
Н.С. Бузиян, методист в катедра на обществено-хуманитарното  образование  към Одеската 

академия за продължаващо обучение. 

 

Методически препоръки за учителите по  български език и 

литература 
 

         За поредна година, изпълнявайки Конституцията на Украйна (член 10), Закона на 

Украйна “Про мови в Українській РСР”, Закона на Украйна “Про освіту”, Закона на Украйна 

“Про загальну середню освіту”, Департаментът на образованието и науката при Одеската 

областна държавна администрация и Одеската Академия за продължаващо обучение на 

Одеския областен съвет извършват систематична работа относно осигуряването на 

конституционните права на гражданите по изучаването на майчиния език и литература, 

използването на родния език като средство за общуване, съхраняване и развитие на родната 

култура.  

      Проблемите и перспективите в развитието  и изучаването на българския език в 

училищата с български състав ученици са главни теми в дейността на Катедра на 

обществено-хуманитарното образование при Одеската Академия за продължаващо обучение 

и е  насочена за развитието на родния език, в случая - на българския.  

Поредната учебна година на обучението по роден език ще стартира през септември 

2018 година. Сигурна съм, че отново всеотдайните учители по български език и литература в 

Одеска област с неимоверен оптимизъм, труд и творчество, ще се захванат с обучението и 

възпитанието на подрастващото поколение българчета.  

         2018 година е юбилейна година на видни български дейци, исторически дати, на 

просветни и духовни огнища, изиграли важна роля за запазването на националната 

идентичност  на българската диаспора в Украйна. Навършват се 1155 години от 

Великоморавската мисия на Кирил и Методий, 170 години от рождението на видния 

български поет и революционер Христо Ботев (учил в бившата Втора Одеска гимназия, 

живял и работил в българското бесарабско село Задунаевка); 140 години от Освобождението 

на България от османско иго (в освободителната война стотици бесарабски българи се 

записват в българското опълчение и отдават живота си за свободата на отечеството); 160 

години от основаването на Болградската гимназия, както и 25 години от възстановяваването 

на статута й. А това е първото средно общообразователно българско учебно заведение, което 

през своя 20-годишен период на съществуване във втората половина на 19 век дава цяла 

плеяда видни политици, военни дейци и учени, взели активно участие в строителството на 

Следосвобожденска България; 180 години от освещаването на Болградската  катедрала 

„Свето Преображение Господне”, построена със средства на бесарабските българи.  

През 2018 година се навършват 30 години откакто в Одеска област в училищата с 

български състав ученици се изучава български език. Това е един дълъг период на 

неимоверен труд на учителите, на българската общественост и на държавните структури за 

развитието на българския език в общообразователната дейност. Според Хартата на 

регионалните езици и езиците на националните малцинства българският език е един от 13-те 

регионални езици. Така в последните четири години по български език и българска 

литература учениците от региона станаха участници и победители във Всеукраинската 

олимпиада. А 2019 година е ознаменувана с няколко знакови годишнини: 150 години от 

основаването на Българската академия на науките и 140 години от създаването на Търновската 

конституция. Надявам се, че нашите всеотдайни и творчески учители са провели и още ще 

проведат през учебната година мероприятия, свързани с гореизложените годишнини, ще 

приобщат учениците си към важните български национални културни събития. 

Учебната дейност през 2018\2019 учебна година по български език в училищата с 

български състав ученици ще се осъществява:  

За учениците от 1-4 клас - по Типова образователна програма за І степен на обучение,  

утвърдена със Заповед на МОН на Украйна от 20.04.2018 г., № 407. По следните учебни 

програми:  



1. Български език и литературно четене. Учебна програма за общообразователните 

учебни заведения с обучение на български език, 1-4 класове. (съставители Терзи В.М., 

Бучацка Т.Г.), утвърдена със Заповед на МОН на Украйна №584, от 29.05.2015 г. 

2. Учебна програма за общообразователните учебни заведения с обучение на украински 

език, 1-4 класове. (съставители Терзи В.М., Бучацка Т.Г.), утвърдена със Заповед на 

МОН на Украйна №584, от 29.05.2015 г. 

По следните учебници: 

     1. Учебно-методически комплект по български език за 1 клас (пособие  «Българска реч», 

учебно пособие с игри «Лото за развитие на речта по български език»; ученическа тетрадка; 

илюстриран речник «Картинен речник»; пособие за учителя  (съставител  Терзи В.М., Лист 

ІІТЗО от 06.09.2012, № 14.1/12-Г-2); 

     2. Буквар. Български език за общообразователните учебни заведения с обучение на 

украински език. 2 клас ( съставител Терзи В.М., (ММП «ВД «Букрек», Лист на МОН от    

11.10.2012, № 1/11-15912); 

   3. Български език за общообразователните учебни заведения с обучение на украински език. 

4 клас ( съставител Терзи В.М., (ММП «ВД «Букрек», Лист на МОН от  29.09.2015, №985) . 

 

За учениците от 5-9 клас  - по Типова образователна програма за ІІ степен на обучение,  

утвърдена със Заповед на МОН на Украйна от 20.04.2018 г., № 406. По следната учебна 

програма: „Български език, 5-9 клас за общообразователните училища с обучение на 

украински език“ (съставители: Бузиян Н.С., Кара Н.В., Арнаутова Н.А., Пеева В.Д.), 

утвърдена от МОН на Украйна от 07.06.2017 и от 23.10.2017, №1407. 
По следните учебници: 

1.Български  език за  общообразователните училища с обучение на украински език, 5 клас 

(съставител: Терзи В.М., ВД «Букрек» Заповед на МОН на Украйна от 10.01.2018, №22)  

2.Български  език за  общообразователните училища с обучение на украински език, 7 клас 

(съставител: Терзи В.М., ВД «Букрек» Заповед на МОН на Украйна от 20.07.2015, №777) 

3. Български  език за  общообразователните училища с обучение на украински език, 8 клас 

(съставител: Терзи В.М., ВД «Букрек» Заповед на МОН на Украйна от 10.05.2016, №491) 

 4. Български  език за  общообразователните училища с обучение на украински език, 9 клас 

(съставител: Терзи В.М., ВД «Букрек» Заповед на МОН на Украйна  от 20.03.2017, №417 

За учениците от 10-11 клас ще се работи по Типова образователна програма за ІІІ степен на 

обучение,  утвърдена със Заповед на МОН на Украйна от 20.04.2018 г., № 406. По следните 

учебни програми:  

1.„Български език, 10-11 клас за общообразователните училища с обучение на украински 

език“ (съставители: Бузиян Н.С., Кара Н.В.), утвърдена от МОН на Украйна от 14.07.2016, 

№826). 

2. „“Българска литература,10-11 клас за общообразователните училища с обучение на 

украински език“ (съставители: Бузиян Н.С., Кара Н.В.), утвърдена от МОН на Украйна от 

14.07.2016, №826). 
По учебници,  с които разполага училището и издадени в Република България. 

 При оценяването на устни и писмени работи на учениците от 5-9 клас учителите 

трябва да използват критерии,  определени от МОН на Украйна  (Критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів з мов національних меншин (лист МОН України від 30.08.2013 № 

1\9 -592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання російської мови 

та інших мов національних меншин  для використання в загальноосвітніх навчальних 

закладів,де навчаються рідною мовою або вивчають  її»)). 

За 10-11 класове Критериите за оценяване се обновяват и ще бъдат представени на 

официалния сайт на МОН на Украйна. 

Резултатите от областната олимпиада по български език и литература. 

   През 2017-2018 година областната олимпиада по български език и литература се проведе 

на 10 март  2018 г. В нея взеха участие 33 ученици от Одеска област – победители в 

районните олимпиади по български език. Общо 17 участници са наградени с Дипломи І, ІІ, 

ІІІ степен. 



Победители сред 11 класове са: 

1 място – Дарина Богдева (гр. Болград, Болградска гимназия «Г.С.Раковски») 

2 място — Алина Радулова (гр. Болград, Болградска гимназия «Г.С.Раковски») 

3 място – Любов Кунева (Василевско СОУ ,Болградски район), 

                 Мария Попазова  ( Городненско СОУ,Болградски район), 

            Владислав Кружков (Каменски УВК, Измаилски район), 

Победители сред 10 класове са: 

1 място – Христина Константинова(Новотрояновски НВК, Болградски район), 

2 място – Анастасия Чернева (Новотрояновски НВК, Болградски район), 

3 място – Юлия Коева (Городненско СОУ,Болградски район), 

                  Дарина Русева (гр. Болград, Болградска гимназия «Г.С.Раковски») 

                  София Бугор (Виноградовско СОУ,Тарутински район) 

                   Елена Куруч  (Виноградовско СОУ,Тарутински район) 

Победители сред 9 класове са: 

1 място – Мария Бурлакова (гр. Болград, Болградска гимназия «Г.С.Раковски») 

2 място -   Вероника Костантинова (Городненско СОУ,Болградски район), 

                 Наталия Кривенко (Городненско СОУ, Болградски район) 

3 място – Юлия Картелян (Богатянско СОУ, Измаилски район), 

                  Анастасия Пальжок (Кулевчанско СОУ, Саратски район) 

                 Дария Козман (Виноградовско СОУ,Тарутински район) 

 

Резултатите от всеукраинската олимпиада по български език и литература. 

1 място – Алина Радулова ( гр. Болград, Болградска гимназия «Г.С.Раковски»)  

 

Курсове за повишаване на квалификацията на учителите: 

     Систематично се извършва работа по повишиване квалификацията на учителите по 

български език и литература. На базата на Одеската академия за продължаващо обучение и в 

преквалификационните институти на България всяка година преминават квалификация 

повече от 50 учители по български език.  

През 2018 г. ще се провеждат двуседмични курсове. Заявките се подават през септември. 

Задължително е заявката да се дублира в Катедрата от самите учители (писмено или устно на 

телефон 729-41-12). 

 

Полезни интернет-мрежи: 

МОН на Украйна – www.mon.ua 

Департаментът на образованието и науката  - www.osvita.odessa.gov.ua 

Одеска Академия за продължаващо обучение – www.osvitaodessa.org 

Катедра на обществено-хуманитарното образование -www.nmlnacion.wix.com 

МОН на България – www.mon.bg 

Държавна агенция за българите в чужбина – www.aba.government.bg 

 

Пожелавам на всички учители по български език и литература успех в благородната им 

дейност! Бъдете все така всеотдайни и горди с това, което всекидневно правите за 

българчетата от Одеска област. 

 

      На добър час на учениците и учителите в новата 2018-2019 учебна година! 

 
 

http://www.mon.ua/

