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№ Формиране на оценката по дисциплината % от оценката

1.
Workshops {информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати)

2. Участие в тематични дискусии в часовете 30
3. Демонстрационни занятия 
4. Посещения на обекти
5. Портфолио 40
6. Тестова проверка
7. Решаване на казуси
8. Текуща самостоятелна работа /контролно
9. Изпит 30
Анотация на учебната дисциплина:

Курсът е насочен към студентите от IV курс българска филология и V курс
славянска филология. 

Целта на курса е да подпомогне студентите при подготовката им за писмения
държавен  изпит,  модул  „Съвременен  български  език“.  В  него  се  представят
актуалните  тенденции  в  съвременния  български  език  и  прилагането  на
съвременните теории при изследването на българския език. В рамките на курса се
систематизират  и  задълбочават  познанията  на  студентите  за  фонетичната,
морфологичната  и  синтактичната  система  на  съвременния  български  език  и  в
същото  време  се  усъвършенстват  техните  умения  за  писмено  представяне  на
знания за конкретни особености на съвременния български език.

Предварителни изисквания:
Студентите  да  са  издържали  успешно  изпитите  по  фонетика,  морфология  и
синтаксис на съвременния български език.

Очаквани резултати:
Разширяване на знанията на студентите по отношение на моделите на описание на
съвременния български език.
Усъвършенстване  на  уменията  за  писмено  представяне  на  знания  за  конкретни
особености на съвременния български език.

Учебно съдържание 

№ Тема: Хорариум
1  Система  на  гласните  и  система  на  съгласните  в

съвременния български език
4
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2 Съвременни  и  исторически  звукови  закони.  Основни
правоговорни норми и отклонения от тях.

2

3 Типологична  характеристика  на  българската
морфологична система.

2

4 Семантични, морфологични и синтактични особености на
частите на речта в българския език.

4

5 Морфологични категории 2

6 Съвременни  процеси  и  тенденции  в  синтактичната
система на българския език. 

2

7 Формална  структура  на  простото  изречение.
Подчинителни  и  съчинителни  връзки  в  простото
изречение.

4

8 Предикатно-аргументна структура. Структура на VP. 4
9 Структура на NP 2
10 Семантични роли на аргументите. 2
11 Видове изречения по строеж и по състав.

Подчинително  и  съчинително  свързване  в  сложното
изречение.

2

Конспект за изпит

№ Въпрос
1. Система на гласните в съвременния български език
2. Система на съгласните
3. Съвременни и исторически звукови закони
4. Основни правоговорни норми и отклонения от тях
5. Типологична характеристика на българската морфологична система.
6. Семантични, морфологични и синтактични особености на частите на речта в

българския език.
7. Морфологични категории
8. Основни  признаци  на  изречението.  Предикативности  и  атрибутивност  в

простото изречение. Видове сказуеми.
9. Формална структура на простото изречение.  Подчинителни и съчинителни

връзки в простото изречение
10. Предикатно-аргументна структура. Структура на VP
11. Структура на NP

12. Семантични роли на аргументите
13. Видове изречения по състав
14. Съчинително свързване в сложното изречение
15. Подчинително свързване в сложното изречение
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