


Учебна програма по руски език като чужд  

Избираем модул 3: «Езикът чрез литературата» (XI клас) 

Общо представяне 

Настоящата учебна програма е разработена в съответствие с 

Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужди 

езици. Тя е съобразена и с Общоевропейската рамка за владеене на чужди 

езици.   

Традициите на изучаване на руски език в България; близко 

родственият характер на руски език спрямо родния с възможности за 

сравнително по-бързо и с по-малки усилия достигане на общо 

образователните европейски равнища на владеене на чужд език и не на 

последно място наличието на квалифицирани кадри – всички тези фактори 

определят избор на модул «Езикът чрез литературата» за изучаване на 

руския като втори чужд език в основата на текстовете на руската 

литература (предимно приказки) и текстовете, посветени на руското 

народно изкуство.  

Настоящата учебна програма продължава представянето на 

обучението по руски език като част от културно ориентиран подход.  

 

Основна специфична цел е достигането на комуникативна 

компетентност. 

 

Общите цели на обучението са: 

1. Формиране на личности (граждани) със знания за света и 

широка култура, които познават и зачитат националните и общочевешките 

норми на поведение и ценности; 

2. Изграждане на система от интелектуални умения за развитие 

на познавателните способности и творческата самостоятелност на 

личността, позволявайки непрекъснато да се образова и самообразова;  

3. Формиране на усет и толерантност към културните различия и 

развитие на умения за социално отговорно поведение и културно 

общуване. 

 

Специфичните цели на обучението са определени в рамките на 

всяка речева дейност: 

ГОВОРЕНЕ – монологична реч (преразказ на текст, участие в устна 

драматизация на приказка). 

ЧЕТЕНЕ – откриване на смисловите ориентири на текста. 

АУДИРАНЕ – възприемане на аудиотекст от различни източници. 

ПИСАНЕ – отговор на въпрос, свързан с текста; основни умения за 

работа с речник при продуциране на текст. 

 

Очаквани резултати: 



– разбиране на основна информация от кратък, несложен по 

структура литературен и научнопопулярен текст;  

– разбиране на конкретна информация от различни по вид и жанр 

приказки;  

– четене на глас изразително и гладко, четене на ум;  

– самостоятелна работа с речник, справочна литература;  

– кратък отговор по дадена тема, преразказ на прочетен или 

прослушан текст;  

– използване в устния и писмения отговор на езикови средства, които 

не пречат за осъществяване на общуването и включват основна активна 

лексика, основни морфологически категории и синтактически структури; 

– прилагане на компенсаторни стратегии за говорене, разбиране и 

съставяне на отговор по текста. 

Методы за постигането на очаквани резултати: 

– описателен метод (предварителен коментар към текста);  

– биографичен и историко-генетичен метод (разказ за историята на 

текста и съдбата на неговия автор); 

– културно-исторически и сравнително-сопоставителен метод: 

провеждането на исторически и културни паралели, установяване на 

прилики и разлики;  

 – митологичен/мифопоетический метод: четене и анализ на текста 

на произведението, интерпретация на използваните митологични образи и 

сюжети. 

   


