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Теми за преговор  

за специализанти – кандидати  
за курс „Английски език – поддържане и развитие – ниво 3“ 

 

Продължителност на курс „Английски език – поддържане и развитие – ниво 3“: 120 

учебни часа (4 седмици)  

Учебна система, която ще се изучава в курс „Английски език – поддържане и 

развитие – ниво 3“: Straightforward – Upper Intermediate; допълнителни учебни 

материали. 

 

 Какво да си припомним преди курс „Английски език – поддържане и развитие – 

ниво 3”: 

 Части на речта 

 Части на изречението и структуриране на изреченията. 

 Лексика: английски думи от American Language Course Books 31 – 34 и от 

допълнителните учебни материали (учебна система North Star 4&5; Cutting Edge Upper-

Intermediate; Englush Grammar in Use на Raymond Murphy и др.)  

 Граматика:  

 Граматични времена и тяхната употреба: сегашно просто, сегашно 

продължително, сегашно перфектно, сегашно перфектно продължително, минало 

просто, минало продължително, минало перфектно, минало перфектно 

продължително, бъдеще в миналото (was/were going to) 

 Конструкции за изразяване на бъдещи действия 

 Страдателен залог  

 Условно наклонение 

 Пряка и непряка реч 

 Модални глаголи – употреба 

 Изразяване на предположения за настоящето и миналото с модални глаголи 

 Сложни изречения с подчинени определителни и обстоятелствени изречения 

 Словоред 

 Изразяване на сравнения  

 Фразеологични глаголи – делими и неделими 

 Словообразуване 

 Стилистика 
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 Умения, които трябва да притежаваме преди курс „Английски език – поддържане 

и развитие – ниво 3“: 

 Четене с разбиране: 

Специализантът демонстрира много добро разбиране на автентични текстове както на 

обща, така и на професионална тематика. Проследява връзките в текста, 

аргументацията на мнения и хипотези, прави изводи и заключения. Разбира богата и 

разнообразна лексика, включваща най-често срещани идиоми, както и сложни 

граматични структури, демонстрира разбиране на абстрактни понятия в текста и 

разпознава различните стилове на речта. Разпознава отношението на автора по темата, 

умее да “чете между редовете”. Разбира представяне и обосноваване на официална 

политика. 

 Слушане с разбиране: 

Специализантът разбира много добре официална и разговорна реч на ежедневни, 

социални, общи професионални и абстрактни теми. Проследява точно основните 

моменти на разговори и лекции на общи и професионални теми и предавания на 

медиите. Прави уместни изводи, заключения и тълкувания от контекста и установява 

причинно-следствени връзки на събития. Сравнително точно проследява аргументация 

на мнение и хипотеза, разбира представяне и обосноваване на официална политика. 

Добре разграничава различните стилове на речта. Разбира често срещани идиоми. 

Разпознава отношението на говорещия към темата на разговора. 

 Писане: 

Специализантът умее да пише изчерпателни текстове, отнасящи се до обществената и 

професионалната област. Умее да води официална и неофициална кореспонденция. 

Умее писмено да изразява мнение по абстрактни теми, както и по теми от 

професионалната област. Предава основните идеи и фактите към тях чрез 

разнообразие от средства за организация на текста. Умее да използва съответния стил 

и език при коментар по дадена тема, аргументиране на мнение или позиция, 

съгласие/несъгласие с твърдение, анализиране, изказване на предположение, 

подробно обяснение/ разказ/описание. Изразява се точно, използвайки подходяща 

лексика, сложни граматически структури и правилна пунктуация. Рядко допуска грешки 

в граматиката, лексиката, правописа и пунктуацията, кaто те не пречат на разбирането. 
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 Говорене: 

Специализантът притежава добри комуникативни умения за неофициални и 

официални разговори в битови, социални и професионални ситуации. Със значителна 

лекота се изказва по обществени и професионални теми. Ефективно се включва в 

разнообразни комуникативни ситуации като разясняване, мотивиране на взето 

решение, словесно реагиране при неочакван развой на разговора, аргументиране на 

мнение или твърдение, представяне и защитаване на официална позиция. Показва 

съответните езикови умения за водене на заседания/съвещания/работни 

срещи/семинари, изнасяне на брифинги, речи и аргументиране на хипотези. Може да 

обяснява абстрактни понятия и идеи при обсъждане на сложни въпроси от общ и 

професионален характер. Говори с лекота, като демонстрира богат речник, 

включително и употреба на често срещани идиоматични словосъчетания. Показва 

умения за използване на подходящ стил. Понякога допуска грешки при по-рядко 

използвани или по-сложни граматични структури, без това да нарушава смисъла на 

казаното. Успява да направи задълбочени и аргументирани изказвания в разнообразни 

тематични области. 

 

На посочения сайт могат да се намерят разнообразни безплатни интернет ресурси 

както за обучаеми, така и за преподаватели: 

https://sites.google.com/view/esolix/home 

 

https://sites.google.com/view/esolix/home

