ПPOГPAMA ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПO
РУСКИ ЕЗИК
Писменият изпит по руски език представлява тест, съставен на базата
на учебната програма по руски език за средното училище. За основа на
разработваните материали по граматика и лексика е взето учебното
съдържание по руски език за средните училища. Тестът има за цел да
провери познанията на кандидат-студентите по основните граматични теми,
изучавани в училище (имена – съществителни, прилагателни, местоимения,
числителни; род, число, падеж, склонение, одушевеност и неодушевеност,
глаголно управление, предложна и безпредложна употреба, степени за
сравнение на прилагателните, пълни и кратки форми на прилагателните,
склонение и употреба на местоименията и др.; глагол – спрежение, вид на
глагола, глаголи за движение; наречия за покой и движение). Попълването
на задачите от теста изисква познаване на основните теми за развитие на
речта, изучавани в средното училище (Знакомство. Дом и семья. Возрасть.
Учеба. Профессия. Природа и путешествие и др.), и общоупотребимата
лексика от текстовете в учебниците по руски език.
Тестът се състои от 4 компонента.
Първият компонент има за цел проверка на умението на кандидатстудента да прилага познанията си в областта на руската граматика в
свързан текст.
Вид работа: вписване на нужните граматически форми.
Вторият компонент предвижда проверка на умението на кандидат-студента за пълно и точно възприемане на съдържанието на текста.
Видове работа: превод от руски на български език на фрагмент от
текста и/или откриване на определена информация чрез отговор на конкретни въпроси по текста.
Третият компонент включва работа (аналогична на провежданата в
училище) с отделни лексикални единици.
Видове задачи: подбор на синоними, антоними, работа с устойчиви
съчетания.
Четвъртият компонент предлага комплекс от задачи, определящи
степента на познаване на руската граматика (работа с конкретни граматични категории, съставяне на изречения по опорни думи и превод от
български на руски език).
Тестът, като правило, съдържа 100–110 контролни момента. Всеки контролен елемент носи на кандидат-студента определено количество точки.
Техният максимален брой в рамките на целия тест е 200. Непопълнените и
неправилните отговори не носят точки, но и не се санкционират

допълнително чрез отнемане на точки. Mинимумът за участие в класацията
е 90 точки. Над този минимум оценката се повишава с 0,25 точки.
Информация за кандидатстудентски консултации може да се получи от
Катедрата по руски език в учебен корпус № 2, кабинети 02 и 215.
Примерни тестове по руски език кандидат-студентите могат да намерят
в “Сборник тестове по руски език за кандидат-студенти”, издаден от
Катедрата по руски език в ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Сборникът се продава в Ректората и в Учебен корпус № 2.

