въчков, Е,         Димитрова, В. 
Желев, С. Радоев, П. Паризов, Ив. Топузов, Л. 
Венова, 1999. Методика на кинезитерапията при 
травми и заболявания  на  опорно-двигателния 
апарат, 
Разглежда упражненията от основната 
гимнастика, изпълнявани с патриотични песни и 
музикален съпровод при рехабилитационни 
процедури. 

  
Изд. Ирин-Пирин 
Благоевград. 
ISBN: 978-954-8505-09-3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издателство “Корект” – 
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Издателство на Югозападен 
университет „Неофит 
Рилски “ – Благоевград. 
ISBN: 954-680-112-7. 

134-.141 стр. 



Средствата от групата на общо развиващите 
упражнения – ходене, сгъване и разгъване на горни 
крайници с изпълнение на подходяща музика, 
допринася за емоционалното насищане на 
занятията. 

   
IV.Научно-методични статии 
А) У нас 

 
 
 

1.Радоев С. (2013.) Разучаване чрез 
картограмиране на катерене по гимнастическа 
стена и изтегляне на гимнастическа пейка в първи 
клас. 
В статията се разглежда начално обучение в първи 
клас с методични единици „ катерене по 
гимнастическа стена“ и „ изтегляне“ на 
гимнастическа пейка. 
Използване метода на картограмирането – 
схематично текстово представяне на разучаваният 
материал. 

 
 

2. Радоев, S. (2012)“Jumps vaults – cartogramme 
education in the first class” 
Скоковете и прескоците са приложни упражнения, 
заложени за овладяване в първи клас. 
Начина на демонстрация на общо подготвителните 
и специално подготвителните упражнения е от 
съществено значение за успешната реализация. 

 
3. Радоев, С. (2010 г.) „Свидетелство за статична 
гимнастическа дейност в древните български 
земи“. 
Трудът освен гимнастически има и историко-
археологически характер. 
Чрез методът C14 – радио-въглеродно датиране е 
установена възрастта на най-древния артефакт с 
гимнастически мотиви – на ок. 7800 години, открит 
в археологически обект „ Азмашка могила“ край 
Стара Загора. 
Това поставя древните земи, в които сега живее 
българския народ – родоначалник на гимнастиката. 

 
4. Радоев, С. (2010) Картограмирано обучение на 
упражнения на земна гимнастика в първи клас. 
Ефективността на обучаващия процес в ядро 
„ Гимнастика“ на началният етап на обучение чрез 
картограмираният метод е залегнала в материала 

  
 
 
 
 
 
В:Сб.“Научно-приложни 
аспекти на физическото 
възпитание и спорта – 
2012.“ ВТУ. Св. Св. Кирил 
и Методий В.Търново 
стр.42-45 
 
 
 
 
 
 
е. „Scientific Research“,   
vol.10 (ISSN 1312-7535). 
 
 
 
 
 
 
Спорт и наука. Изв. брой 
№2, стр. 256-259. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спорт и наука. Изв. брой 
№2, стр.138 - 147. 
 
 
 



под горното заглавие. Автора е провел изследване с 
конкретни резултати. Препоръките са за изготвяне 
на същата методика и за други класове. 
 
 
5. Лишев, Н., С. Радоев. (2010 г.). Експеримениране 
на система от рехабилитационни упражнения при 
болкови синдром в лумбо-сакралната област. 
Системата, разработена от авторите, 
рехабилитационни упражнения третира лечебно-
възстановителното повлияване на един от най-често 
срещаните болкови синдроми ( поясно-кръстния) 
като са разгледани обстойно причините и 
механизмите за неговото възникване , както и най-
важните клинични симптоми.Използвани са 
източници от научната литература - автори 
водещи специалисти в тази област. 

 
6. Лишев, Н., С. Радоев. (2010 г.).  
Експеримениране на система от 
рехабилитационни упражнения при болкови 
синдром в лумбо-сакралната област. 
Авторите са разработили система 
рехабилитационни упражнения третира лечебно-
възстановителното повлияване на един от най-често 
срещаните болкови синдроми ( поясно-кръстния) 
като са разгледани обстойно причините и 
механизмите за неговото възникване , както и най-
важните клинични симптоми. 

 
 
 

7. Цветков, В, С. Радоев (1995). Развитие на 
координационните способности у подрастващи 
футболисти чрез гимнастически упражнения. 
Изследват се координационните способности на 
подрастващи футболисти, развивани  чрез 
гимнастически упражнения (компекс създаден 
специално за проведеното  изследване). 
Прирастът на контролните упражнения при 
експерименталната група е атестат за правилно 
подбраната методика за подобряване на 
координационните способности. 

 
 

8. С. Радоев, Ж. Райнова, Ант. Гигова (1995). 
Приносът на Сливенската школа в българската 
гимнастика. 
Проследява се зараждането и развитието на 
гимнастическият съюз „Сливенски юнак“, 

 
 
 
 
 
Спорт и наука. №1, стр. 83-
90 – I част 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спорт и наука №1, стр. 91-
97, II част. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В: 100 години гимнастика в 
България. С. Радоев (Ред). 
Благоевград ЮЗУ: „ Н. 
Рилски“ стр. 80 – 83. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В: 100 години гимнастика в 
България. С. Радоев (Ред). 
Благоевград ЮЗУ: „ Н. 
Рилски“ стр. 39 – 41. 
 



участието в съюзни събори и други състезателни 
мероприятия, както и класиране на  участници от 
град Сливен на световни първенства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Радоев, С., В. Метев (1996). 
Минерални извори в Благоевградски окръг и 
възможности за приложение на лечебна 
физкултура. 
Направена е класификация на минерално-водният 
ресурс на Благоевградския окръг.Подадена е и 
характеристика за съдържанието на различните 
минерали както и дебита и препоръчвана 
водолечение за различни заболявания. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Радоев, С. (1995 г.) „100 години гимнастика в 
България“. 
Направена е кратка характеристика на 
представените важните научни  доклади, по повод 
вековния юбилей от създаването на организираната 
българска гимнастика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В:Икономически, природни 
и здравни основи на 
екологичния туризъм в 
Югозападна България – 
специфичен регион на 
Балканите. Благоевград: 
ЮЗУ „Н. Рилски“ стр. 159-
163. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спорт и наука. №6  
       стр. 57-58 
 

   
Б) В чужбина (peer referral journals) 
 
1. Radoev, S (2014). 
Exercies on gymnastics apparatus while-learning 
flying phase in scisors long jumpq suitable in primary 
education. 
В статията се разглеждат предпоставките за 
създаване на гимнастическите клубове   „Юнак“ в 
края на 19 век. Подчертано е значението на 
швейцарските учители по гимнастика, като основен 
двигател на този процес. 
 
 

  
 
Activities in Physical 
Education and Sport 
Vol. 4, №2, pp. 155-157 
 
 
 
 
 
 
 



2. Radoev, S. (2014). 
„Herald of the gymnastics „Yunak“ up totne 
beginning of the 20 th century“. 
В статията се разглеждат упражнения от 
гимнастиката, подходящи за начално разучаване на 
дълъг скок. Използваните уреди са халки, висилка, 
смесена успоредка и прескок, както и комбинирани 
уреди – халки и коза, трамплин и мини батут. 
 

Activities in Physical 
Education and Sport 
Vol. 4, №2, pp. 178-182 
 

V. Участия в научни конференции 
А) У нас 

  
 
 

1.Радоев, С. (2010) „Васил Левски – организатор на 
тайните гимнастически дружинки в България 
преди Освобождението“. 
Проследяват се факторите, довели до организирано 
гимнастическо движение в предвъзрожденска 
България – Чипровските възстаници, за които има 
исторически сведения, че са провеждали 
организирани занятия с гимнастически характер, 
„ Тайните дружинки“ на Левски и „ Завещания за 
здравето“ на Неофит Рилски и създателите на 
модерната гимнастика – Тодор Йончев, Панайот 
Белев и швейцарските учители по гимнастика. 

 
 

 
2.Радоев, С. (2013) „Картограмирано обучение по 
гимнастика в първи клас“. 
Ефективността на обучаващия процес в ядро 
„ Гимнастика“ на началният етап на обучение чрез 
картограмираният метод е залегнала в материала 
под горното заглавие. Автора е провел изследване с 
конкретни резултати. Препоръките са за изготвяне 
на същата методика и за други класове. 

 
3.Радоев, С. (2013) „Новости в методиката на 
обучение по гимнастика в началното училище“. 
Схематично текстовото представяне в 
дисциплината „ Гимнастика“ на началният етап на 
обучение  е залегнала в материала под горното 
заглавие. Автора е провел изследване с позитивни 
резултати. Препоръчително е изготвяне на подобна 
методика и за другите класове. 

 
 

 
 
 

 В: Сборник доклади от 
годишната университетска 
научна конференция на 
Националния военен 
университет „Васил 
Левски“, Велико Търново, 
стр. 5-9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Научна сесия 2012 на 
Националния военен 
университет „Васил 
Левски“ , факултет 
Артилерия ПВО и КИС – 
Шумен, стр. 197-202. 
 
 
 
Научна сесия 2012 на 
Националния военен 
университет „Васил 
Левски“ , факултет 
Артилерия ПВО и КИС – 
Шумен, стр. 203-209. 
 
 
 
 
 
 
 



4.Радоев, С. (2013) „Програмирано обучение в ядро 
„ гимнастика“ в първи клас“. 
Обучителния процес по „ Гимнастика“ чрез 
картограмираният метод е представен в материала 
под горното заглавие. Автора е провел изследване с 
конкретни положителни резултати. 

 
5.Радоев, С., (1999) Практически резултати от 
внедряване на програмирано обучение по 
гимнастика в първи клас. 
Представени са резултати от експериментирането 
на програмирано обучение по гимнастика в 
началното училище. 
По-доброто представяне на  експериментиращата 
група корелира с началната хипотеза и приложените 
методи за обучение. 

 
6.Радоев, С., К. Скендеров (1999). Опит за 
въвеждане на програмирано обучение по 
гимнастика в I -ви клас.  
Инженерното и педагогическо образование през XXI 
век. Благоевград: ЮЗУ „Н. Рилски“, сс 315-322. 
Програмираното обучение, като правило дава добър 
резултат. Това е подтикнало авторите да 
разработят методика за програмираното обучение 
по гимнастика в началното училище. Публикацията е 
част от дипломна работа на  К. Скендеров, чийто 
научен ръководител е д-р Сергей Радоев. 
 

Научна сесия 2012 на 
Националния военен 
университет „Васил 
Левски“, факултет 
Артилерия ПВО и КИС – 
Шумен, стр. 210-217. 
 
Инженерното и 
педагогическо образование 
през XXI век. Благоевград: 
ЮЗУ „Н. Рилски“, стр. 306-
314. 
 
 
 
 
 
Инженерното и 
педагогическо образование 
през XXI век. Благоевград: 
ЮЗУ „Н. Рилски“, стр. 315-
322. 
 

Б) В чужбина 
 
2. Radoev, S. (2014) 
„Herald of the gymnastics „Yunak“ up totne beginning 
of the 20 th century“. 
В материала се разглеждат предпоставките за 
създаване на гимнастическите клубове – Юнак в края 
на 19 век. Швейцарските учители по гимнастика, 
съвместно с българската спортна (и гимнастическа) 
общност полагат основите на една от най-силните 
световни гимнастически школи (Стоян Делчев, 
Любомир Герасков, Дияна Дудева, Йордан Йовчев и 
др. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Activities in Physical 
Education and Sport 
Vol. 4, №2, pp. 178-182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Научен редактор на сборник – научни статии 
100 години гимнастика в България“ – 1995г. 
Автора е организатор на международната научна 
конференция „100 години гимнастика в България“. 
Тя е открита от Ректора на Югозападния 
Университет „Неофит Рилски“ в Благоевград проф. 
Кирил  Чимев и приветстван от председателите на 
БФ Гимнастика-господин Никола Проданов и БФ 
скокове на батут-господин Крум Пешев както и 
председателя на БСФС проф. Никола Хаджиев. 
Направена е кратка характеристика на 
представените важните научни  доклади. 

 
 

 
 
 
 
 
VII. Участие в ръководството на научен комитет 
на конференция в чужбина: 
Komitet Naukowi – III Miedzynarodova Konferencia 
Naukowo – Metodyczna we Akademia Wichowania 
fizicznego we Wroclawia, R. Polska. Listopad 1997 г. 
B: Научен комитет на III Международна                      
научно-методична конференция на Академията за 
физическо възпитание във Вроцлав, Полша. Ноември 
1997 г. 
Научния комитет определя съгласно зададените 
характеристики научните статии за публикуване в 
сборника на Академията. 
VIII. Рецензент на научен труд – „Тенис. 
Ръководство“ (1999) – с автори  - Димитър Томов и 
Даниела Томова. 
Рецензирания труд разглежда началното обучение по 
тенис на корт. В основата на труда е залегнала 
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