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Изучаването на български език и литература в Одеска област е един 

плодотворен период от три десетелетия и повече. Една система, която от 

година  на година претърпява изменения, но и укрепва откъм познания и 

желание за популяризиране на роден език и култура. Това е един достатъчно 

дълъг период, за да можем да направим равносметка какво сме постигнали и 

какво още трябва да направим. 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. 

За никого не е тайна, че преподаването на български език и 

литература е изключително трудна задача за нашите учители, тъй като те 

разполагат с много малко нагледни и методически материали, които биха 

могли да улеснят работата им както в частта по езика, така и по литература, 

както в уроците за нови знания, така и в уроците за упражнения. Затова 

повечето дидактически материали трябва да се изготвят самостоятелно. Но 

това не спира ентузиазма и професионализма на нашите учители, които 

много обичат това, което преподават и най-вече тези, на когото преподават. 

А това е особено важно в днешни условия, когато се изискват много 

допълнителни умения и навици, пред които са изправени учители, ученици и 

родители. 

Според Хартата на регионалните езици и езиците на националните 

малцинства, българският език е един от 13-те регионални езици. Проблемите 

и перcпективите при изучаването на българския език и литература в 

училищата с български състав на учениците са главните теми в дейността на 

Лабораторията на езиците на националните малцинства при Одеската 

Академия за продължаващо обучение на Одеския областен съвет. През 



последните години повечето от програмите по български език и литература 

бяха обновени и хармонизирани с Държавни образователни изисквания по 

предметите, предвидени от Министерството на образованието и науката на 

Украйна. 

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.  

Учебната дейност през 2020-2021 учебна година по български език в 

училищата с български състав ученици ще се осъществява:  

   За учениците от 1-3 клас - по Новия Държавен стандарт за 

началното образование, утвърден с Постановление на Министерския съвет на 

Украйна от 21.02.2018 г., № 87, по Типова образователна програма, 

разработена под ръководството на О. Я. Савченко, и Типова образователна 

програма, разработена под ръководството на Р.Б. Шиян;  

   За учениците от 4 клас - по Държавния стандарт за началното 

образование, утвърден с Постановление на Министерския съвет на Украйна 

от 20.04.2011 г., № 462, по Типова образователна програма за І степен на 

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

407.  

В 1- 4 класове обучението ще се организира 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 Държавния стандарт за базово и 

пълно общо средно образование, утвърден с Постановление на 

Министерския съвет на Украйна от 23.11.2011 г., № 1392, по Типова 

образователна програма за ІІ степен на обучение (базово средно 

образование),  утвърдена със Заповед на МОН на Украйна от 20.04.2018 г., № 

405. 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) 

4. 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) 

 5.  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 Държавния стандарт за 

базово и пълно общо средно образование, утвърден с Постановление на 

Министерския съвет на Украйна от 23.11.2011 г., № 1392, по Типова 

образователна програма за ІІІ степен на обучение (профилно средно 

образование), утвърдена със Заповед на МОН на Украйна от 20.04.2018 г., № 

408. 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 следните учебници: 

1.„Български език (ниво стандарт) 10 клас за общообразователните 

училища с обучение на украински език“ (съставители: Гайдаржи И.С., 

Проданова О.И., Милков А.М.; ВД «Букрек» Заповед на МОН на Украйна от 

31.05.2018, №551) 

2. „Български език (ниво стандарт) 11 клас за общообразователните 

училища с обучение на украински език“ (съставители: Гайдаржи И.С., 

Проданова О.И., Милков А.М.; ВД «Букрек» Заповед на МОН на Украйна от 

12.04.2019, №472). 

3. Учебници по българска литература,  с които разполага училището, 

издадени в Република България. 

Могат да се използват учебници, издадени тази година и в предните 

календарни години, отчитайки измененията в програмите. Относно 

допълнителната учебно-методическа литература учителите са свободни в 

избора и могат да използват тази литература, която най-добре реализира 

тяхната методика на обучение и компетентностния потенциал на предметите 

български език и българска литература. Учебните програми не ограничават 

самостоятелността и творческата инициатива на учителите, предполагат 

гъвкавост при избора и разпределението на учебния материал, съответно 

потребностите на учениците и избраните средства на обучение. 

         Осъществяването на контрола и оценяването на ученическите 

работи се извършва със своевременното коригиране на учебния процес, за да 

се приведе до нивото, определено от програмата и стандарта, който очертава 

очакваните резултати от образователни и познавателни дейности на 

учениците. Учениците от самото начало на обучението трябва да знаят какви 

резултати трябва да постигнат и какво от тях се очаква като умения. В това е 

определения стимул към повишаване на  качеството на собствените знания и 

умения. Затова при планиране и осъществяване на тематичното 

разпределение учителите трябва да отчитат и фиксират очакваните резултати 

по вяка тема и раздел, да следват изискванията според програмите за всеки 

клас. 

Основните видове оценяване по български език и литература са 

поточното (не поурочно), тематичното, срочното (за всеки семестър), 



годишното оценяване. При оценяването на устни и писмени работи на 

учениците 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»), Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української 

мови та мов національних меншин у системі загальної середньої освіти, 

(Наказ МОН № 371 від 05.05.2008 року)). 

  Отчитайки реалиите на днешното образование в Украйна и 

света, говорим за особености на дистанционното оценяване на учебната 

дейност на учениците, което включва: 

 използване на разгърнати въпроси и тяхното адаптиране за проверка  на 

усвояването на материала;  

 осигуряване на последователност в редуването на учебния матерал и 

интерактивного изпитване; 

 допълнително внимание към аспекта на саооценката на учениците за 

техните собствени образователни дейности; 

 достатъчно време за отговор на учениците; 

 анонимно изпитване на учениците (ако е необходимо); 

 използване на оценяването като инструмент за по-добро разбиране на 

учебния процес; 

 насърчаване на конструктивната критика (какво работи, какво не) от 

страна    на учениците. 

Предната учебна година показа, че все по-популярни станаха онлайн-

уроците. Във връзката с пандемията учителите бяха принудени стремително 

да преминат към новите реалии на онлайн-обучението. Повечето учители се 

оказаха в ситуацията, когато възникнаха нови трудности, с които трябва да се 

справят, без да сменят методиката на преподаване. Затова е важно днес да се 

отчитат съвременните онлайн-инструменти, които са призвани да спомогнат 

за качественото преподаване на учебния материал. 

За уроците в онлайн-режим са характерни следните моменти 

(вебинарите и онлайн-конференциите го подтвърждават): 

• възможност както за учители, така и за ученици да използват аудио  

   и видео инструменти, за да се виждат и чуват; 

• функция „вдигни ръка“, за да се обърнете към учителя / ученика; 

• функцията "включен" или "изключен" микрофон на учителя / ученика; 

• функция „чат“, където можете да пишете въпроси или коментари; 



• функция „интерактивна бяла дъска“; 

• функцията за „споделяне“ на екрана (слайдове, документи и т.н.) на учителя 

или учениците; 

• функция "създаване на избрани зони" за работа в двойка или група. 

Днес за пример ще разгледаме популярните електронни платформи, 

които могат да се използват и поредната учебна година: 

Skype – много популярен инструмент, познат на мнозина учители, 

родители  и ученици, макар че той няма функциите на «интерактивна бяла 

дъска» и «създаване на избрани зони“, също има ограничения в количеството 

на участници в безплатната версия. Той дава възможност за видеовръзка, 

текстов чат, обмяна на екрана и записи. Тъй безплатната версия обединява 

група до 10 човека.   

Zoom – извънредно популярна платформа сред учителите с пълен 

комплект функции, изброени по-горе. Тя е безплатна за индивидуални уроци 

и групови занятия (до 40 мин). Едно от преимуществата е, че няма нужда от 

създаване на акаунт и публикуване на лични контактни данни. За 

присъединяване е достатъчно да се натисне линка и да се въведе паролата. 

Тази платформа има фукцията «сесионна зала», която позволява да се 

организира групова работа и работа по двойки. 

Google Classroom/Google Клас - една от най-популярните днес 

платформи за дистанционно обучение. Google Клас  дава възможност на 

учителите бързо да създават, разнообразяват и организират задачи; да 

осъщкствяват обратна връзка; лесно е да се общува с целия клас и с всеки 

ученик поотделно. Всички завършени задачи за ученици се запаметяват 

автоматично в Google Диска, което ви позвалява да ги преглеждати 

многократно при необходимост. В Google Клас може да се работи с Google 

Документи, Google Диск, Gmail, YouTube, може да се изтеглят аудио и видео 

материали. Учителите могат да правят съобщения, да задават въпроси, да 

коментират работата на учениците в реално време, както и да проследяват 

задачи, да проверяват и оценяват работата. Учениците разбират каква работа 

трябва да свършат на страницата със задачите. За учениците Google Class 

следи за изпълнени и незавършени задания, както и за оценките и 

коментарите. 

Учителите, които работят с отделни ученици или с неголеми групи 

деца, поддържат връзка с помощта на електронна поща, Viber, WhatsApp или 

Slack. Но ако учителят трябва да даде домашно, да изпрати документ, да 

предложи тест, тогава е по-добре да избере учебна платформа. Такива като 

Google Classroom,  Human Школа, Edmodo и други. Ако учителите имат 

акаунт в Google, например, използват Gmail, тогава те имат безплатен достъп 

https://www.skype.com/
https://zoom.us/
https://classroom.google.com/u/0/
https://human.ua/schools
https://www.edmodo.com/


до Google Meet (по-рано Google Hangouts). Google Meet позволява да се 

установи безопасна видео или гласова комуникация със 100 души. Google 

също има встроена платформа Google Classroom, която може да се използва 

както за синхронно, така и за асинхронно обучение. 

За организиране на обучението на съвремен етап са необходими и 

допълнителни технологии. Разбира се, за организиране на онлайн-

обучението освен интернет-платформи е необходим и достъп до мрежата 

Интернет. Разпространената технология е Wi-Fi, която обикновено 

гарантира добра връзка. Но при масово подключване нейната пропусквателна 

възможност може да бъде недостатъчна. Затова за предпочитане е 

подключването на компютрите до кабелна мрежа, което дава по-трайна 

връзка.  

Ефективното синхронно онлайн-обучение изисква аудио и видео 

връзка. Микрофони, динамики и камери, в повечето случаи монтирани в 

лаптопите, смартфоните, таблетите. Макар че и те не винаги могат да 

осъществяват качествен звук, затова се рекомендува използването на 

слушалки. 

При планирането и организирането на онлайн-уроците е необходимо 

да се отчитат няколко важни моменти. Всяка онлайн дейност отнема повече 

време от обикновената класна стая. В началото и по време на всеки урок 

може да има малки проблеми с връзката, звука, камерата, онлайн-

инструментите. Затова планирайте 2-3 минути в началото на урока, за да сте 

сигурни, че всички на връзка, чуват и виждат. Отделете определено време за 

непредвидени ситуации, като: нестабилна интернет връзка, „висящи“ 

програми и т.н. Тъй като учениците са свикнали да работят с учебници, е 

подходящо да ги използвате и по време на онлайн-уроци. Но, може да не е 

подходящо да помолите учениците просто да прочетат учебник или да 

слушат големи текстове по време на урок в ZOOM. Вместо това използвайте 

елементите на „обърната класна стая“ и помолете учениците да прочетат или 

слушат текста преди урока и да отделят време в урока, обсъждайки и 

изпълнявайки различни задачи. Граматиката и лексиката могат да бъдат 

розработени с помощта на ученици, дъски или PowerPoint. Много учители 

споделят и фйлове  с  Google или документи с Microsoft OneNote, с които 

работят учениките. Имайки линковете, рофункцията «споделяне на екрана», 

учениците могат да видят работите един на друг. Учениците също могат да 

пишат в тетрадките и да демонтсрират работата си чрез камерата. Учителите 

също могат да използват традиционни учебни помагала, като картички, като 

ги поззват пред камерата. 

     Една от характеристиките на онлайн-обучението е, че много хора се 



чувстват по-уверени, когато говорят онлайн. Тези, които обикновено се 

срамуват да говорят дори пред малка група лично, могат да публикуват в 

социалните медии за целия свят. Но можем да накърним децата, ако не 

внимаваме с обратната връзка. В крайна сметка, без взаимодействие лице в 

лице, без насърчаване с израза на лицето, забележките могат да се 

възприемат като остра критика. Затова трябва да сме много внимателни, 

добри и хуманни. Затова в новите условия възниква необходимостта от 

четливи инструкции. Необходимостта от ясни инструкции може да изглежда 

очевидна, но тъй като е много по-трудно да се наблюдава работата на 

учениците по време на онлайн-уроците, ясните инструкции стават още по-

важни. Инструктирайте учениците бавно; уверете се, че всички разбират 

задачата. Обсъдете с учениците намерението да бъдат активни; ако е 

възможно, демонстрирайте какво трябва да се направи / дайте пример; 

предоставяйте инструкции стъпка по стъпка, ако е възможно с визуална 

поддръжка; Не забравяйте да проверите как учениците са разбрали 

инструкциите. Всичко това ще избегне загубата на мотивация, която може да 

възникне от факта, че учениците чувстват, че са губили време, правейки 

нещо нередно. 

От опита на много колеги, които работят в Одеска област, 

преподаватели, които са изградили определен опит през последните няколко 

месеца, разбираме, че голям принос в изграждането на една съвременна база 

за осъществяване на онлайн-обучение по български език и литература 

изиграват електронните платформи, предложени от Министерството на 

образованието и науката на Република България, които могат да бъдат 

интересни и полезни за нашите преподаватели. Предлагаме вариант на 

виртуална библиотека по време на дистанционно обучение, представена от 

Мая Нанкова, учителка в Каменския учебно-възпитателен комплекс, 

Измаилски район: 

 

1 ) https://ucha.se/ Когато учебният материал се представя на 

разбираем и интересен език, учениците учат с голям интерес!  

2) http://www.slovo.bg/ Виртуална библиотека „Словото“   публикува в 

интернет всички значими произведения на българската литература. 

3) https://chitanka.info/ На този сайт може да се запознаете с 

творчеството на относително голям брой български и чуждестранни автори. 

4) http://www.iskam6.com/ Сайтът съдържа информация по български 

език, литература, фолклор. 

5) http://buhal.net/za-golemi/booksbg-org/ Тук е събрана интересна и 

полезна информация за учениците от начално училище. 
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6) http://dechica.com/ Сайтът е насочен  към децата от предучилищна и 

начална училищна възраст. 

7) http://www.zamatura.eu/ Тук ще намерите автори, произведения по 

българска литература, ще проверите знанията си по БЕЛ, извършвайки 

тестови задачи. 

8) http://www.myschoolbel.info/ На образователния сайт "My school 

BEL" ще намерите материали по български език и литература, които ще ви 

помогнат в подготовката по предмета в училище и на кандидат-студентските 

изпити след завършено средно образование. 

9) http://www.myschoolbel.info/PomagaloDZI/index.htmlПомагалото е 

съобразено с изискваниятя на учебно-изпитната програма за държавен 

зрелостен изпит по БЕЛ. Публикуваните материали могат да се използват 

както за работа в часовете по БЕЛ, така и за самоподготовката на ученика. 

10) https://bulgarianhistory.org/ Уебсайтът "Българска история" е най-

големият на историческа тематика в страната. Съдържа увлекателна и 

достъпна информация по българска литература, история, бит, култура, 

традиции. 

 

През 2020 година се навършват 1155 години от приемането на 

Християнството в България, 170 години от рождението на Иван Вазов и 135 

години от Съединението на България. През 2021 година се навършват 1340 

години от създавването на Дунавска България, 200 години от рождението на 

Георги Раковски, 155 години от рождението на Пенчо Славейков, 145 години 

от Априлското въстание в България. Надявам се, че нашите всеотдайни и 

творчески учители са провели и още ще проведат през новата учебната 

година мероприятия, свързани с гореизложените годишнини,  ще приобщат 

учениците си към важните български национални културни събития. 

 

Резултатите от областната олимпиада по български език и 

литература 

През 2019-2020 година областната олимпиада по български език и 

литература се проведе на 9 февруари  2020 г. В нея взеха участие 36 ученици 

от Одеска област – победители в районните олимпиади по български език. 

Общо 15 участници са наградени с Дипломи І, ІІ, ІІІ степен. 

 

Победители сред 11 класове са: 

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

2 място —Анна Каражова (Василевско СОУ, Болградски район) 

3 място –  Наталия Кривенко (Городненско СОУ, Болградски район),   
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                -  Анастасия Христова (Ореховско СОУ, Болградски район) 

Победители сред 10 класове са: 

1 място – Александра Базан (Болградска гимназия «Г.С.Раковски»), 

2 място – Виктория Адам (Болградска гимназия «Г.С.Раковски»),  

                  Димитър Минков (Болградска гимназия «Г.С.Раковски») 

3място – Виталина Николаева (Новотроянски УВК, Болградски 

район);  

             -  Мария Попеляшкова(Новотроянски УВК, Болградски 

район);  

             - Тетяна Данчева Задунаевско СОУ, Арцизски район); 

             - Анастасия Челибийска (Бановско СОУ, Болградски район) 

Победители сред 9 класове са: 

1 място – Ангелина Мерет (Болградска гимназия «Г.С.Раковски») 

2 място – Инеса Стоянова (Болградска гимназия «Г.С.Раковски») 

3 място – Владислава Павлиогло (Главанско СОУ, Арцизски район); 

              -  Алина Бурукова(Городненско СОУ, Болградски район). 

 

Всеукраинската олимпиада по  по български език и литература 

през 2019-2020 учебна година не се проведе във връзка с въвежането на 

карантината. 

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 2020 г. ще се провеждат двуседмични курсове. Заявките се 

подават през септември, регистрацията е на сайта на Одеската академия за 

продължаващо обучение. 

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 2020-2021 учебна 

година! 

 

 

 


