
   

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M2OP001-2.016-0018“МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на 
Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове. 

 

 

АНОТАЦИЯ  

НА КУРС ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА НАЧИНАЕЩИ 

 

 В рамките на изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: 

МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, 

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ планира провеждането на 

обучение по руски език (ниво А1-А2) за преподаватели. 

 Курсът е с продължителност 160 академични часа.  Обучението завършва с писмен и 

устен изпит. След успешно завършване на курс всички обучаеми ще получат сертификат за 

владеене на езика според покритото ниво по Европейската езикова рамка. Обучението ще се 

реализира в периода от 14 април 2022 г. до 30 юни 2022 г. според представения график. 

 

След завършване на курс за ниво обучаемите трябва да могат: 

• да четат кратки текстове, да откриват основна и допълнителна информация в 

текста.  

• да общуват в рамките на познати теми, както и да участват с кратки реплики в 

диалози за да водят като цяло последователен разговор. 

• да разбират най-често употребявани думи и изрази, свързани с информация за 

себе си, семейство, покупки, близко обкръжение, работа.  

• да използват при самостоятелно устно изложение набор от изречения или изрази, 

за да опишат семейството си и други хора, условията си на живот, образованието 

си и професионалната си дейност.  

• да пишат кратки бележки, писма и съобщения.  

 

Овладяването на знанията, предвидени за ниво А2 от Общата европейска езикова 

референтна рамка, ще обезпечи базови комуникативни умения при определен брой ситуации 

в битовата, социо-културната и учебната сфера. Лексикалния минимум от думи необходими 

ни за общуване на ниво А2 е 2000 единици, които ще позволят да формират активен речник 

на базово ниво. Граматическата част не се разделя от лексикалната и покрива основната 

граматика, като склонение на местоимение, числително, съществително и прилагателно име, 

степенуване, глагол в инфинитив, спрежение и време. 
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