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ВСТУП 
 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Російське письмо: теорія, історія, прак-
тика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  
_бакалавра_ спеціальності 035.03. Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно)». 
Освітня програма «Російська мова і література».. 

 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є російський алфавіт, графіка та орфографія як 

складові частини російського письма у історичному, теоретичному та практичному аспектах. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Російське письмо: теорія, історія, практи-

ка» базується на знанні теми «Письмо» навчальної дисципліни «Вступ до мовознавство», розділів 
«Російський алфавіт», «Графіка», «Орфографія» навчальної дисципліни «Сучасна російська мова», 
теми «Виникнення слов’янської писемності» навчальної дисципліни «Старослов’янська мова».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Письмо та його типи. Алфавіт та графіка як фактори російського письма: історія і сьогодення. 
2. Орфографія як фактор письма у ретроспективі та перспективі. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Російське письмо: теорія, історія, практика» є 
проаналізувати російський алфавіт, графіку та орфографію як складові частини російського письма; 
розглянути ці складові у історичному, теоретичному та практичному аспектах. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Російське письмо: теорія, історія, практика» є:  
1) ознайомити студентів з історичними шляхами розвитку російського алфавіту, графіки і орфо-

графії; 
2) систематизувати знання студентів щодо принципів російської графіки та орфографії; 
3) розглянути сучасний стан російського алфавіту, графіки та орфографії; 
4) дослідити тенденції подальшого розвитку російської орфографії; 
5) сформувати навички графічного та орфографічного аналізу слів. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: основні сучасні концепції щодо російського письма; принципи російської графіки та ор-
фографії;  історичні витоки російського письма. 
вміти: застосовувати знання з курсу в процесі викладання російської мови; використовувати 
графічний та орфографічний аналіз для підвищення грамотності учнів; проводити роботу з випра-
влення та запобігання орфографічних помилок. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Письмо та його типи. Алфавіт та графіка як фактори російського 

письма: історія і сьогодення.  
Тема 1. Письмо як факт культури людства. Визначення письма. Загальні історичні умови та 

час виникнення письма. Піктографічне, ідеографічне, логографічне, силабічне, буквенно-звукове 
письмо. Тип сучасного російського письма. Фактори, що впливають на вибір системи письма. 

Тема 2. Історія виникнення та розвитку російського письма та алфавіту. Загальні історичні 
відомості про російське письмо. Питання про докириличне письмо. Коротка характеристика кирили-
ці. Історичні зміни російського алфавіту. 

Тема 3. Основні характеристики російського алфавіту. Склад алфавіту. Порядок літер у ал-
фавіті. Накреслення букв сучасного російського алфавіту. Назви букв. Алфавітні значення букв су-
часного російського алфавіту. 

Тема 4. Сучасна російська графіка. Скорочений нарис історії російської графіки. Головна за-
дача і сутність російської графіки. Фонематичний та позиційний принципи російської графіки. Сфера 
дії позиційного принципу графіки. Порушення та обмеження позиційного принципу графіки. Зна-
чення букв, що обумовлені графікою. Склад опорних написань. Методика графічного аналізу. 
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Змістовий модуль 2. Орфографія як фактор письма у ретроспективі та перспективі. 
Тема 5. Російська орфографія. Розділи орфографії. Принципи орфографії. Головний принцип 

російської орфографії, його порушення та обмеження. Звукові значення букв, які обумовлює орфо-
графія. 

Тема 6. Класифікація та характеристика правил орфографії. Поняття орфограми. Методика 
орфографічного аналізу. 

Тема 7. Основні факти історії та теорії російської орфографії. 
Тема 8. Основні пропозиції щодо удосконалення російської орфографії 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання – опитування під час практичних занять, виконання 
вправ, тестування. 
 
 


