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І. АНОТАЦИЯ
Цел:
Целта на обучението по руски език е кандидатите да формират умения за
самостоятелна работа с общоикономически и специализирани текстове, да изградят
способност за съставяне на самостоятелни изказвания (както устни, така и писмени)
с акцент върху познанията по съответния научен жанр на руски език, да постигнат
по-нататъшно усъвършенстване на професионалната си подготовка при работа с
рускоезични текстове, да задълбочат навиците и уменията си за превод на текстове
по специалността, т.е. ефективно да се подготвят към професионално участие в
научната (в това число и международната) дейност в рамките на основната
специалност.
Знания:
 Знания, свързани с развитието на лингвистичната компетентност на
кандидатите, т.е. задълбочаване на знанията за функциониране на
лингвистичните единици на руски език в научните текстове по избрания
жанр, изграждане на способност за анализ на текста, превод, рефериране,
анотиране;
 Знания, свързани с развитие на комуникативната компетентност на
кандидатите на руски език, което предполага изграждане на навици за устно
и писмено общуване в рамките на професионалната ориентация;
 Изграждане на нови и доразвиване на придобити вече навици за
самостоятелна ексцерпация на специализирани текстове по руски език и
правилно възприятие на родния език.
Умения:
 Умения за научен анализ на специализиран текст и дискусия по него
 Умения за превод на специализиран текст в съответната научнопрофесионална сфера
 Умения за компетентно и грамотно изказване на руски език
 Умения за лично и професионално представяне
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II. Т Е М А Т И Ч Н О С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
No.
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ
Коригиране на базовите граматични знания
Запознаване със спецификата и характеристиките на общоикономическия език
Научна лексика (терминология) и превод на научни текстове
Работа върху езика на избраната специалност
Рефериране и анотиране на научни текстове
Устна комуникация на научна тематика, презентационни умения
Етикет в ситуации на устно и писмено научно общуване

III. ФОРМИ НА КОНТРОЛ:
1. Изпит
IV. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебници по граматика на руски език

2. Н. Черняева, Св. Гроздева. Русский язык. Наука и экономика, Варна, 2010
3. Н. Черняева, М. Тодорова. Экономика и бизнес. Наука и экономика, Варна, 2005
V. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Статии и материали в съответната област на икономиката
2. Икономически и специализирани периодични издания
3. Справочна езикова литература
4. М Тодорова, Н. Вълканов, Вл. Досев. Русско-болгарский и болгарско-русский
словарь. Бухгалтерский учет, финансы, аудит, „Наука и икономика”,2018
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