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ТАРАКЛИЙСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК” 
 

 
 

Научна студентска конференция, посветена на  

българската просвета и култура и на славянската 

писменост  

 

П Р О Г Р А М А 

(27 май 2021 г.) 

 

 

 

 

ТАРАКЛИЯ 2021 
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

 

Председател – проф. д-р Васил Кондов /Пазарджик, Р България/ 

Зам. председател – Дора Терзи, зам. ректор по учебна дейност 

 

Членове 

Унив. конф. д-р В. Невзорова 

Унив. конф. д-р А. Плътикъ /Галац, Р Румъния/ 

Унив. преподавател д-р Н. Тодоров /Стара Загора, Р България/ 

Унив. конф. д-р Н. Горбачева 

Унив. конф. д-р Е. Рацеева 
Унив. конф. д-р Вл. Поливцев 

Унив. конф. д-р М. Волковская 

 

 
 

 

9.00 – начало (конференц-зала, аудитория № 22, етаж 2) 

 

ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО  

Ректор на университета доц. д-р Мария Паслар 

 

Модератор: 

проф. д-р Васил Кондов 

 

 

Регламент – 5 мин. + 1 мин. 
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ДОКЛАДИ 

 

Секция 1 

Конферентна зала, етаж 2 

Модератор: унив. конф. д-р В. Невзорова 

II курс:  

 

1. Бахова Анна  - aneabahova97@gmail.com  

  (специалност „Музика”), Музыкально-ритмическое воспитание на уроках 

музыки в школе (научен ръководител – унив. конф. д-р В. Невзорова – 

vdnevzorova59@gmail.com). 

2. Лужанская Диана - diana_1983_12@mail.ru (специалност „Педагогика на 

началното  

възпитание”), Формирование морали и нравственности у детей 

начальных классов на уроках духовно-нравственного воспитания (научен 

ръководител – унив. конф. д-р А. Плътикъ – platica1980@yahoo.com).  

3. Муткур Валерия – valeria.mutcur@mail.ru 

(специалност „Български и румънски език и литература”), Сравнителен 

анализ на българската и руската фразеология (унив. преподавател д-р  

Н. Тодоров – nictodorov@gmail.com). 

4. Рабаджи Кристина – kristina.rabadji@mail.ru 

(специалност „Български и английски език и литература”), Особености на 

речника на град Тараклия (научен ръководител – унив. преподавател д-р Н. 

Тодоров – nictodorov@gmail.com) 

5. Чакал Татьяна – tatanastefoglo95@gmail.com 

 (специалност „Педагогика на началното възпитание”), Роль использования 

различных игровых ситуаций в образовательном процессе младших 

школьников (научен ръководител – унив. конф. д-р Н. Горбачева – 

ninagor58@mail.ru). 

6. Чолак Анастасия – (специалност „Български и румънски език и 

литература”), Българското езиково влияние върху зимния цикъл на 

календарните празници у населението в с. Копчак, АТО Гагауз Ери 

(научен ръководител – проф. д-р В. Кондов – kondov55@abv.bg). 

7. Чолак Елена – helen.cholak10@mail.ru 

(специалност „Български и английски език и литература”), Българизмите в 

традиционната сватбена обредност на гагаузкото население в село 

Копчак, АТО Гагауз Ери” (научен ръководител – проф. д-р В. Кондов – 

kondov55@abv.bg).  
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Секция 2 

Аудитория 27, етаж 2 

Модератор: унив. конф. д-р Вл. Поливцев 

 

III курс: 

 

8. Василиогло Юлия – yulia_vasilioglo@mail.ru 

(специалност „Български и английски език и литература”), Живот и дело на 

братята Димитър и Константин Миладинови (научен ръководител – 

унив. конф. д-р Е. Рацеева – raceeva@mail.ru). 

9. Карамалак Валентина – v.karamalak99@mail.ru                                       

(специалност „История”), Бессарабские болгары наиболее ярко проявившие себя в 

науке, культуре и военном деле: последняя треть ХIХ – ХХ век (научен 

ръководител – унив. конф. д-р Вл. Поливцев – polivtev@mail.ru). 

10. Орлова Надежда- orlova.nadejda@taraclia.edu.md (специальност 

„Педагогика на началното възпитание), Использование информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) на уроках русского языка в 

начальной школе как средство познавательной деятельности учащихся 

(научен ръководител – унив. конф. д-р М. Волковская – mariavolc@mail.ru). 

11. Сонгрова Лия  liya.songrova@mail.ru  (специалност „Предучилищна 

педагогика и румънски език”), Особенности общения детей дошкольного 

возраста (научен ръководител – унив. конф. д-р М. Волковская – 

mariavolc@mail.ru). 

12. Така Мария -   takamaria79@gmail.com  

(специалност „Музика”), Гагаузский музыкальный фольклор как средство 

развития творческих способностей младших школьников на уроках 

музыкального воспитания (научен ръководител – унив. конф. д-р В. 

Невзорова – vdnevzorova59@gmail.com). 

 

IV курс: 

 

13. Колар Михаил – mihailkolar@mail.ru 

(специалност „Български и румънски език и литература”), Романът на 

Константин Петканов „Преселници” като отражение на съдбата на българите 

преселници в Бесарабия през 1828-1830 г. (научен ръководител – унив. проф. 

д-р В. Кондов – kondov55@abv.bg).  

14. Терзи Наталья – terzinatasha@mail.ru 
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(специалност „Български и румънски език и литература”), Патриотични 

мотиви в бесарабската българска литература (научен ръководител – 

унив. преподавател д-р Н. Тодоров – nictodorov@gmail.com). 
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