
Английски език 

700 часа, задължителна дисциплина 

ЕСТK кредити: 41 

 

Катедра:  
 

 

„Езиково обучение и приложна 

лингвистика“ 

Лекции: доц. д-р Соня Тончева, доц. д-р 

Петина Василева, ст. пр. Галина Великова, ст. 

пр. Лидия Стоянова, ст. пр. Катя Анчева, ст. 

пр. Стефан Атанасов, ст. пр. Лиляна 

Маринова, ст. пр. Надя Наумова, ст. пр. 

Юлияна Горидкова, ст. пр. Юлия Сидерова, 

преп. Петкова 

Упражнения: доц. д-р Соня Тончева, доц. д-р 

Петина Василева, ст. пр. Галина Великова, ст. 

пр. Лидия Стоянова, ст. пр. Катя Анчева, ст. 

пр. Стефан Атанасов, ст. пр. Лиляна 

Маринова, ст. пр. Надя Наумова, ст. пр. 

Юлияна Горидкова, ст. пр. Юлия Сидерова, 

преп. Петкова, преп. Стелияна Гроздева 

Учебни цели: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

           Основните лексико-граматични особености на езика по специалността на 

професионално ниво. 

2. Обучаемите ДА УСВОЯТ: 

            Четирите умения на владеене на езика по специалността, а именно: четене, 

писане, слушане и говорене в нужните комуникативни ситуации. 

            Общоморската и специалната терминология, обслужваща учебното съдържание 

и работата с документи. 

            Умения за изготвяне на професионална документация и водене на  

кореспонденция, за работа с документи по стандартизацията, регламентиращи 

оперативната съвместимост и участието на сили от ВМС на Република България в 

многонационални морски съединения. 

            Умения за водене на професионални разговори, свързани с участие в учения и 

общовоенни мероприятия.  

Система за оценяване: Контролни работи в края на всеки семестър. Текуща оценка на 

III и VII семестър. Изпит на V и IX семестър. Завършва с ДИ. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции ПЗ  

1. Начинаещи – І част: Военна база, 

обичайни и минали действия 

5 85 

2. Начинаещи – ІІ част: Пътуване, на 

почивка, посоки 

5 85 

3. Средно напреднали – І част: В банката, 

семейство, професия, планове, военни 

обичаи, етикет, бойна готовност, 

интегрирани умения 

5 85 

4. Средно напреднали – ІІ част: 

Министерство на отбраната, видове 

въоръжение, интегрирани умения 

5 85 

5. Напреднали: Медицинска помощ, пехота, 

артилерия, околна среда 

5 85 

6. Общоморски английски език: Устройство 5 85 



на кораба. Видове кораби. Организация на 

корабния екипаж. Поддръжка на кораба. 

Безопасност на море. Аварийни ситуации. 

Спасителни средства 

7. Специализиран морски и военноморски 

английски език: 

Специалност „Корабоводене“ – Морско 

дело. Товарно дело. Навигация. 

Комуникации на море. Лоция. Стандартни 

морски фрази. Видове военни кораби и 

въоръжение. Устройство на военен кораб. 

НАТО, Международни учения. Търсене и 

спасяване. Работа с MTP 

Специалност КMM – Видове военни 

кораби и въоръжение. Устройство на 

военен кораб. Корабни двигатели с 

вътрешно горене. Корабни системи и 

механизми. Морски парни котли. 

Безопасност на море. Експлоатация и 

ремонт на КСУ. Марпол. Работа с 

корабната документация 

Специалност КРЕ – Електронни 

елементи. Основи на радиотехниката. 

Импулсни и цифрови устройства. 

Радиотехнически системи и радиообмен. 

GMDSS. Стандартни морски фрази 

5 155 

 Общо: 35 665 

 


