
ПРОГРАМА КУРСУ БОЛГАРСЬКОЇ МОВИ 

 

УРОК 1 Вступний урок. Знайомство з болгарською абеткою та особливостями болгарської мови. 

Теперішній час дієслова съм (бути). 

УРОК 2 Знайомство. Теперішній час дієслова съм (бути). Іменники на позначення держав та 

народностей, а також міст та їх мешканців. Питальні займенники какъв, каква, какво, какви. 

УРОК 3 В кімнаті. Теперішній час дієслів имам, нямам. Рід іменників в однині. Вказівні 

займенники на позначення близьких осіб та предметів. Числівники кількісні від 1 до 10. 

УРОК 4 Наказові форми дієслів. Граматична категорія визначеності іменників в однині. 

Скорочені форми знахідного відмінку особових займенників 3-ої особи в однині та множині. 

УРОК 5 Котра година? Теперішній час дієслова излизам. Іменники жіночого роду. Числівники 

кількісні від 11 до 100. 

УРОК 6 Пори року. Дні тижня. Граматична категорія визначеності прикметників чоловічого роду. 

Порядкові числівники від 1 до 100. Питальні займенники кой, коя, кое, кои. 

УРОК 7 Місцезнаходження. Теперішній час дієслова живея. Вказівні займенники для позначення 

віддалених осіб та предметів. Скорочені присвійні займенники. Питальні речення, складені з 

одного позитивного за допомогою питальних слів. 

УРОК 8 В кімнаті. Теперішній час дієслова чета. Багатоскладові іменники чоловічого роду. 

Узгодження прикметників з іменниками за родовими та кількісними ознаками. Особові 

займенники, повні та скорочені форми. 

УРОК 9 Теперішній час дієслова чета. Багатоскладові іменники чоловічого роду. Узгодження 

прикметників з іменниками за родовими та кількісними ознаками. Особові займенники, повні та 

скорочені форми.. 

УРОК 10 Теперішній час дієслів 3-ої дієвідміни. Вказівні займенники для близьких та віддалених 

осіб та предметів - узагальнення. Відносні займенники. 

УРОК 11 В кав’ярні. Теперішній час дієслів ям, пия 1-ої дієвідміни. Теперішній час дієслів 2-ої 

дієвідміни уча, говоря. Дієслівне керування. Категорія визначеності іменників. 

УРОК 12 Обід. Складений присудок започвам да ям. Утворення відносних прикметників від 

іменників. Категорія визначеності прикметників однини та множини. Вищий та найвищий ступінь 

прикметників. 

УРОК 13 Покупки. Теперішній час дієслова мисля. Складений присудок трябва да купя. 

Числівники кількісні від 100 і далі. 

УРОК 14 Минулий недоконаний час дієслова съм. Складений присудок мога да спя, мога да ям. 

Безособові речення зі скороченою формою особових займенників у знахідному відмінку. 

УРОК 15 Родина. Зворотні дієслова в теперішньому часі. Зворотньо-особовий займенник себе си. 

Енклітичні форми се, си. Місце зворотньо-особового займенника себе си. Зворотньо-присвійні 

займенники свой, своя, свое, свои. 



УРОК 16 Дієслова недоконаного виду. Іменники чоловічого роду у множині. Лічильна форма 

іменників чоловічого роду. Скорочені та повнії форми давального відмінку особових займенників. 

УРОК 17 Зустріч. Майбутній час дієслова съм. Відносні прислівники. Питальні речення з часткою 

ли. Складне речення з підрядним причини та мети. 

УРОК 18 Минулий доконаний час деяких дієслів. Трансформування прямої мови у непряму в 

питальному та розповідальному реченні з питальним словом. 

УРОК 19 „ Як пройти до...”. Дієслова руху та відповідні прийменники. Іменники, що утворені від 

числівників. 

УРОК 20 В магазині. Теперішній час дієслів 1-ої е-дієвідміни. Майбутній час. Модальні дієслова 

искам, трябва. 

УРОК 21 Теперішній час дієслів 2-ої {и-) дієвідміни. Майбутній час. Видові форми дієслів з 

модальними словами. 

УРОК 22 Розваги. Дієслова доконаного та недоконаного виду з деякими прислівниками та 

сполучниками. Трансформування прямої мови у непряму у питальних реченнях із часткою ли. 

УРОК 23 В кіно. Прості форми наказового способу: утворення позитивної та заперечної форми. 

Іменники на -не, утворені від дієслів. 

УРОК 24 Митна перевірка. Значення та утворення дієслів минулого доконаного часу. Складні 

форми наказового способу зі словами хайде да\ Розміщення скорочених форм особових 

займенників місцевого і давального відмінків при одночасному їх використанні. 

УРОК 25 Запізнення. Утворення заперечних та заперечно-питальних форм дієслів минулого 

доконаного часу. Використання у цих формах дієслів доконаного та недоконаного виду. 

УРОК 26 Людські якості. Складений присудок у минулому доконаному часі. Складні речення з 

підрядним додатковим. 

УРОК 27 У лікаря. Складні форми наказового способу. Безособові речення з безособово- 

предикативним словом на -о та скороченими формами займенників у давальному відмінку. 

УРОК 28 Телефонна розмова. Використання дієслів доконаного та недоконаного виду у 

наказовому способі. Дублювання особових займенників. Складні наказові речення. 

Трансформування наказових речень у непряму' мову. 

УРОК 29 На концерті. Зворотні дієслова доконаного та недоконаного виду у теперішньому, 

майбутньому та минулому доконаному часі. Наказовий спосіб зворотних дієслів – стверджувальна 

та заперечна форми. Трансформування наказового речення зі зворотніми дієсловами у непряму 

мову. Утворення минулого пасивного дієприкметника. Пасивний стан – використання пасивних 

дієприкметників у теперішньому, минулому доконаному та майбутньому часі. Утворення 

абстрактних іменників. Синоніми.  

УРОК 30 Запрошення. Складний присудок у теперішньому, минулому та майбутньому 

доконаному часі. Складне речення з підрядними обставини та головним, де присудок є  у 

теперішньому, минулому та майбутньому доконаному часі. 

УРОК 31 Регіональний розвиток Болгарії. На екскурсії. Пасивний стан із зворотними формами. 

Різниця між формами пасивного стану із дієприкметниками пасивного стану і зворотньо-



пасивними формами дієслів у теперішньому часі. Зворотня форма дієслів у безособових реченнях. 

Утворення дійсного дієприкметника минулого доконаного часу. Значення і утворення минулого 

неозначеного часу.  

УРОК 32 День народження. Минулий неозначений час зворотніх дієслів. Співставлення минулого 

неозначеного часу з теперішнім часом пасивного стану. Повні форми / присвійних займенників. 

Питальні займенники із значенням приналежності. Використання дієслів доконаного та 

недоконаного виду у минулому неозначенному часі. Порівняння минулого доконаного часу з 

минулим неозначеним часом.  

УРОК 33 Прогулянка. Безособову речення у минулому неозначеному часі. Трансформування 

прямої мови в минулому доконаному часі на непряму мову. Складні речення з формами минулого 

неозначеного часу. Утворення дійсного' дієприкметника теперішнього часу. Утворення іменників 

від дієслів, інших іменників, прикметників, а такодс дієслів від прикметників. 

УРОК 34 Утворення минулого недоконаного часу. Співставлення минулого недоконаного часу з 

теперішнім і минулим доконаним часом. Використання минулого неозначеного часу. Утворення 

дієприслівників. Місце скороченого присвійного займенника у поєднанні з двома прикметниками. 

УРОК 35 Сім’я. Минулий недоконаний час від дієслів доконаного виду. Присвійні займенники. 

Відмінності категорії визначеності щодо іменників зі зніченням родинних стосунків. 

Переповідний спосіб: дійсний дієприкметник минулого недоконаного та доконаного часу. 

УРОК 36 Новий рік. Переповідні форми минулого невизначеного часу. Значення та використання 

переповідного способу. Утворення дієслів доконаного виду від недоконаного, які частіше 

використовуються у мовленні за допомогою префіксів (из-, до-, по-, на-, под-, раз-, с-). Утворення 

дієслів недоконаного виду від доконаного за допомогою суфіксів -ш, -а(-я). Узагальнення засобів 

утворення дієслів доконаного та недоконаного виду за допомогою префиксів та суфиксів. 

УРОК 37 особові форми дієслова трябва. Особливості категорії візначеності іменників. Безособові 

речення з обов’язковим використанням давального відмінку особових займенників. Утворення 

відносних прикметників із суфіксом ен-. Узагальнення питальних, заперечних , неозначених, 

відносних та показових займенників. Субстантивовані займенники. Утворення минулого 

попереднього часу. Порядок слів із скороченою формою особового займенника. Співставлення 

минулого неозначеного часу з минулим попереднім 

УРОК 38 Ранок. Використання дієслів доконаного та недоконаного виду у минулому 

попередньому часі. Переповідні форми минулого попереднього часу. Утворення та значення 

майбутнього у минулому часу. 

УРОК 39 В аеропорті, на вокзалі. Використання майбутнього у минулому часу. Значення умовних 

речень із присудком в майбутньому у минулому часі. Переповідні форми майбутнього у минулому 

часу. Утворення умовного способу. Складові складеного іменного присудку у складі умовного 

речення. Взаємно-зворотні дієслова. Утворення іменників на позначення осіб за допомогою 

суфіксів -тел, -ист, -ик. 

УРОК 40 Забруднення навколишнього середовища. Умовні періоди - узагальнення. Реальний 
та потенційний умовний період. Майбутній попередній час: значення та утворення. 
Співставлення теперішнього та минулого неозначеного часу з майбутнім та майбутнім 
попереднім часом. Утворення іменників для позначення осіб за допомогою суфіксів –ач, -ар, -
ист. Система болгарських дієслівних часів. 

 


