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УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ  

ПО РУСКИ ЕЗИК А1, А2, B1 
 

Първо ниво А1 по Общата Европейска езикова рамка 

Цели на курса 

            След приключване на курса от 100 учебни часа курсистите трябва да могат да 
разбират най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието  
(напр. основна информация за тях и тяхното семейство, непосредственото им обкръжение). 
Трябва да схващат същественото от кратки и ясни послания и съобщения ( напр. много 
прости изречения от обяви или плакати). 

 Трябва да могат да четат кратки, елементарни текстове. Да откриват конкретна, 
предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Да 
разбират кратки лични писма. 

 Трябва да могат да общуват във всекидневни рутинни ситуации, изискващи 
обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Да могат да водят 
кратък разговор, въпреки че обикновено не разбират достатъчно, за да могат да го 
поддържат. Да могат да задават и да отговарят на прости въпроси от непосредствена 
необходимост или на много популярни теми. 

 Трябва да могат да опишат накратко с определен набор от изрази и изречения 
семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието, настоящата или 
предишната си професионална дейност, поздравителна картичка за празник, формуляри за 
лични дани ( напр. име, националност и адрес на регистрационна бланка в хотел). 

 Трябва да могат да напишат кратки бележки и съобщения. Да могат да водят 
обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразят благодарност. 

             Обучението ще се осъществява по учебник на ‘’Приглашение в Россию’’, 
издателство Просвета, и допълнително разработени уроци по учебника, предимно за 
граматика. 

             Обучението е с продължителност  100 учебни часа за всяко ниво. 
Организационната форма: Сутрешни, дневни, вечерни и съботно – неделни езикови 
курсове, в групи до 4-5 човека. 

               След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на 
който се  издава  Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка. 
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Учебна програма 

Урок Тема Цели 
А1     1 Руската азбука.  Прилика и разлика 2 
  Руските букви се четат почти като българските 1 
  Ударението 1 
  Гласни и съгласни 2 
  'Лъжливи приятели на преводача'' в българския език. 1 
  Упражнения  1 

2 Приветствие 1 
  Интересни факти-Какви обръщения се изпозлват в Русия? 1 
  Местоимения 2 
  Упражнения  1 

3 Съществителни имена 2 
  Единствено и множествено число 2 
  Мъжки, среден или женски род? 1 
  Четене 1 
  Упражнения  1 

4 Как тебя зовут? 1 
  Падежная система- склонение 2 
  Именителен падеж 2 
  Упражнения  1 

5 Родителен падеж  2 
  Примери за И.п. и Р.п. мн.ч. 1 
  Упражнение- Песничката на Крокодила Гена 1 
  Упражнения  2 
  Забавна история и вицове 1 

6 Интересно за числително име/ Правописа 2 
  Редни числителни 2 
  Дробни числителни  2 
  Числително име- задачи 2 
  За любознателни 1 

7 Кога? В колко часа? 1 
  Свободно време 1 
  Климат 1 
  Четене  1 
  Говорим за Москва 1 
  Упражнения  1 

8 Основното значение на Дателен падеж  2 
  Основни глаголи, които се използват с с дателен падеж 2 
  Мне нравится  1 
  Писмо- Анкета за приятели 1 
  Упражнения  1 
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9 Винителен падеж 2 
  Глаголи изискващи В. п. 2 
  Упражнения за проверка 2 
  Винителен падеж с предлози- примери 1 
  Виц с винителен падеж 1 
  Упражнения 2 

10  Творителен падеж се използва за обозначение на професия 2 
  Глагол БЫТЬ/ СТАТЬ 1 
  Вицове с Творитлен падеж 1 
  Изрази «Какая хорошая идея!», «Как красиво!» 1 
  Упражнения 1 

11 Употреба и значение на Предложен падеж 1 
  Предложен падеж за време (когда?) 1 
  В каком месяце? 2 
  Предлози В и НА 1 
  Упражнения 2 

12 Местоимение СВОЙ 1 
  Въпросителни местоимения 2 
  Четене- Что, где можно посмотреть в Москве? 1 
  Экскурсии 1 
  Россия: страна и люди 1 

13 Наречие 1 
  Степен на сравнение 2 
  Правописа 1 
  что? где? куда? откуда? какой? 1 
  Упражнения 1 

14 Националност 1 
  Отрицание в руския език. 1 
   Значение на Творителен падеж при обозначаване на професии 1 
  Упражнение 1 

15 Прилагателно име 1 
  "какой", "какая", "какое", "какие" 1 
  Сложни изречения с дума «кото́рый» 1 
  Сравнителна и превъзходна степен 3 
 Тест- А1  
 Общо часове 100 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК 

Второ ниво А2 по Общата Европейска езикова рамка 

                                                                 Цели на курса 

 След приключване на курса от 100 учебни часа курсисте трябва да могат да разбират 
същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, 
свободно време и т.н. 

javascript:showLesson(5517);
javascript:showLesson(5518);
javascript:showLesson(5525);
javascript:showLesson(5531);
javascript:showLesson(5485);
javascript:showLesson(5353);
javascript:showLesson(5356);
javascript:showLesson(3531);
javascript:showLesson(6628);
javascript:showLesson(5543);
javascript:showLesson(5545);
javascript:showLesson(5546);
javascript:showLesson(5362);
javascript:showLesson(5366);
javascript:showLesson(5367);


 Трябва да могат да схванат основната информация от радио и телевизионни предавания на 
актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително 
бавно и ясно. 

 Трябва да могат да разбират текстове, съдържащи предимно често употребявана 
всекидневна и професионална лексика. Да могат да разбират описания на събития, чувства и 
желания в лична кореспонденция. Да могат  да общуват при прости и рутинни задачи, които 
изискват директна обмяна на информация на популярни теми и дейности. Да могат  да разменят 
кратки реплики при социални контакти, въпреки  че обикновено не разбират достатъчно за да 
могат да поддържат разговора. 
 
 Трябва да могат да описват преживявания и събития, техните планове, надежди и цели с 
прости свързани изречения. 

 Развиване на умения за изразяване на съставно глаголно сказуемо; използване на речеви 
етикет – покана, молба, разрешение; разширяване на уменията за разказ за себе си; работа с 
художествен текст – разбиране при четене и слушане; развитие на уменията за описание и 
изразяване на чувства. 

 Развитие на уменията за използване на глаголите за движение и изразяване на място; развитие на 
уменията за разбиране при четене; развитие на уменията за превод; развитие на уменията за 
водене на диалог; самостоятелна работа. 

             Обучението ще се осъществява по учебник на ‘’Приглашение в Россию’’, издателство 
Просвета, и допълнително разработени уроци по учебника, предимно за граматика. 

             Обучението е с продължителност  100 учебни часа за всяко ниво. Организационната 
форма: Сутрешни, дневни, вечерни и съботно – неделни езикови курсове, в групи до 4-5 човека. 

               След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на който 
се  издава  Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка. 

 

Учебна програма 

А2     1 Повторение о падежах 3 
  Сложное предложение с ЧТО и ЧТОБЫ 1 
  Смешное 1 
  Упражнения 1 

2 Винительный падеж неодушевлённых существительных 2 
  Наречия времени. 1 
  Праздники 2 
  Инфинитив 1 
  Неопределенная форма глагола 2 

3 Вид  глагола  2 
  Спряжение глаголов 2 
  Глаголы I и II спряжения  2 
  Задания 1 
  Давайте посмеёмся! 1 
  Правописание глаголов 1 

4 Который час? 1 
  Как написать адрес? 1 
  Упражнения 1 
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5 Возвратные глаголы 2 
  Какое правило русского языка нарушает героиня «Иронии судьбы» Надя? 1 
  Внешность, характер, одежда 3 
  Упражнения 1 

6 Четене 1 
  Экологические проблемы 1 
  Культура и традиции 2 

7 Глаголы движения 2 
  идти- ходить 1 

8 Глаголы в переносном значении 2 
  Упражнения 1 
  Приставки с глаголами движения 2 
  Упражнения 1 

9 Образование в России 2 
  Прочитайте текст и сравните образование в России и у нас в Болгарии 2 
  Некоторые случаи употребления глаголов в переносном значении. 2 
  Для тех, кто хочет знать больше. 2 
  Анекдоты  1 
  Смешное стихотворение 1 
  Упражнения для проверки 2 

10 Сезоны времени 1 
  Рассказываем о себе 2 
  Заполняем бланки и анкеты 2 
  Население России 2 
  Упражнения 2 

11 Будущее сложное время 2 
  Будущее простое время 1 
  Расскажите о своих родных, используя известные вам прилагательные.   2 
  Упражнения 2 

12 Рассказываем о спорте 1 
  Свободное време для тренировки 1 
  Чтение 2 
  Упражнения 2 

13 
Ложиться – лечь – лежать, садиться – сесть – сидеть, вставать – встать – 
стоять, ставить – поставит 2 

  Моя биография 2 
  Упражнения 1 

14 Императив 2 

  
Способы образования 2 -го лица единственного и множественного числа 
императива. 2 

  Задания 1 
  Известные личности Росси 1 
  Это интересно! 2 

15 Склонение местоимений 1 
  Разряды местоимений в русском языке 2 
  Упражнения 3 
 Тест  А2  
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   Общо часове 100 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК 

Трето ниво В1 по Общата Европейска езикова рамка 

Цели на курса 

 След приключване на курса от 100 учебни часа курсисте трябва да могат да разбират 
сравнително дълги изказвания, дори и да не са ясно структурирани, а логическите връзки само се 
подразбират. 
 Трябва да могат да разбират телевизионни предавания и филми без особени усилия. Да могат 
да разбират дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавят 
стилистични нюанси. 
 Трябва да могат да се изразяват гладко и непринудено. Да могат да се справят с повечето 
ситуации, които могат да възникнат при пътуване в местност, в която се говори езика. Могат да 
влязат в разговор без предварителна подготовка на теми, които са общо популярни, от личен 
интерес или свързани с ежедневието (напр.семейство, хобита, работа, пътувания и настоящи 
събития). Използват езика гъвкаво и успешно за социални и професионални контакти. Да могат 
точно да изразяват мислите и мнението си, както и умело да общуват със събеседниците си. 
 Трябва да могат ясно и подробно да говорят по сложни въпроси като включват свързани с 
тях теми, да развиват определени аспекти и завършват изказването по подобаващ начин. 
 Разширяване на страноведските знания за Русия, за Москва; развитие на уменията за 
разбиране на научно-популярни текстове при слушане и четене; речеви етикет – изразяване на 
съвет, убеждаване; развитие на уменията за съставяне на кратка рекламна обява, развитие на 
уменията за самостоятелна работа – подготовка за провеждане на викторина „Что вы знаете о 
России? Запознаване с руски обичаи и традиции и сравнение с родните обичаи и традиции; 
развитие на уменията за изразяване на определителни и времеви отношения. Развитие на 
диалогичната реч; разширяване на лексикал- ния запас по темата „Спорт”; развитие на уменията за 
провеждане на анкета; развитие на уменията за разбиране при четене и слушане; преговор и 
разширяване на умени- ята за включване в речта на деепричастия и изразяване на времеви 
отношения; развитие на уменията за съставяне на разказ с използването на илюстративен 
материал. Повишаване на мотивацията за изучаване на чужд език; развитие на уменията за 
аргументация на собствена позиция; развитие на уменията за разбиране на текстове при четене и 
слушане. Развитие на уменията за самостоятелна работа – по групи в екип и индивидуално. 
Обучението ще се осъществява по учебник на ‘’Приглашение в Россию’’, издателство 
Просвета, и допълнително разработени уроци по учебника, предимно за граматика.Обучението е с 
продължителност  100 учебни часа за всяко ниво. Организационната форма: Сутрешни, дневни, 
вечерни и съботно – неделни езикови курсове, в групи до 4-5 човека. 

            След успешно завършване на всяко ниво се полага изпитен тест, в резултат на който 
се  издава  Лицензиран Сертификат по Общата Европейска Езикова Рамка. 
 
 

Учебна програма 

В1    1 Прошедшее время 2 
  Значения префиксальных глаголов движения НСВ и СВ 2 
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  Глаголы в переносном значении 2 
  Упражнения 1 
  Поговорим с другими 1 
  Анекдоты  1 

2 Активное (действительное) причастие 1 
  Глагол Краткая форма страдательных причастий 2 
  Упражнения для проверки 1 
  Предложение 1 
  с причастным оборотом 1 

3 Предлог 2 
  Разряды предлогов по значению 1 
  Некоторые случаи использования многозначных предлогов в русском языке 2 
  Трудные случаи использования предлогов в, на 2 
  Предлоги и их сочетаемость с падежами 2 
  Упражнения 1 

4 Мы читаем 2 
  Залог 2 
  Актив 2 
  Пассив 2 
  Это интересно! 1 
  Давайте посмеёмся! 1 
  Упражнения 1 

5 «Безличные глаголы». 2 
  Чтение 1 
  Послетекстовые задания 2 
  Упражнения 1 

6 Художестенная литература 2 
  Российские праздники 1 
  Звезды сцены и экрана 2 
  Суздаль - русский Голливуд 1 

7 Мода, внешность человека 2 
  Известные Дома моды и модельеры 2 
  Правила поведения 1 
  Упражнения 1 

8 Прямая и косвеная речь 2 
  Как же грамотно оформить на письме предложение с прямой речью? 2 
  Основные способы передачи чужой речи: 1 
  Цитирование и способы его оформления 2 
  Тренировочные задания 1 

9 Рассказываем о гостинице в  которой жили 1 
  Известные русские путешественники 2 
  Климатические зоны и часовые пояса России 1 

10 Омонимы в русском языке. 2 
  Упражнения 1 
   Слова, удивляющие иностранцев 1 
  Как написать эссе? 2 
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11 Какими словами можно выразить свое удивление? 1 
  Союз 2 
  Упражнение 1 

  
Для тех, кто хочет знать больше 
Правописание союзов 1 

12 Антонимы  1 
  Игры 1 
  Однокоренные слова 1 
  Русские Скороговорки  1 
  Повторение изученного 1 

13 Транспорт в России 2 
  Международные аэропорты и вокзалы 2 
  Текстовые синонимы 2 
  Анекдоты  1 

14  Чтение 1 
  Культура речи и языковая норма, качества хорошей речи 1 
  Правила и примеры делового общения - письмо 1 
  Деловое общение по телефону 1 
  Правила и примеры делового общения - email 1 

15 Московское метро 1 
  Как заказать билет? 1 
  Повторение изученного 4 
 Общо часове 100 
  Тест В1 
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