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Практически упражнения (хоспетиране)

Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна

заетост
Реферат
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ 60
Кредити аудиторна заетост        
Кредити извънаудиторна заетост
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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката

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

2. Участие в тематични дискусии в часовете               

3. Демонстрационни занятия 

4. Посещения на обекти

5. Портфолио

6. Тестова проверка               

7. Решаване на казуси

8. Текуша самостоятелна работа /контролно     

9.

10.

11.

12. Изпит  Писмен тест

Анотация на учебната дисциплина:
     
Курсът си поставя за основна задача да затвърди граматичната компетентност по

руски език на студентите.  Осъществяването на тази задача предвижда два аспекта:

теоретичен  и  практически.  Първият  предлага  проследяване  на  типологичните

различия и сходства,  които са в основата  на  интерференцията  и са източник  на

трудностите  при  изучаването  на  руската  морфология.  Втората  е  прицелена  в

прилагане  на  позанията  при  анализ  на  проблемните  явления  в  овладяването  на

руски  език  от  българи.  По  време  на  занятията  чрез  практически  упражнения

систематично ще се  представят, отработват и усвояват граматичните категории. 

Свободноизбираемият курс е предназначен предимно за студенти от специалност

„Руска филология“, които искат да систематизират своите граматични познания. Но

той  може  да  бъде  посещаван  и  от  студенти  от  всички  филологически  и  други

хуманитарни  специалности,  които  проявяват  интерес  към  предлаганата

проблематика. 

Предварителни изисквания:

1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните. 
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Студентите  да  владеят  руски  език  на  ниво  А2-В1.1  според  Общата  европейска

езикова рамка (ОЕЕР). 

Очаквани резултати:

Студентите да се запознаят:

-  с  граматичните  (морфологични)  категории,  понятия  и  явления  в  руски  и  в

български език в съпоставителна перспектива;

-  със  закономерностите  и  отклоненията  в  системата  на  словоизменение  на

отделните лексико-граматични класове в руски  и в български език.

Студентите да надградят уменията си в прилагане на добитите при съпоставянето

между двата езика познания чрез отработването им в езикови дейности. 

Учебно съдържание

№ Тема: Хорариум

1.

Руската  и  българската  морфологична  система  в
съпоставителен  план  (кратък  исторически  екскурс;
обща  характеристика  на  съвременното  състояние  –
методи  на  изследване,  класификация  на  частите  на
речта, морфологични категории).

2

2.

Съществителното  име  в  руския  и  българския  език
(лексико-граматични  разреди;  род;  число;  склонение;
падеж;  категорията  одушевеност/неодушевеност,
определеност).

6

3.
Прилагателното  име  в  руския  и  българския  език
(лексико-граматични  разреди;  род;  число;  падеж;
сравнителни степени; пълна и кратка форма).

4

4.
Числителното  име  в  руския  и  българския  език
(лексико-граматични разреди; склонение).

4
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5.
Местоимението в руския и българския език (лексико-
граматични разреди; род; число; падеж).

2

6.

Глаголът  в  руския  и  българския  език  (лексико-
граматични  разреди;  инфинитив;  вид;  време;
наклонение;  спрежение;  лице;  причастие;
деепричастие)

8

7. Наречието в руския и българския език 2

8.
Служебните  думи  в  руския  и  българския  език
(предлози; съюзи; частици)

2

Конспект за изпит

№ Въпрос
1.

Руската и българската морфологична система в съпоставителен план

2.
Съществителното име в руския и българския език

3.
Прилагателното име в руския и българския език

4.
Числителното име в руския и българския език

5. Местоимението в руския и българския език 

6. Глаголът и глаголните форми в руския и българския език 

7. Наречието в руския и българския език

8. Служебните думи в руския и българския език 
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гл. ас. д-р Аглая Маврова
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