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

ТУК
№ 59 2021
октомври Вестник на Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак»

Уважаеми колеги, студенти, випускници и служители на 
Тараклийския държавен университет «Григорий 

Цамблак»,

Поздравявам Ви с началото на новата академична година и с Деня 
на Университета!

За академичната общност на университета и за всички доунивер-
ситетски учебни заведения началото на новата учебна година е важно 
събитие. Висшето образование е ключов приоритет в държавната по-
литика на Молдова, движеща сила на професионалната реализация 
на студентите и тяхното личностно развитие. Това ни задължава да 
бъдем отговорни за обучението на младото поколение, за формиране-
то на професионални умения и компетенции, които да им гарантират 

успешна реализация и кариерен ръст.  Учебното ни заведение осигурява всички необходими 
условия за изграждане на образователната траектория и за развитието на личността. Важният 
елемент на успеха е и личният  интерес, целенасочеността на всеки студент, неговото желание 
да бъде успешен.

За поредна година Тараклийската Алма Матер отвори врати и прие своите 63  студенти за 
учебната 2021–2022 година.

Скъпи първокурсници, избирайки Тараклийския държавен университет «Григорий Цам-
блак», вие направихте добър и обмислен избор. В нашето висше учебно заведение ще осъ-
ществите първите си стъпки в една нелека, но перспективна и предлагаща добра реализация 
професия на учител.

За тази цел сме се постарали да създадем необходимите условия за пълноценна работа и 
самоподготовка, за извънучебна дейност, за да почувствате вкуса на студентския живот и да 
прекарате времето си в овладяване на науката и практиката.

Особени поздравления отправям към нашите випускници, които започнаха трудовата си дей-
ност. Тази година университетът връчи дипломи за висше образование (1 степен лиценциат) на 
30 випускници. Пожелавам на випускниците успешна професионална реализация.

На всички студенти желая здраве, бодрост, упоритост и системност в учебния процес през 
новата учебна година.

Поздравявам ви, уважаеми преподаватели, с началото на учебната година и професионалния 
празник «Денят на учителя» и изразявам огромната си благодарност за всеотдайния ви труд в 
професионалната подготовка на студентите, за педагогическите и научните постижения и ви 
пожелавам здраве и нови научни идеи. Благодаря ви, че със своя професионален опит и знания 
сте опора и пример за студентите!

Нека 18-та академична година на ТДУ «Григорий Цамблак» да бъде успешна!
На добър час!

Ректор 
на ТДУ «Григорий Цамблак»

 доц. д-р Мария Паслар
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Итоги летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года
в университете имени Григория Цамблака

В связи с завершением 2020- 2021 учебного 
года и в соответствии с графиком учебного про-
цесса ТГУ была организована и проведена лет-
няя экзаменаионная сессия. Проведение летней 
экзаменационной сессии осуществлялось в со-
ответствии с графиком учебного процесса на 
2020-2021  учебный год, согласно Регламенту об 
организации учебного процесса в высшем обра-
зовании (Протокол 5 Сената ТГУ от 25.02.2020),  
Регламент по оцениванию учебной деятельно-
сти  студентов ТГУ (Протокол 3 Сената ТГУ от 
27.12.2018), Положение о текущем и финальном 
оценивании студентов ТГУ (Протокол 3 Сената 
ТГУ от 03.03.2017), Методология организации и 
проведения образовательного процесса в 2020-
2021 академическом году в ТГУ в условиях про-
филактики коронавирусной инфекции (Протокол 
13 Сената ТГУ от 28.08.2020), Рекомендации по 
проведению летней экзаменационной сессии 
2020-2021 академического года в ТГУ в условиях 
эпидемиологической ситуации (Протокол Сената 
14 от 27.04.2021) и требований учебных планов 
образовательных программ.  

Летняя сессия организована и проведена в пе-
риод с 17 мая по 13 июня 2021 года. Повторная 
сессия для задолжников была организована с 14 
июня по 20 июня 2021 года. Одна неделя, с 10 мая 
по 15 мая, была отведена на сдачу экзаменов по 
дисциплинам свободного выбора. Сдача экзаме-
нов по дисциплинам свободного выбора проходи-
ла во время учебного процесса.

На заседании Сената университета утвердился 
порядок организации экзаменационных сессий 
2020-2021 учебного года и форма проведения сес-
сии, смешанный формат: а) видеоконференция, 
с использованием образовательной платформы 
MOODLE с записью; б) тестирование со спец-
ификацией и матрицей; в) экзамен с физическим 
присутствием студентов и преподавателей в ауди-
тории с сохранением эпидемиологических мер.  
Летняя экзаменационная сессия была проведена 
в соответствии с утвержденным ректором графи-
ком экзаменационной зимней сессии. Прием экза-
менов по факультативным дисциплинам и по ос-
новным экзаменов осуществлялся в соответствии 
с расписанием по тестам и экзаменационным 
билетам, утвержденным заведующими кафедра-
ми. График экзаменационной сессии отображен 
на веб-странице университета с указанием даты, 
времени и формата экзамена.

В летнюю сессию для шести специальностей 
и для 14-ти переводных групп было вынесено 96 
единиц курса/модуля, то есть в среднем каждой 
группе пришлось сдавать 7-6 переводных экзаме-
нов. Абсолютное большинство сдало свои экзаме-
ны в сессии в соответствии с графиком сессии.

 Администрация, кафедры университета, 
учебный отдел, отдел качества по-прежнему уде-
ляют большое внимание контролю над проведе-
нием экзаменационной сессии, качеству знаний 
студентов. Мы все знакомы с параметрами тако-
го контроля (своевременность начала экзаменов, 
проведение экзаменов согласно графику сессии, 
правильность заполнения всей документации – 
журналов, зачетных книжек, экзаменационных 
ведомостей.

Качественные показатели образовательного 
процесса складываются из нескольких составля-
ющих, а именно, уровня подготовки студентов 
(что наглядно демонстрируется их успеваемостью 
в период сессии), профессионализма преподава-
тельского состава, четкой организации учебного 
процесса, соответствующего методического, ин-
формационного, материально-технического снаб-
жения. 

Численность студентов университета на начало 
летней сессии всего по вузу – 156 (в том числе и 6 
иностранных студентов), вместе с выпускниками. 
По кафедрам:

Кафедра филологии, истории: 78 (в том чис-
ле 15 выпускников).

Кафедра педагогики: 78 (в том числе 15 вы-
пускника).

Оценки 9-10 по всем дисциплинам имеют 
следующие студенты:

1. Сонгрова Лия - 3 курс ДП     9.87
2. Мочу Ирина –2 курс ДП        9.57
3. Бахова Анна  -  2 курс Музыка    10
4. Орлова Надежда -  3 курс ПНО   9.80
5. Лужанская Диана -  2 курс  ПНО  9.65
6. Морарь Елизавета-  3  курс Музыка  10
7. Герги Кристина  - 1 курс БРФ     9.34
8. Ризова Ярослава -  1 курс  БРФ   9.31
9. Пител Мария     -  2 курс БАФ     9.73
10. Фоменко Инна   -  2 курс История  9.17
11. Василиогло Юлия  - 3 курс БАФ    9.85
12. Карамалак Валентина - 3 курс Ист.  9.50
13. Караиванова Диана  - 3 курс Ист.     9.75
14. Штреблева Каролина - 3 курс Ист.   9.60
15. Чекир Олеся      -   3 курс Ист.          9.50

Есть студенты, не уложившиеся в рамках лет-
ней сессии.

Кафедра филологии и  истории:
Всего студентов- 63
Допущенные к сдаче сессии – 47 студентов
Не допущены 16 студентов.
Кафедра педагогики:
Всего студентов- 63
Допущены к сдаче сессии- 56
Не допущены - 7 студентов.
Не сдали летнюю сессию:
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Кафедра филологии, и истории: Карамалак 
Иван (2 БРФ), Челарский Никита (1БРФ), Греков 
Александр (1 БАФ), Дурбалэ Сергей (1 БАФ), Ту-
луш Анатолий (1 БАФ), Константинова Евгения (1 
БАФ), Стоянова Валерия (1 БАФ), Владова Лидия 
(1 БАФ), Тодоров Александр (3 БАФ), Тодорова 
Мирослава (3 БАФ), Кирнев Евгений (1 История), 
Захаров Александр (1 История), Сиротюк Станис-
лав (1 История), Железогло Иван (2 Окинчук Петр 
(2 История), Жепан Анатолий (Компенсирующий 
год (История).

Кафедра педагогики: Минковский Александр 
(2 Музыка), Орленко Андрей (2 Музыка), Руденко 
Юрий (2 Музыка), Никифоряк Георгий (1 Музы-
ка), Палик Онисим (2 Музыка), Табунщик Анна (3 
ДП), Стоян Юлия (2 ПНО).

По итогам основной и повторной экзамена-
ционной сессии отчислены следующие студен-
ты:

1.  Дурбалэ Сергей -1 курс БАФ
2. Тулуш Анатолий- 1 курс БАФ
3. Сиротюк Станислав – 1 курс История
4. Кирнев Евгений - 1 курс История
5. Железогло Иван - 2 курс История
6. Никифоряк Георгий - 1 курс Музыка  
На конец учебного года - 120 студентов.

Последняя летняя сессия показала, что основ-
ной причиной академической задолженности яв-
ляется:

• недопуск к сессии студентов, не сдавших 
аттестацию;

• систематические пропуски занятий;
• нежелание студентов регистрироваться и 

работать на платформе MOODLE;
•  несвоевременное   подключение к образо-

вательной платформе на время экзамена.
В успехах студентов есть доля труда высоко-

квалифицированного профессорско-преподава-
тельского состава: наличие у него исполнитель-
ской дисциплины, включающей неукоснительное 
исполнение правил внутреннего распорядка уни-
верситета, трудовой дисциплины, организации 
работы кафедр в части контроля посещаемости 
студентами   учебных занятий; решение е органи-
зационных вопросов, связанных с осуществлени-
ем учебного процесса в нашем университете.

Учебному отделу совместно с заведующими 
кафедрами и методистом по качеству образования 
по итогам каждого семестра проводить монито-
ринг качества успеваемости студентов.

И. о. проректора по учебной деятельности
Д. ТЕРЗИ

Rezultatele examenelor de licență în Universitatea de Stat 
”Gr. Țamblac” din Taraclia

Una dintre principalele activități ale instituției de învățământ superior este organizarea și desfășurarea  
examenelor de licență. În anul de studii 2020-2021, 30 de absolvenți ai Universității de Stat din Taraclia au 
demonstrat un nivel bun de pregătire profesională.

Examenele de licență și susținerea tezelor de licență s-au desfășurat la USTaraclia , la toate speciali-
tățile, în perioada cuprinsă între 11 mai -6 iunie și 2021. Activitatea  comisiilor de licență a fost organizată 
în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației,Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 502  din 
20.05.2021  ( Cu privire la organizarea examenelor de finalizare a studiilor superioare de licență  la US Tara-
clia),  cu Regulamentul în vigoare privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență în instituțiile de 
învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educației nr. 4.3 
din 22.10.2015, cu Metodologia organizării și desfășurării examenelor de licență cu aplicarea tehnologiilor 
educaționale la distanță.

Conform Metodologiei organizării și desfășurării examenelor de licență cu aplicarea tehnologiilor edu-
caționale la distanță de la Universitatea de Stat "Grigore Țamblac" din Taraclia, aprobate la ședința Senatului 
UST (Proces verbal nr. 14 din 27.04.2021), examenele de licență au fost desfășurate cu utilizarea tehnologiilor 
educaționale la distanță prin intermediul platformei MOODLE. Examenele de licență s-au desfășurat pe cale 
orală, cu autentificarea obligatorie a identității studenților.

Тoate probele examenelor de finalizare a studiilor s-au desfășurat online, în timpul real, în fața comi-
siei de examen, prin intermediul platformei MOODLE, pusă la dispoziție de catedrele universitare de profil, 
activate în baza adresei de e-mail instituționale. Examenatul a avut toate instrumentele necesare interacțiunii 
în timp real cu Comisia de examenare: calculator, cameră video, microfon și s-a asigurat în prealabil de buna 
funcționare a acestora. În acest sens, prin generare prin intermediul unui sistem informatic s-a extras biletul, 
această acțiune realizându-se în câmpul vizual al absolventului.

Toți membrii comisiei de licență au evaluat on-line competențele profesionale ale studenților absol-
venți. Secretarul a stabilit rezultatele examenelor în procesele-verbale ale ședinței comisiilor de licență. Nu au 
existat cazuri de defecțiuni în funcționarea echipamentului și a canalului de comunicare de către studenți sau 
membri ai Comisiei. În timpul examenelor de licență s-a realizat înregistrarea video.
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Conform ordinelor rectorului US Taraclia la examenele de licență  au fost admiși: 
• ”Pedagogie în învățămînt primar” - 9 studenți ; 
• ”Muzică” - 6 studenți  
• ” Limba și literatura bulgară și limba și literatura română"- 6 studenți 
• ”Istorie” - 9 studenți

Total absolvenți ai   Universității - 30 de studenți.
Nota medie a examenelor de licență la specialități:

• ”Pedagogie în învățământului primar” – 8,88.
• ”Muzică” - 9,41.
• ” Limba și literatura bulgară și limba și literatura română"-  9,29
• ”Istorie”-8,16

În general, acești indicatori sunt foarte mari, ceea ce indică o pregătire profesională serioasă a absolvenților 
US Taraclia.

Toți președinții comisiilor de stat au remarcat unanim că examenele de licență s-au desfășurat într-o 
atmosferă calmă și profesională. Conducerea  Universității a oferit toată documentația necesară pentru desfă-
șurarea examenelor de licență. Biletele de examen au fost întocmite și aprobate în timp util, a fost asigurată 
securitatea biletelor de examen. Președinții comisiilor de licență remarcă, de asemenea, pregătirea bună a 
studenților pentru susținerea examenelor de licență și a tezelor de licență.

Rezultatele examenelor de licență

Denumirea Specialității

Numărul de 
absolvenți admiși 
la examenele de 

licență

Numărul de studenți, care au promovat 
examenele de licență, inclusiv, au susținut 

teza de licență (media) la:

Exmatriculați pen-
tru ca nu au pro-

movat examenele 
de absolvire /  nu 

au susținut teza de 
licență

5-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

Învățământ cu frecvență
Istorie 9 0 3 2 4
Pedagogie în învățământul 
primar 9 0 0 4 5 -

Muzică 6 0 0 1 5 -

Limba și literatura bulgară /
limba și literatura română 6 0 0 1 5 -

Total: 30 0 3 8 19

Analiza calitativă și cantitativă a grupurilor de absolvenți
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Anul III  Pedagogie în 
învățământul primar 9 0 0 9 9 0 9 8.88 8,80 90%

Anul III „Muzică” 7 1 0 6 6 0 6 9,41 8,90 54%

Anul IV Limba și 
literatura bulgară /limba 
și literatura română

5 0 1 6 6 0 6 9,29 8,94 55.6%

Anul III „Istorie” 10 1 0 9 9 0 9 8,16 8,17 72.7%
Total 51 2 1 30 30 0 30 8,93 8.70 68.2%
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Președinții comisiei în rapoartele lor au ajuns la următoarele concluzii,  că examenele de licență s-au desfă-
șurat respectând-se standardele de examinare și evaluare actuale și s-au caracterizat printr-un nivel de organi-
zare înalt, iar efortul corpului profesoral de la catedre ale universității în vederea pregătirii cadrelor didactice 
merită  o apreciere  înaltă. 

În general, putem trage următoarele concluzii și recomandări: conducerea UST a abordat cu responsabili-
tate organizarea examenelor de licență la toate specialitățile:

- comisiile pentru examenele de licență au fost formate și aprobate în timp util;
- a fost asigurată securitatea  biletelor de examen;
- tezele de licență i-au fost prezentate catedrei la timp cu avizele coordonatorilor  științifici;
- disciplina membrilor comisiei și a studenților corespunde Regulamentului privind organizarea și desfă-

șurarea examenelor de licență.
Prorector inter.pentru activitate didactică

D. Terzi
Нов прием на студенти в Тараклийския държавен университет

 «Гр. Цамблак» в 2021 -2022 уч. година

  През тази академична година  Тараклийският университет отвори своите врати за 63 първокурс-
ници.  Броят на приеманите в университета студенти с бюджетно финансиране се утвърждава от Ми-
нистерството на просветата, културата и изследванията на Република Молдова. Тази година са отпус-
нати 44 бюджетни места за шест специалности. Броят на приеманите студенти с платено (контрактно) 
обучение се определя от учебното заведение въз основа на  взетото решение от Академичния съвет на 
университета.

В плана за приема по професионални направления са предвидени общо 90 места, от които 44 по 
държавна поръчка и 46 – с платено обучение.

  Условията за кандидатстване са: кандидатите да притежават диплома за средно образование 
(бакалавриат) и диплома за професионално-техническо образование (колеж), а също и диплома за 
средно образование след 11 клас, придобита до 2007 година, и без компенсиращ курс. От общия брой 
44 бюджетни места е предвидена квота 15 %  за 6 кандидати с особен социален статус.

Тази година бяха определени и 4 места с бюджетно финансиране за студенти - чужденци от Бълга-
рия, Украйна, Русия, Румъния.  Всички места са покрити от чуждестранни кандидати. Три места са за-
ети от чужди граждани от Румъния попециалността «Музика» и едно място е заето от чужд гражданин 
от Украйна попециалността «Български и английски език и литература».

Резултатите от кандидатстудентската кампания са следните: приетите студенти с бюджетно финан-
сиране са 41  (93,18 %) от предоставените 44 места; с платено обучение – 18 (39,13 %)  от планираните 
46 места. И четири бюджетни места за чуждестранни студенти.

Непокрити места с бюджетно финансиране са 3 (6,81 %): три места попециалността «Предучилищ-
на педагогика и румънски език и литература» и 28 места незаети с платено обучение ( 63,05 %).

Кандидат–студентите бяха класирани въз основа на дипломи за лицейско образование (БАК) – 26 
души (41,93 %); с професионално –техническо (колеж) – 21 души ( 33,87 %); с висше образование – 4 
(6,45 %); и със средно бразование – 12 ( 19, 04 %).  

От 63 приети първокурсници 30 са завършили своето основно или професионално образование през  
2021 година, което съставя 47,61 %.

Шестдесет и четири процента от класираните кандидат - студенти са от Тараклийския район (40): 
от гр.Тараклия (25), от с. Г. Албота (2), от с. Мирное (2), от с. Валя - Пержей (1), от с. Балабани (2), от 
с. Мусаит (2), от с. Новосьоловка (1), от с. Алуат (2), от гр. Твардица (1), с. Кайраклия (1), Будей (1); 
от Кахулския район (10), от Чимишлийския  район (1), от Кантемирския район (1), АТО Гагаузия (7), 
чуждестранни студенти (4): Румъния (3) и  Украйна (1).

Според етническата си принадлежност 31 от първокурсниците са с български произход (50 %), гага-
узи 7 (11,29 %), молдовци 14 (22,58 %), румънци 3 (4,83 %), украинци 8 (12,69 %).

Средният успех на класираните студенти е 7,59. Според анализа на образователното равнище 
на кандидат-студентите с най-висок среден бал се маркират две специалности «Предучилищна 
педагогика и румънски език», «Български и английски език и литература»  - 7,91.

Тази година висшите учебни заведения имаха определени сроковете за подаване на кандидатсту-
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дентски документи и самостоятелно определена методологията за класиране и балообразуване за всяка 
специалност.

Кандидат-студентите отново имаха възможност да подават своите документи едновременно в ня-
колко вуза или за специалности с различен профил в един и същ вуз, но с право да бъдат класирани с 
оригинални документи само за една специалност в рамките на една образователна институция.

Но във връзка с неблагоприятната  епидемиологическа ситуация в Република Молдова кандидат-
студентите имаха  възможност да си п одават  документите онлайн за класиране.

По време на кампанията информация за нашето учебно заведение беше публикувана на универси-
тетския сайт, в районния вестник «Свет», в социалните мрежи. Разпространена е информация за прие-
ма 2021 в  ТДУ «Гр.Цамблак» по електронен път във всички училища в Тараклийския район.

По-долу е представена по- подробна информация за приетите първокурсници:
По населено място:

№№ 
п/п Район Населено място  Количество на  приетите  

първокурсници 
1

 Район Тараклия - 40

гр.Тараклия 25
2 Село Верхняя Албота 2
3 Село Мирное 2
4 Село Балабани 2
5 Село Валя - Пержей 1
6 Село Мусаит 2
7 Село Новоселовка 1
8 Село Алуат 2
9 Село Кайраклия 1

10 Гр. Твардица 1
11 Село Будей 1
12 Район Чадыр-Лунга-6 Село Копчак 6
13 Район Комрат-1 Село Светлий 1
14

Район Кагул -10

Гр. Кагул 4
15 Село Слободзея Маре 2
16 Село Бурлачени 2
17 Село Гавеноасе 1
18 Село Бедикул Молдовенеск 1
19 Район Кантемир-1 Село Копаклия 1
20 Район Чимишлия - 1 Село Ялпужено 1
21 Румъния- 3 Гр. Галац 3
22 Украйна, Запорожка област Град Милитопол 1

Всичко: 63

По низходящ ред на балообразуване
Специалност Максимални-

ят бал
Минимални-

ят бал
Среден бал

1 Български и английски език и литература 8, 95 6, 93 7,91
2 Музика 9,40 6,48 7,54
3 Начална училищна педагогика 8,46 5,75 7,56
4 Предучилищна педагогика и румънски език 8,85 6,68 7,91
5 История 9,21 5,66 7,30
6 Български  и румънски език и литература 8,09 6,82 7,36

Всичко: 7,59

Разпределение на местас бюджетно и платено обучение:

№ Специалност
План Приети Вакантни

ЧужденциБюджет Контр. Бюд. Контр. Бюд. Контр.
1. Български и английски език 

и литература 7 8 7 2 - 5 1
2. Музика 10 5 10 1 -- 4 3
3. Начална училищна педаго-

гика 5 10 5 5 -- 5 --
4. Предучилищна педагогика и 

румънски език 10 5 7 1 -3 4 --
5. История 5 10 5 9 -- 2 --
6. Български  и румънски език 

и литература 7 8 7 -- - 8 --
Всичко: 44 46 41 18 3 28 4
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Информация за приетите студенти: 
  а) по народност:

Народност Количество
1. Българи 31
2. Гагаузи 7
3. Молдовани 14
4. Румънци 3  чужд. гражд.
5 Украинци 8

 

б) по завършена образователна  степен:

Вид учебно заведение Количество 

Лицей 26,  от тях 14 са получили дипломи през 2021 г.

Колеж 21,   от тях 16  са получили дипломи през 2021 г.

ВУЗ 4,  от тях са получили дипломи през 2018 г.(1); 2012(1); 2007(1); 2012(1).

Средно образование 
(компенсиращ курс)

12 от тях  са получили диплома през 2000 г. (2), 1999 г.(2),  1998 г.(1), 1993 г. 
(1), 1997 г.(1) 

Всичко 63

Председател на приемната комисия,
ректор  доц. д-р М. Паслар 

Трудоустройство молодых специалистов

В июне 2021 года Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака 
осуществил свой юбилейный 15-й выпуск.

В 2020 – 2021 учебном году было выпущено 30 выпускников  кафедры педагогики и кафедры 
истории и филологии по следующим специальностям: «Педагогика начального образования», 
«Музыка», «История», «Болгарский и румынский язык и литература».

Персональные распределения на рабочие места в образовательные учреждения региона по 
запросу управлений образования АТО Гагаузия, района Тараклия, р-на Кахул получили 12 выпускников 
университета следующих специальностей: «Педагогика начального образования», «Музыка», 
«История». Выпускники получили возможность воспользоваться статусом молодого специалиста и 
связанными с этим преимуществами и денежными выплатами. 

 Молодые специалисты, подготовленные в Тараклийском государственном университете имени 
Григория Цамблака, начали свою профессиональную карьеру в качестве учителей начальных классов, 
преподавателей истории и музыкального воспитания в следующих учреждениях образования: гимназия 
г. Тараклия, Теоретический лицей с. Казаклия, гимназия с. Казаклия, Школа Искусств р-на Тараклия, 
Школа Искусств г. Кахул, Теоретический Лицей с. Чумай, гимназия с. Кайраклия.

На ежегодных педагогических конференциях в районах молодых специалистов поздравили и 
представили педагогическому сообществу.
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Новата учебна година започна в Тараклийския държавен 
университет «Гр. Цамблак»

На 1 септември в ТДУ се проведе  церемония по откриването на  новата 2021-2022 академична 
година. Радостта от празника с първокурсниците    споделиха ректорът на ТДУ доц. д-р Мария Паслар, 
заместник-ректорът по учебна дейност Дора Терзи, завеждащ катедра «Педагогика» Татяна Сюмбели, 
ръководителите  на академичните групи: д-р Вероника Великсар; Николай Мостовой, д-р Адина 
Плэтикэ, Мария Рябой, Наталия Дериволкова, Анна Витанова.

Ректорът доц. Мария Паслар поздрави първокурсниците: «Днешният ден е специален празник, 
който е важен за всички: който е учил, учи и преподава, който допринася за бъдещето на страната 
ни. Началото на учебната година се очаква с нетърпение, тъй като образованието играе огромна 
роля в живота на човека, помага му да се формира като ярка и креативна личност. Без образование 
и професионални компетенции и навици е  невъзможно да се прояви индивидуалност и да се постигне 
успех в живота.

За преподавателите на ТДУ този ден е начало на нов етап в педагогическата им дейност, 
радост от срещата със студентите и възможност да отворят пред младите хора прекрасния свят 
на нови знания.

За студентите това е следващият етап на личностното израстване, нови успехи, нови 
постижения в многогранния университетски живот.

Скъпи първокурсници, вие станаха част от академичната общност на ТДУ. Предстои 
ви интересен и наситен студентски живот. Вярвайте в себе си, работете усилено, активно се 
включвайте в образователната, научната, културната и спортната дейност на университета. 
Бъдете достойни продължители на академичните традиции на нашия университет. Реализирайте 
своя потенциал и ние ще ви подкрепим.”

Ректорът благодари на  първокурсниците за избора на ТДУ «Гр. Цамблака».
С напътствени думи към първокурсниците се обърна заместник-ректорът по учебна дейност Дора 

Терзи: «Нека новият етап в живота  ви - студентските години – да бъдат интересни и запомнящи 
се. Дано професионалните знания, които ще получите по време на  следването си  в университета, 
станат основа за успешна кариера в бъдеще.”

Татяна Сюмбели, завеждаща катедра «Педагогика» поздрави първокурсниците с Деня на 
знанията. В своята реч тя отбеляза, че студентите в ТДУ ще придобият не само дълбоки теоретични 
познания, но и необходими практически умения за бъдещата професионална реализация.

Студентите се запознаха с ръководството на университета и със своите колеги,  придобиха по-
подробна информация за учебния процес, правата и задълженията на студентите.

Ректорът Мария Паслар запозна първокурсниците с насоките за обучение и действия в 
условията на епидемична  обстановка във висшите образователни учебни заведения: дезинфекция на 
повърхностите и проветряване; лични хигиена; носене на защитна маска за лице. 

След тържественото събитие първокурсниците се срещнаха с ръководителите на академичните 
групи и посетиха университетския краеведски музей.

Ректор на ДТУ «Гр. Цамблак
доц. д-р М. Паслар
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ЖИВОТ, ПОСВЕТЕН НА РОДНИЯ ЕЗИК
(за 70-годишния юбилей на проф. д-р по филология 

Васил Илиев Кондов)

Д-р Васил Кондов – според удачното определение на известния български езиковед проф. Тодор Балкански, 
„най-успешният български езиковед и езиков археолог на бесарабската българистика“1, е роден на 25 август 
1951 година в с. Кортен, тогава Конгазки район на Молдавска ССР, в чисто българско семейство. Завършил 
средно общообразователно училище в родното си село през 1969 година, той „поради непреодолимата си страст 
към книгите, към историята, езикознанието и литературата кандидатства в специалността „Товароведение кни-
ги” („Стокознание на книгата”) на базата на средното си образование в тогавашния Кооперативен техникум 
в гр. Кишинев (сега академия), след завършването на който през 1971 г. е разпределен и изпратен на работа в 
Молдавската книготърговска организация (Молдкниготорг) в гр. Комрат като „товаровед книг” (стоковед на 
книги), където работи в продължение на три години. В края на този период от време е назначен за директор на 
Комратския райкниготорг (Районна книготърговска организация). 

В гр. Комрат поради характера на работата си (с книги) той се запознава с голяма част от гагаузката инте-
лигенция, която се занимава с творческа дейност: учени, художници, поети, писатели, литературни критици и 
др.“2

През 1974 г. Васил Кондов почва да следва руска филология в Кишиневския държавен университет, където 
по онова време е въведен и курс по български език, преподаван от известната бесарабска българистка доц. На-
дежда Кара. Любовта към родния език е естественото чувство за всеки интелигентен човек, и студентът Васил 
Кондов не е изключение. В университета, както впрочем и извън него, в град Кишинев в началото на 70-те 
години на миналия век се формира един кръг на бесарабски българи родолюбци, сред които са поетите Петър 
Бурлак-Вълканов, Нико Стоянов, Георги Барбаров (земляк на В. Кондов), Михаил Бъчваров (Бондар) и др., 
художниците Димитър Пейчев, Иван Фъртунов, историците Иван Мещерюк, Константин Поглубко и др., към 
които принадлежи и бъдещият езиковед Васил Кондов. 

В края на обучението си под ръководството на доц. Н.И. Зелинская той подготвя и защитава с отличен успех 
дипломна работа на тема: „Словообразовательная категория качественности в русском и болгарском языках 
(На материале „Словаря русского языка С.И. Ожегова и „Български тълковен речник” (1963) Л. Андрейчина 
и др.)”.

През 1979 година Васил Кондов завършва университета и започва педагогическа работа по специалността си 
в градовете Тараклия и Чадър-Лунга. На 2 април 1981 година републиканският вестник „Молодежь Молдавии“ 
публикува статията му „Есть такое село“ („Има такова село“) за историята и произхода на топонимите „Кортен 
/ Кирютня“, с което бележи началото на публицистичната му дейност, която при Васил Кондов има предимно 
просветителски характер – разпространяване на знания за историята на родния  край, за историята на прароди-
ната България, за родната култура и най-вече за родния език, която дейност той не прекъсва и след като през 
1983 година се преселва в България. 

Междувременно Васил Кондов сътрудничи на Младежката туристическа организация „Спутник“ като гид-
преводач с български език, което му дава допълнителни възможности да усвои книжовния български език, об-
щувайки с млади българи от прародината, дошли на екскурзия в Съветския съюз. Сред тях той среща и своята 
любов и бъдеща съпруга Лиляна, като става един от първите бесарабски българи репатрианти, създали семей-
ство с граждани на България, и преместили се да живеят за постоянно в родината на своите деди.

Докъм края на 80-те години Васил Кондов работи по специалността си в гр. Пазарджик и околността му. 
През 1989-91 година учи в аспирантура в Софийския университет, а през 1993 г. в Института за български език 
към Българската академия защитава дисертация на тема „Кортенският говор в Бесарабия” и придобива науч-
ната степен „кандидат на филологическите науки”. През 1995-1997 г. следва българистика (по индивидуален 
план) в Новия български университет в гр. София, където придобива квалификацията „Бакалавър по българис-
тика и учител по български език и литература”. 

През 1997-1998 г. след спечелен конкурс на Министерството на образованието на Република България за-
вършва курс по методика на обучението по руски език като чужд език в Държавния институт по руски език 
„А.С. Пушкин” в гр. Москва. 

През 1998-2002 г. след спечелен конкурс на Министерството на образованието на Република  България рабо-
ти като методист и преподавател по български език и литература в гр. Тараклия, Република Молдова, след което 
се завръща в България и работи като учител по руски език в гр. Пазарджик (ОУ „Хр. Ботев”) през 2002-2003 г. 

През 2004 г. е приет на работа в новооткрития държавен университет в гр. Тараклия като преподавател по 
български език и ръководител на катедра по филология.

Педагогическата, методическата и научната подготовка на В. Кондов са на изключително високо равнище. 
Стремежът към усъвършенстване и творческо търсене е негова постоянна черта. Използваните от него форми, 
средства и методи на работа формират у студентите положително отношение и мотивация за изучаване на пре-
подавания от В. Кондов учебен материал. Като завеждащ катедра организира дейността си така, че преподава-
телите към катедрата да бъдат постоянно подпомагани както в педагогическата, така и в научно-изследовател-
ската си работа, което е съпроводено и с определена спомоществувателска дейност от негова страна.  

Професор Васил Кондов в ТДУ «Гр.Цамблак» изнася лекционни курсове по съвременен български книжовен 
1  Тодор Балкански, Предговор към изданието „Васил Кондов. Библиография (1981-2011), Комрат, 2011
2  пак там, стр. 3
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език (морфология, фонетика, лексикология, диалектология, социолингвистика) пред студентите от специално-
стите «Български и румънски език и литература» и «Български и английски език и литература» и е научен ръко-
водител на десетки дипломанти. Той не жали време и сили, за да подпомага студентите, учителите по български 
език и литература, своите колеги от университета за тяхното личностно и професионално развитие. Интересът 
към езика, съчетан с интереси към фолклора, културата и историята на Бесарабия, позволява на учения да съх-
рани за поколенията материали с голяма стойност за културната и езиковата история на бесарабските българи.

Като българин от Бесарабия, той добре познава положението и психологията на българското население в 
този край, а като специалист и изследовател, е добре запознат със състоянието и проблемите на българския език 
тук. В. Кондов взема активно участие в културния и обществения живот на българската общност в Молдова. 
Активно сътрудничи и на Секцията по българска ономастика в Института за български език към БАН. С него-
во съдействие и лично участие е събран богат ономастичен материал в над 60 селища с компактно българско 
население в Молдова и Украйна. 

Изключително големи са заслугите на професор Кондов за изследването на българските говори в Бесарабия 
и за развитието на българската диалектология. Резултат от многогодишната му и упорита работа за събиране 
на диалектен материал е забележителният и образцовият научен  труд, посветен на българския говор в Кортен. 
Васил Кондов със защитената докторска дисертация  по диалектология внася своя принос в изследването на 
бесарабските диалекти, задава вектор на тяхното проучване и определя основните методи и понятия. Професор 
Кондов  е важен  научен ориентир за бесарабските диалектолози.

През 2006-2011 г. след спечелен конкурс на Министерството на образованието на Р. България В. Кондов 
е командирован като преподавател по български език и литература в Комратския държавен университет, Р. 
Молдова. Тук след спечелени конкурси става и ръководител на катедрата по българска филология (януари 2008 
– септември 2009 г.). В университета в Комрат В. Кондов продължава традициите, създадени от колегите му, 
командировани тук от Р. България преди него, и най-вече от проф. Кирил Цанков, за провеждане на редовни 
научни форуми. Организира блестящи научни конференции като се започне от 2007 година и до 2011 г. вклю-
чително на тема: „Функционирането на българския и другите езици и литератури в контекста на езиковата 
ситуация в Република Молдова”.  

От началото на научно-изследователската си дейност до ден днешен той участва с доклади и научни съоб-
щения в различни научни форуми в България, Молдова и Украйна. Редовно публикува материали и в местния 
печат.

В Тараклийския университет, където работи от 2004 година и до днес, юбилярят изминава пътя до проректор 
по научно-изследователска дейност. Като такъв ежегодно организира международни научни конференции, из-
даване на научна и методическа литература, годишник на Тараклийския университет, вестник на университета. 
Автор е на повече от 160 публикации, от които 11 монографии. Сред тях са такива фундаментални изследвания 
като: 

- „Говорът на кортенци в Бесарабия“ (Република Молдова), Граматика. Библиография. Книга първа и вто-
ра, Centrografic, Кахул, 2021, 227 с. и 306 с.

- „Българският език в Русия, СССР, Молдова и Украйна. Библиография 1829-2014”, Тараклия, Centrografic, 
Кахул, 2016, 246 с.

- „Езикът на българите на Пусто пладне: в Русия, СССР, Молдова и Украйна. История и съвременно със-
тояние (Класификация, библиография, карти, снимки, текстове)”, Centrografic, Кахул, 2018. 290 с. и 2019, 
348 с.). 

- Кратък речник на кортенския говор в Бесарабия (Република Молдова),  Centrografic, Кахул, 2017, 398 с.
- Българска фонетика за българите в Молдова и Украйна, Centrografic, Кахул, 2013. 170 с.).
-  Бесарабски бележник, Тодор Балкански, Васил Кондов, Знак’ 94, Велико Търново, 2012, 289 с.
- „В степите пустинни на Буджака „ Пушкин, българите и българското в Бесарабия, Тодор Балкански, Ва-

сил Кондов, Знак’ 94, Велико Търново, 2010, 122 с.
Научно-педагогическите успехи и заслуги на проф. Васил Кондов не останаха незабелязани от ръководство-

то на университета, на Министерството на образованието и науката и Правителството на Република Молдова. 
През 2014 година той е награден с диплома на Министерството на образованието и науката на Молдова, през 
2018 – с диплома 2 степен на Правителството Република Молдова. Във връзка с неговия 70-годишен юбилей 
колективът на университета е издигнал кандидатурата на проф. Васил Илиев Кондов за награждаване с прави-
телствен орден „Gloria Muncii“ („Трудова слава“) за многогодишния му принос и заслуги към образованието и 
науката в Република Молдова.

Като личност проф. Кондов е предан на науката, целеустремен и неуморен в научните търсения и виж-
дания, с широк кръгозор и интелект, с истинна интелигентност и душевна щедрост, скромен, тактичен в 
отношенията си с колегите и със студентите, ползва се със заслужено уважение и безспорен авторитет в колек-
тива на университета. 

По повод на юбилея на проф. Васил Кондов да му пожелаем творческо вдъхновение и нови научни пости-
жения!
Мария Паслар, 
доц. д-р по педагогика, 
ректор на ТДУ „Григорий Цам-
блак“

Тодор Балкански, 
проф. дфн

Николай Тодоров, 
д-р по филология
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ХРОНИКА НА НАУЧНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
В ТДУ „ГР. ЦАМБЛАК“ (през учебната 2020-2021 г.)

1. На 28-29 октомври 2020 се състоя поредната научна конференция "9-ти Анцу-
повски четения", организирана от Университета „Григорий Цамблак“ в гр. Тараклия, 
Томския научно-изследователски университет в Руската федерация и Редакцията на 
историческото списание "Русин" (Кишинев), която премина предимно  в онлайн-ре-
жим.

Във форума взеха участие 72 учени от 8 страни: Белорусия, България, Молдова, 
Полша, Русия, Сърбия, Украйна, Унгария. Бяха представени 59 доклада и научни съ-
общения. Част от материалите на конференцията ще бъдат включени университетския  
Годишник „Дунав-Днестър” № 8.

2. Научна конференция, посветена на гр. Тараклия като административно-
территориален център във връзка с няколко негови 

годишнини се състоя на 20.11.20 г.: 
- 110 години Тараклийска волост.
- 80 години на Тараклийски район.
- 40 години от момента на възстановяването на район Тараклия.
В нея взеха участие около 50-тина автори с научни доклади и съобщения, 

представили историята, културата и стопанството на район Тараклия.
Подготвен за издаване сборник с материали от конференцията.

 3. 200 години от рождението на бележития български 
революционер Георги Раковски,  основоположник на 
организованото българско национално-освободително движение, 
публицист, поет, изследовател, беше отбелязана с кръгла маса на 14 
април т.г.

Преди началото на кръглата маса представителите на българската 
общественост на града и преподаватели и студенти на ТДУ „Гр. 
Цамблак“ откриха мемориална плоча в чест на това  събитие, 
установена върху камък в парка на университета. Приветствени думи  казаха посланикът на Р България 

в Р Молдова г-н Евгени Стойчев, доц. д-р Прокопиев 
– представител на научната секция „Военна история и 
патриотическо възпитание”, ИПИО, Военна академия 
„Георги Раковски“, ректорът на ТДУ „Гр. Цамблак“ доц. д-р 
М. Паслар. По време на Кръглата маса бяха представени 5 
доклада.

4. Научна конференция на 
тема: „Духовно наследство 
на Тараклии”, посветена на 
храмовия празник на града, се 
проведе на 5 май тази година. 

Участие в нея взеха с доклади: д.х.и.н. Н. Червенков, краеведът Г. Танов, 
д.х.и.н. И. Думиника, доц. д-р Е. Рацеева, н.с. Е. Банкова и К. Демирева.

5. Научна студентска конференция, посветена на 24-ти май – Ден на 
българската просвета и култура и славянската писменост се проведе на 27 
май тази година. В нея взеха участие 14 студенти от почти всички курсове и 
специалности, написали най-добри курсови и дипломни работи.


