Назва кафедри

Кафедра російської мови, зарубіжної літератури та
методики їх викладання
Назва дисципліни
Російська мова (для іноземних студентів).
Просунутий етап
Русский язык (для иностранных студентов).
Продвинутый этап
Загальна кількість кредитів (годин)
8 кредитів (240 годин)
Курс і півріччя, де починається 3 курс, 5 семестр
вивчення дисципліни
Кількість семестрів, упродовж яких 2 семестри (5 – 6)
вивчається дисципліна
Форма
навчання,
для
якої Денна
пропонується дисципліна
Попередні умови
Базові знання з російської мови
Назви спеціальностей, для яких Усі спеціальності
пропонується вивчення дисципліни
Стислий опис дисципліни
Дисципліна «Російська мова (для іноземних
студентів). Просунутий етап» передбачає розвиток
і вдосконалення російського мовлення студентів у
різних сферах комунікації: розмовно-побутовій,
громадсько-політичній,
навчально-професійній,
соціокультурній.
Завдання курсу:
1) теоретичні:
‒ набуття знань про мову як знакову систему і
суспільне
явище,
її
лад,
розвиток
і
функціонування у різних сферах і ситуаціях
спілкування;
‒ опанування основними нормами російської
літературної мови;
‒ збагачення словникового запасу і граматичного
ладу мовлення студентів;
‒ усвідомлення мови як форми вираження
національної культури, взаємозв’язку мови та
історії
народу,
національно-культурної
специфіки російської мови;
‒ опануванням нормами російського мовленнєвого
етикету,
культурою
міжнаціонального
спілкування;
2) практичні:
‒ формування здатності до аналізу й оцінки мовних
явищ і фактів;
‒ опанування всіма видами мовленнєвої діяльності
й основами культури усного і писемного
мовлення;
‒ формування вмінь і навичок вживання мови у
різних сферах і ситуаціях спілкування, що
відповідають досвіду й інтересам студентів.
Дисциплина «Русский язык (для иностранных
студентов). Продвинутый этап» предполагает

развитие и совершенствование русской речи
обучающихся в различных сферах коммуникации:
разговорно-бытовой, общественно-политической,
учебно-профессиональной, социокультурной.
Задачи курса:
1) теоретические:
‒ освоение знаний о языке как языковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии
и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения;
‒ овладение
основными
нормами
русского
литературного языка;
‒ обогащение
словарного
запаса
и
грамматического строя речи студентов;
‒ осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и
истории
народа,
национально-культурной
специфики русского языка;
‒ овладение нормами русского речевого этикета,
культурой межнационального общения;
2) практические:
‒ формирование способности к анализу и оценке
языковых явлений и фактов;
‒ овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи;
‒ формирование умений и навыков использования
языка в различных сферах и ситуациях общения,
соответствующих опыту, интересам студентов.

