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Предметом вивчення навчальної дисципліни є:
орфоепічні, орфографічні й пунктуаційні норми
сучасної російської літературної мови; принципи й
правила орфографії й пунктуації; правила
редагування, орфографічний та пунктуаційний
аналіз рукописних і друкованих текстів;
лінгвістична термінологія, категорії орфографії та
пунктуації;
правила кваліфікації орфографічних та
пунктуаційних норм сучасної російської
літературної мови, методики орфографічного та
пунктуаційного аналізу текстів різних стилів і
жанрів



МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ З РОСІЙСЬКОЇ 

МОВИ» Є:

повторення шкільного курсу сучасної російської мови , опанування орфоепічними, 
орфографічні й пунктуаційними нормами російської літературної мови, основи 

редагування. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

загальні:

вчитися і оволодівати сучасними знаннями, здійснювати пошук, оброблення, аналіз і
контекстуалізацію значного обсягу наукової інформації з різних джерел, інтерпретацію результатів
досліджень; застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях

спеціальні:

використовувати знання мов і здобутків світового письменства для формування національної
свідомості, загальної і мовленнєвої культури учнів, їхньої моралі, міжкультурної толерантності,
ціннісних орієнтацій у сучасному полікультурному суспільстві; критично осмислювати історичні
надбання та новітні досягнення філологічної науки; інтерпретувати й зіставляти мовні та літературні
явища, використовувати різні методи й методики аналізу текстів

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ - застосовувати методики білінгвального й

інтегрованого навчання мови й фахового змісту, володіти дидактикою багатомовності та методикою
паралельного навчання споріднених мов, методикою роботи в гетерогенному (змішаному)
навчальному середовищі, основами професійної культури; створювати, редагувати й перекладати
тексти професійного змісту російською мовою; забезпечувати діалог культур у процесі вивчення
державної та іноземної мов та зарубіжної літератури, створювати умови для міжкультурної
комунікації; використовує гуманістичний потенціал російської мови для формування духовного
світу юного покоління громадян України



Тема 1. Краткие сведения о русской орфографии.

Тема 2. Правописание гласных и согласных. Правописание гласных после шипящих и ц.

Тема 3. Правописание приставок. Правописание ъ и ь.

Тема 4. Имя существительное. Правописание имён существительных.

Тема 5. Правописание имён прилагательных.

Тема 6. Имя числительное. Правописание числительных.

Тема 7. Местоимение. Наречие. Служебные слова.

Тема 8. Глагол, формы глагола. Правописание глаголов, причастий, деепричастий.

Тема 9. Простое предложение. Знаки препинания при однородных членах предложения.

Тема 10. Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения.

Тема 11. Вводные слова и предложения. Обращения. Междометия.

Тема 12. Пунктуация в сложносочинённом предложении.

Тема 13. Пунктуация в сложноподчинённом предложении.

Тема 14. Пунктуация в бессоюзном предложении.


