
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

БОЛГАРСЬКОЇ  МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

для учнів 5-11 класів закладів освіти Одеської області під час карантину 

      З метою  забезпечення  неперервного  освітнього  процесу  у  формі  якісного  

дистанційного  навчання  пропонуємо  учням та  їхнім  батькам  скористатися  

такими  ресурсами  мережі   Інтернет:  

Khan Academy – найбільша та безкоштовна оосвітня платформа з онлайн курсами, 

уроками, вправами, яка надає можливість створення віртуальних навчальних 

кабінетів, надання завдань та слідкування за успіхами учнів. Деталі тут. 

      Освітній сайт «УЧА СЕ» надає можливість до 29.03. 2020 скористатися 

безкоштовним доступом до адаптованих уроків з болгарської мови та літератури 

для всіх класів та відповідних до них тестів та завдань. Практичні поради для 

використання сайту «УЧА СЕ» за  посиланням: 

https://mcusercontent.com/080ca1a2a4ab7f68e0aa74e31/files/089ac7ac-ca33-417f-8abb-

43f07ddab205/10_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%

D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D

0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%A3%D1%87%D0%B0.%D1%81%D0%B5.pdf  

Так для учнів 10 класів, які вивчають болгарську літературу рекомендуємо за 

програмними творами використовувати: 

Теми з навчальної програми Опрацювання 

 

Повість «Чичовци» - структура, 

проблематика, персонажі.  

 

 

Читання повісті. Сайт «Уча се»,  л-ра, 11 кл.,                

відеоурок №60. Рішення тестових завдань. 

 

«Под игото» - перший болгарський роман.  

 

Читання роману.  Сайт «Уча се», л-ра, 10 кл., 

відеоурок №12; 

л-ра, 11 кл., відеоурок №61. Виконання 

тестових вправ. 

Тема, сюжет, композиція роману    «Под 

игото».  

Читання роману. Сайт «Уча се», л-ра, 11 кл.,                                

відеоуроки №62, 63, 64; 

л-ра 10 кл., відеоуроки № 13, 14, 15.                            

Рішення тестових завдань. 

 

Відображення характерів через сцени 

суспільного та сімейного побуту в романі 

«Под игото».   

 

сайт «Уча се»,  л-ра, 6 кл., стара програма, 

відео уроки  №22, 23, 26,27. Рішення тестових 

завдань. 

https://bg.khanacademy.org/
https://obr.education/khan-distancionno/
https://mcusercontent.com/080ca1a2a4ab7f68e0aa74e31/files/089ac7ac-ca33-417f-8abb-43f07ddab205/10_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%A3%D1%87%D0%B0.%D1%81%D0%B5.pdf
https://mcusercontent.com/080ca1a2a4ab7f68e0aa74e31/files/089ac7ac-ca33-417f-8abb-43f07ddab205/10_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%A3%D1%87%D0%B0.%D1%81%D0%B5.pdf
https://mcusercontent.com/080ca1a2a4ab7f68e0aa74e31/files/089ac7ac-ca33-417f-8abb-43f07ddab205/10_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%A3%D1%87%D0%B0.%D1%81%D0%B5.pdf
https://mcusercontent.com/080ca1a2a4ab7f68e0aa74e31/files/089ac7ac-ca33-417f-8abb-43f07ddab205/10_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%A3%D1%87%D0%B0.%D1%81%D0%B5.pdf
https://mcusercontent.com/080ca1a2a4ab7f68e0aa74e31/files/089ac7ac-ca33-417f-8abb-43f07ddab205/10_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%A3%D1%87%D0%B0.%D1%81%D0%B5.pdf


 

     Для учнів 11 класів, які вивчають болгарську літературу рекомендуємо за 

програмними творами використовувати: 

Теми з навчальної програми Опрацювання 

Д. Талев. Життєвий та творчий шлях.  сайт «Уча се», л-ра, 12 кл., відеоурок №128 

«Железният светилник»  - Талевий епос про 

Македонію.   

 

Читання роману.   Сайт «Уча се», л-ра, 12 

кл., відеоурок №129 

 

Род, народ та індивід перед випробуванням 

історії в романі «Железният светилник».  

Читання роману.   Сайт «Уча се», л-ра,           

12 кл.,  відеоуроки №131, 132. Виконання 

тестових вправ. 

 

Герої роману «Железният светилник» - образи, 

характери, вчинки.  

 

сайт «Уча се», л-ра, 12 кл., відеоурок №130 

 

Відображення побуту як спосіб пізнання 

болгарської народопсихології. (за романами 

Д.Димова та Д.Талева)  

сайт «Уча се», л-ра, 12 кл., відеоурок 

№133. Порівняння творів. 

 

 

Н.Хайтов – «Диви разкази» - теми, проблеми, 

позиції автора.  

 

 

 

сайт «Уча се», л-ра, 10 кл.,  відео уроки  

№70, 71.  Виконання тестових вправ.                                                              

Загальна характеристика збірки.    

 

 

 

Твори письменників учні самостійно читають з хрестоматій та підручників. 

Видавництво „Просвета“  надає безкоштовний доступ до всих електроних 

підручників та посібників – http://www.e-prosveta.bg/  

Електроні варіанти підручників для 5, 6 и 7 класів: http://free.pedagog6.com/ 

Електроні підручники для 5, 6 и 7 класів: 

http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=438:-5-6-7-

&catid=48:school&Itemid=58 

Електроні підручники для 8, 9 и 10 класів: 

http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=439:-8-9-

10-&catid=48:school&Itemid=58 

http://www.e-prosveta.bg/
http://free.pedagog6.com/
http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=438:-5-6-7-&catid=48:school&Itemid=58
http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=438:-5-6-7-&catid=48:school&Itemid=58
http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=439:-8-9-10-&catid=48:school&Itemid=58
http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=439:-8-9-10-&catid=48:school&Itemid=58

