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Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!

ТУК
Вестник на Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак»

№ 57 2020
март - май

Уважаеми преподаватели, студенти и служители!

Поздравявам Ви от името на Академичното ръководство на Тараклийския 
държавен университет «Григорий Цамблак» и лично от мое име с най-светлия 
празник – 24 май, Ден на славянската писменост и българската просвета и кул-
тура!

В деня на знанието и духовността приемете най-искрените ни пожелания 
за здраве и творчески успехи.

На 24 май се прекланяме пред всички учители, които  са основните пази-
тели на българската духовност и със словото си изграждат духовната крепост на 
знанието. 

Трябва да се гордеем и с научните постижения на бесарабските учени в 
областта на  българистиката, с професионалните умения и таланта на дейците на 
просветата и културата, които поддържат интелектуалния потенциал на  българ-

ската общност в Молдова.
За развитието на  българската просвета има принос и Тараклийския държавен университет «Григорий 

Цамблак», който е духовен, образователен и културен център за българите в Молдова.
Всяка година отбелязваме святото дело на равноапостолите Св. Св. Кирил и  Методий, сътворили азбуката 

и дали правото на българите и всички славяни да се гордеят със своята писменост.
Нека ценим високо просветата, науката и културата и да опазваме родния български език, чрез който се 

отваря прозорецът на знанието към света.
Трябва да предаваме на младото поколение българското слово, вярата и науката, да насърчаваме стремежа 

към знания и духовност!
Скъпи студенти, вие сте тези, от които зависи бъдещото развитие на нашата държава, запазването на ду-

ховното богатство на бесарабските българи. Пожелавам ви да бъдете последователни в усвояването на знанията 
и успешни в професионалната си реализация.

Уважаеми преподаватели, пожелаваме ви здраве, висок професионализъм, вдъхновение и продължавайте 
да съхранявате и да предавате на поколенията културното наследие на българския народ.

Гордеем се с това, че ние, българското население в Молдова, се осъзнаваме като част от българския народ, 
защото сме запазили досега езика, обичаите   традиците и этническото самочувствие!

Честит празник!
Ректор на ТДУ «Гр. Цамблак»,

доц. д-р Мария ПАСЛАРЬ
Ден на българската просвета и култура и на славянска-

та писменост e официален български национален празник, че-
стван на 24 май. На този ден, българите честват българска кул-
тура и създаването на славянската азбука (глаголицата) от Св.св. 
Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя.

За първи път на 11 май 1851 г. в епархийското училище `Св. 
Св. Кирил и Методий` в гр. Пловдив по инициатива на Найден 
Геров се организира празник на светите братя Кирил и Методий 
– създатели на славянската писменост. През 1857 година този 
празник на Св. Св. Кирил и Методий започва редовно да се от-
белязва в Пловдив, Цариград, Шумен, и Лом. Денят 11 май не 
е случайно избран от Найден Геров – това е общият църковен 
празник на двамата светии.

Най-ранните данни за отбелязване на 11 май като ден на 
Светите равноапостоли и славянобългарски просветители Ки-

рил и Методи датират от XII век, като те са признати за светци още в края на IX век. Поотделно паметта на Св. 
Кирил се отбелязва на 14 февруари, а на св. Методий – на 6 април (дните на тяхната смърт). Светият Всеруски 
Синод по повод празнуването хилядогодишнината на Моравската мисия на Св. Св. Кирил и Методий взема 
следното решение: ̀ За спомен на хилядолетието, откакто първоначално бе осветен нашия бащин език чрез Еван-
гелието и Христовата вяра, да се установи ежегодно, започвайки от тази 1863 г. 11 май, като църковен празник 
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на преподобните Кирил и Методий!` След това празникът се чества във всички православни славянски страни.
Общият празник на Св.св. Кирил и Методий се чества от българската църква и през следващите векове, а 

през Възраждането се превръща и в училищен празник на буквите, създадени от Кирил и Методий. Това търже-
ство, изразяващо духовните въжделения на българите за църковна независимост, просвещение и национално 
въздигане. Празникът на Св. Св. Кирил и Методий се отбелязва през Възраждането не само в българските земи, 
но и зад граница – сред възрожденската ни имиграция в Румъния и Русия, сред Българските студенти в чужбина, 
сред българите, заточени в Диарбекир. Възторженото честване от всички българи на празника на светите братя 
Кирил и Методий е свидетелство за жаждата на българина за просвета и наука, за национално самоопределение 
и бързо икономически и културно възмогване.

През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на всеучилищния химн, познат на всеки българин с първия 
си стих ̀ Върви, народе възродени`. Химнът е озаглавен ̀ Химнъ на Св.св. Кирилъ и Методи` и включва 14 купле-
та, от които ние днес изпълняваме най-често първите шест. Панайот Пипков създава на 11.05.1900 г. музиката 
към химна.

Днес 11 май се чества като църковен празник на светите братя Кирил и Методий, докато 24 май се е утвъ-
рдил като празник на славянската писменост, българската просвета и култура.

24 май като празник на славянската писменост и на светите братя Кирил и Методий се отбелязва днес и 
извън България – в Русия той се чества за първи път през 1986 г. По инициатива на мурманския писател Виталий 
Маслов. В Мурманск е най-северната точка, където има паметник на Св. Св. Кирил и Методий.

24 май е празник, какъвто нямат другите народи по света – празник на писмеността, просветата, културата. 
Празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и култу-
рата. Буквите, създадени от Кирил и Методий, преводите, които правят на най-важните богослужебни книги, 
защитата на правото на всеки народ да слави Бога на своя език, са от историческа значимост не само за форми-
ране на българския народ и за неговия просперитет. Делото им е високохуманно и демократично, всеславянско, 
служещо на великата общочовешка идея за равенство на всички в духовната област.

Безспорен факт е, че Константин-Кирил Философ създава азбуката и първите преводи на богослужебните 
книги на славянски език. Един обаче от най-интересните и нееднозначно решени въпроси е създаването в отно-
сително кратък период на две славянски азбуки – глаголицата и кирилицата. Не съществува и абсолютно единна 
позиция по въпроса, коя от тях е създадена от Константин –Кирил.

Об организации учебного процесса в ТГУ в период карантина 
В связи с объявленным чрезвычайным положением в Республике Мол-

дова, вызванным эпидемической  ситуацией по распространению инфек-
ции COVID-19 (Решение Ччрезвычайной Ннациональной Комиссией по 
общественному здоровью № 6 от 10.03.2020 г.),  приказ Министерства об-
разования, культуры и исследований РМ № 66 от 20.03.2020 г. «Об орга-
низации дидактического процесса в систе-
ме онлайн в высших учебных заведениях, 
приказ ректора ТГУ № 30 от 18.03.2020 
г. «Об организации образовательной дея-
тельности в ТГУ в условиях предупрежде-
ния распространения новой коронавирус-
ной инфекции,  № 31 от 23.03.2020 г. «О 

переходе на онлайн обучение в ТГУ», начиная с 23 марта 2020 г. студенты были 
переведены на дистанционное образование. Был организован учебный процесс 
посредством образовательных платформ MOODLE  и  ZOOM.

Весь научно-дидактический персонал и студенты всех специальностей были 
подключены к данным образовательным платформам. Научно-дидактическим 
персоналом были разработаны лекционные материалы, семинары, индивидуаль-
ная работа и тесты по периодическому и финальному оцениванию. С целью ор-
ганизации, управления, контроля и оказания технической помощи в реализации 
учебного процесса в режиме онлайн, приказом ректора была создана рабочая 
группа в составе: ректора, проректора по учебной деятельности, проректора по научной деятельности, инспек-
тора по качеству, зав. кафедрами, администратора компьютерных сетей и старшего техника.

В исполнение приказа Министерства образования, культуры и исследований РМ № 426 от 04.05.2020 г. «О 
завершении учебного процесса в высшем образовании” были внесены дополнения в Регламент-кадру по орга-
низации выпускных экзаменов на степень лиценциат. Были разработаны и приняты на Сенате ряд документов, 
регламентирующих   проведение учебного процесса, организацию и проведение летней экзаменационной сес-
сии, и сдачу экзаменов на степень лиценциат:

1. Методология организации и проведения образовательного процесса в условиях карантина в форме дис-
танционного обучения в ТГУ.

2. Методология организации и проведения экзаменов на степень лиценциат с применением дистанционных 
образовательных технологий в ТГУ.

3. Рекомендации по проведению летней экзаменационной сессии 2019-2020 уч. года для студентов невы-
пускных курсов ТГУ (дневной формы обучения).



3ТУК №57

Защита курсовых и дипломных проектов на кафедре „Педагогика”

На кафедре «Педагогика» с 11 мая по 15 мая 2020 года была проведена за-
щита курсовых и предзащита лиценционных проектов on-line.

В понедельник, 11 мая 2020 года, специальность «Педагогика начального 
образования» - 2курс,  группа № 203, защита курсовых проектов. По данной 
специальности защищались 9 студентов у троих научных руководителей. Все 
научные руководители имеют научную степень.

1. Нейковчена Татьяна - научный руководитель доцент, доктор Плэтикэ 
А.А.

Тема: «Роль учителя в предотвращении буллинга в коллективедетей млад-
шего школьного возраста».

Презентация Татьяны Нейковчена была яркой, сама она уверенно  пред-
ставила свой курсовой проект. Проект очень интересный, работа хорошо на-
писана. Соблюдены требования по оформлению.

2. Покурар Екатерина -  научный руководитель доцент, доктор Горба-
чёва Н.А. Тема: «Использование творческих заданий для формирования креативного мышления младших 
школьников».

Презентация Екатерины Покурар была яркой, Екатерина представила свой курсовой проект уверенно, 
говорила быстро. Проект очень интересный, работа хорошо написана. Соблюдены требования по оформ-
лению.

3. Пасларь Марина - научный руководитель доцент, доктор Великсар В.Н.
Тема: «Музыкально-ритмическое развитие младших школьников на уроках музыкального воспитания».
Презентация Марины Пасларь была яркой, Марина говорила спокойно, представила свой курсовой 

проект уверенно. Проект очень интересный, работа хорошо написана. Соблюдены требования по оформ-
лению.

Во вторник, 12 мая 2020 года, специальность «Музыка» - 2 курс, группа № 204, защита курсовых про-
ектов. По данной специальности защищались 9 студентов у троих научных руководителей. Все научные 
руководители имеют научную степень.

1. Гергеледжи Алина - научный руководитель доцент, доктор Великсар В.Н.
Тема: «Организация болгарского вокально-фольклорного ансамбля младших школьников».
Презентация Алины Гергеледжи была очень яркой, Алина говорила спокойно, представила свой кур-

совой проект выразительно, уверенно. Проект очень интересный, работа хорошо написана. Соблюдены 
требования по оформлению.

2. Банару Ливиу - научный руководитель доцент, доктор Плэтикэ А.А.
Тема:«Specificul aplicării principilor și metodelor educației muzicale la lecție».
Презентация Ливиу Банару была яркой. Проект мелодично-музыкальный, очень интересный.
3. Миху Ирина - научный руководитель доцент, доктор Невзорова В.Д.
Тема: «Духовно-нравственное воспитание младших школьников средствами музыкального искусства».
Презентация Ирины Миху была яркой, Ирина говорила спокойно, представила свой курсовой проект 

уверенно. Проект очень интересный, с уклоном духовно-нравственного воспитания младших школьников  
музыкальному искусству, работа хорошо написана. Соблюдены требования по оформлению.

В среду, 13 мая 2020 года, специальность «Музыка» - 3курс, группа № 304, предзащита лиценционных 
проектов. По данной специальности защищались 6 студентов у троих научных руководителей. Все научные 
руководители имеют научную степень.

В четверг, 14 мая 2020 года, специальность «Педагогика начального образования» - 3курс, группа  № 
303, предзащита лиценционных проектов. По данной специальности защищались 12 студентов у четырёх 
научных руководителей. Все научные руководители имеют научную степень.

В пятницу, 15 мая 2020 года, специальность «Дошкольная педагогика и румынский язык и литерату-
ра» - 4курс, группа № 408, предзащита лиценционных проектов. По данной специальности защищались 9 
студентов у четырёх научных руководителей. Все научные руководители имеют научную степень.

По лиценционным работам комиссией было сказано следующее: лиценционные проекты интересны,  
соблюдены требования по их оформлению,  работы  хорошо написаны. Дипломанты добросовестны, чётко, 
хорошо представили свои проекты. Соблюдены требования по их оформлению.  

По завершению предварительной защиты лиценционных проектов члены комиссии обсудили каждый 
лиценционный проект и вынесли решение допустить всех дипломантов к их защите.

И.о. доц. д-р Адина Плэтикэ, 
кав. кафедрой
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ХРОНИКА
От Кишинев до Санстефано: в Тараклия почетоха паметта на героите на освобождението на 

България
В навечерието на Деня на Освобождението в първия университет на българските общности извън пределите на Бълга-

рия - Тараклийския държавен университет, се състоя тържествено събрание.
На празника в аулата на университета се събраха ръководители на района и града, учени историци и българисти, пре-

подаватели, студенти и други гости.
От името на българския посланик Евгений Стойчев гостите на университета поздрави и българският консул в Тараклия 

Ангел Маринков.
С пожеланията за просперитет на прародината България и с надежда, че всички българи в целия свят ще запазят в 

сърцата си българския дух към гостите си се обърна ректорът на ТДУ "Григори Цамблак" доц. д-р Мария Паслар. В слово-
то си тя припомни приноса на жените, които са дали всичко, за да помогнат на революционерите - Анастасия Димитрова, 
първата българска светска учителка, Райна Княгиня - покровителката на българското знаме, Баба Тонка Обретенова и др. 
"Поклон пред величието на всички страдалци, загинали за свободата на България", каза доц. Паслар.

Прочетен бе поздравителен адрес от ректора на Русенския университет, чл.кор. проф. д.т.н. Христо Белоев. (ТДУ "Гри-
гори Цамблак" се готви да стане филиал на Русенския университет)

Тържественото събрание бе украсено с творчеството на студентите и преподавателите на университета и ансамбъла 
"Червена китка".

По случай Освобождението на България на 3 март в българското посолство в Кишинев се състоя прием, в който участваха 
и представители на нашия университет: ректорът на университета доц. д-р Мария Паслар, зам. ректор по учебна дейност 
ст. пр. Дора Терзи, и.д. зам. ректор по научна дейност доц. д-р Васил Кондов, зам. ректор по стопанска дейност Сергей 
Тулуш, доц. д-р Елена Рацеева.
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6 март – Посланикът на България в Молдова г-н Евгений Стойчев и министърът на 
образованието на Молдова г-н Корнелиу Попович 
на посещение в ТДУ "Гр. Цамблак", гр. Тараклия.

Посланикът на България заедно с министъра посетиха също така и висшето учебно заведение в района  – Тараклий-
ския държавен университет «Григорий Цамблак». Страните стигнаха до единното мнение от необходимостта за създаване 
на базата на ТДУ „Гр. Цамблак” филиал на Русенския университет «Ангел Кънчев». 

ТДУ е първият и засега единствен университет в Република Молдова, който ще  работи като филиал на чуждестранен 
университет (сайтът на район Тараклия, Република Молдова).

Поздравление от Ректора на университета «Ангел Кънчев» – 
Русе, България, по случай 3 март.
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Среща със спелеолози / пещерняци от България в ТДУ „Гр. Цамблак”

На 07.03.2020 г. в нашия университет се състоя интересна среща – на спелеолози от България с наши студенти и препо-
даватели. Тези смели хора – две дами и двама мъже членуват в русенския клон на дружеството на спелеолозите в България. 
Сред тях има преподаватели и студентка от университета „Ангел Кънчев” в Русе. Групата е била на експедиция в Украйна, 
където спелеолозите от България са оказвали помощ в проучвания на пещери на колегите си от Украйна. На връщане гру-
пата е посетила и една от двете най-големи пещери в нашата страна, която се намира на северната граница между Молдова 
и Украйна. Интересното е, че входът в тази пещера се намира на молдовска територия. 

Колегите от Русе разказаха много интересни неща за пещерите и показаха снимки на някои от тях, които са посетили 
в Украйна, а също така проявиха интерес към нашия университет. Нашите студенти на свой ред им разказаха за своите за-
нимания и постижения в областта на спорта и туризма, които те практикуват у нас. След това гостите с интерес разгледаха 
историко-етнографския музей на университета. Направените снимки и разменената информация дълго ще ни напомнят за 
срещата ни с интересни хора от Русе, които посвещават голяма част от времето си за разходки и изследвания на подземния 
свят в различни места на нашата планета. 

Посещение на група учени от България в ТДУ «Гр. Цамблак»
На 04.03.2020 г. В университета беще 

на посещение група учени от България. 
Двама от тях - доцент Татяна Буруджиева 
/катедра по политология към Соф. 
университет/ и съветник на вице-президента 
на Република България; доцент Харалан 
Александров /Нов български университет/ 
са командировани от Президентството 
на страната. Те бяха придружавани от 
представител на Българската Академия 
на науките академик Александров – 
председател на Съвета за издателска 
дейност.

Основната задача на групата 
при посещението в университета - 
придобиване на информация по въпроса 
за трансформиране на университета «Гр.
Цамблака» във филиал на Русенския 
университет «Ангел Кънчев». Другата важна задача – събиране на информация и работа върху проект: Изработване на 
политики за българите в чужбина от страна на държавата.
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, КОЛЕГИ!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОПОЛУЧНИ!

Март - Батищев Р., Гуцуляк Е., Киров П., Руссев Н., Стоянов 
И., Тодоров Н., Тулуш У., 
Април - Дудник Е., Микульский А., Никифорова Л., Поливцев 
В., Терзи Ф.
Май - Балцату Л., Мостовой Н., Тулуш С., Черноус Н.

Отбелязваме Световен ден на книгата и авторското право
 

На 23.04 честваме Световния ден на книгата и авторското право. Инициативата води началото си 
от 1923 г., когато в книжарниците на Каталуния решават да почетат паметта на Сервантес – автора на "Дон 
Кихот". Мигел де Сервантес е роден на 23 април 1564 г., а 54 години по-късно Уилям Шекспир умира на същата 
дата.

През 2001 г. ЮНЕСКО удостоява Мадрид с титлата "Световна столица на книгата". Оттогава всяка 
година един град по света получава това признание заради отдадеността на жителите му към книгите и четенето. 
През 2019 г. арабският град Шарджа наследи титлата от Атина.

23 април e символична дата за световната литература – на този ден са родени или са си отишли от света 
писатели от световна величина, което определя избора на Генералната конференция на ЮНЕСКО за дата на 
празника.

С отбелязването на този ден в целия свят световната организация се стреми да насърчава четенето, 
издателска дейност и защитата на интелектуалната собственост чрез авторското право.

Напоследък все по-често се повдигат темите за електронните книги, авторското право в дигиталната 
ера и в дигиталната библиотека. Една от най-символичните "битки" е тази на електронната книга срещу 
класическия хартиен носител.

По информация на официалния сайт на ЮНЕСКО тази година Световна столица на книгата е Куала 
Лумпур, Малайзия.

Денят се чества за първи път през 1995 г.

Многоуважаеми г-н Кондов, благодарим ви за тази прекрасна книга! – 
Димитър Терзи, Светлана Драгнева – Одеса.
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 IN MEMORIAM

Скоропостижно почина доцент, доктор по история Иван 
Забунов, един от лидерите на българското национално движение, 
известен учен-българист, депутат на Парламента на Република 
Молдова. Поклон пред паметта му!

Ръководството на ТДУ „Гр. Цамблак”

Дарение на книги за университета
Добра традиция е да се даряват книги на 
университета. Този път тя бе продължена 
от колегата ни доц., д-р по педагогика 
Мария Волковская, която дари на 
учебното ни заведение 200-томното 
издание на световна художествена 
литература на руски език, видяло бял 
свят още по времето на СССР. Класиката 
обаче не остарява!... Благодарим от 
сърце на колегата! 

НОВИ КНИГИ
Този месец предстои да излезе от печат поредният университетски сборник с научни материали 
Годишник 7, в който участват автори от няколко държави, от редица висши учебни заведения, 
включително и от нашия университет – Молдова, България, Русия и Украйна.

В печатницата е и книгата на нашия колега д-р Николай Тодоров – сборник от езиковедски и 
историко-езиковедски статии и материали, публикувани в продължение на известно време в редица 
издания в България и в други държави. 

А това издание вече е факт. Книгата на нашия колега, преподавател по музикални дисциплини, и.д. 
доц., д-р Виталий Тодоров е написана върху докторската му дисертация. Честито!


