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1. VENE KEELE GRAMMATIKAKURSUS EESTI KEELE BAASIL  
Algus OÜ 

2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 

3. Õppekava õpiväljundid osaoskuste kaupa: 

Koolituse lõpuks õppija: 

Kuulamine: 
Mõistab kuuldut nii endale tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel.  
Lugemine: 
Loeb suuresti iseseisvalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise 
eesmärgist ning kasutades sobivaid abimaterjale. Suudab kiiresti hõlmata pikki ja keerukaid tekste, 
keskendudes asjakohastele detailidele.  
Kirjutamine: 
Oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke ja grammatiliselt õigeid tekste oma töövaldkonna teemade 
piires, sünteesides ja hinnates mitmest allikast pärit infot ja arutluskäike. Oskab resümeerida ja 
kommenteerida tekste, arutledes erinevate seisukohtade ja peamiste teemade üle. 
Suuline väljendusoskus: 
Oskab esitada selge teema esitluse, tuues välja olulisemad seisukohad ja väiteid kinnitavad 
üksikasjad. Suudab aktiivselt osaleda tavalises või ka vähemtavalises ametlikus arutelus. Oskab 
adekvaatselt väljendada oma mõtteid ja arvamusi.  
4. Õpingute alustamise tingimused:  

• soov õppida 
• kursusele registreerumine 

• eelmise keeletaseme oskuse olemasolu 
5. Kursuse kogumaht:  

80 ak/tundi, sh 60 kontakttundi ja 20 tundi iseseisvat õpet. 

 (üks akadeemiline tund vastab 45 minutile) 

• 6. Содержание обучения и учебные методы: 
 
Содержание обучения: 

• Тестирование на первой и последней встрече (2 часа)  

• Я, моя семья и друзья (14 часов +5 часов самостоятельной работы) 

• Мир вокруг меня (15 часов + 5 часов самостоятельной работы) 

• Путешествия, страны, языки (15 + 5 часов самостоятельной работы часов) 

• Повседневный русский язык (14 часов + 5 часов самостоятельной работы) 

В процессе занятий особое внимание уделяется типологическим особенностям русского 
языка, лексической системе и грамматике,   
 
Методы обучения: 
Аудиторное обучение: упражнения на  чтение, письмо,  диалоги, ролевые игры и т.д. 
Самостоятельная работа: чтение материалов в интернете (русскоязычные новостные 
порталы), изучение слов,  выполнение упражнений,  написание небольших текстов. 
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7. Õppekeskkonna kirjeldus:  

Õpperuum: kontakttunnid toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas, hästi valgustatud, hubases, piisava 

suurusega Alguskeskuse ruumis. 

Sisustus: igale osalejale on olemas personaalne töökoht, lauad ja toolid. Ruumis on vajalik 

esitlustehnika, tahvel ja markerid, internetiühendusega arvuti. Samuti on võimalus kasutada 

sõnaraamatuid ja on olemas väike keeleõppijale suunatud raamatukogu.  

Keeleõppe hinna sisse kuulub õpik ja töövihik. 

 
8. Õppematerjalide loend: 

• Учим русский язык как иностранный  http://rus.lang-study.com/category/uprazhneniya/ 

• Сборник упражнений для самостоятельной и практической работы по русскому языку как 

иностранному  https://docplayer.ru/26734266-Sbornik-uprazhneniy-dlya-samostoyatelnoy-i-

prakticheskoy-raboty-po-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu.html 

• Материалы Института русского языка  им. А.С,Пушкина 

http://puskinhn.edu.vn/admin/webroot/upload/image/files/ 

• Russian lessons  http://learnrussian.rt.com/ 

• Russian online http://www.rus-on-line.ru/menu04-grammar.html 

• Видео уроки https://ru.islcollective.com/resources/printables 

• Тренировочные тесты http://www.russian.ucla.edu/flagship/gramIntPlus.html 

• Л.Л. Бабалова. Практикум по грамматике http://rustest-online.ru/ 

 

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: 

▪ Tunnistus väljastatakse isikule juhul, kui ta võttis õppetööst osa vähemalt 70% kursuse 

mahust ja  saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Selleks viib Algus 

OÜ läbi vahe- ja lõputesti (sh suuline vestlus), mis loetakse sooritatuks vähemalt 60% 

tulemusega.  

▪ Tõend väljastatakse isikule juhul, kui ta ei ole saavutanud õppekava lõpetamiseks 

nõutud õpiväljundeid või osales õppetöös vähem kui 70% mahust. Tõend väljastatakse 

isikule, kelle vahe- ja lõputesti (sh suuline vestlus) tulemused jäävad alla 60% ja/või 

isikule, kes testi ei sooritanud. 
 
10. Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: 
Ljudmila Skokova: lõpetas 1989.aastal Tartu Riikliku Ülikooli (filoloogia teaduskond, vene keele 
ja kirjanduse osakond, magistrikraad). Õpetamiskogemus üle 20 aastat. Narva linna aastaõpetaja 
2016. 
 
 
 

 
 

http://rus.lang-study.com/category/uprazhneniya/
https://docplayer.ru/26734266-Sbornik-uprazhneniy-dlya-samostoyatelnoy-i-prakticheskoy-raboty-po-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu.html
https://docplayer.ru/26734266-Sbornik-uprazhneniy-dlya-samostoyatelnoy-i-prakticheskoy-raboty-po-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu.html
http://puskinhn.edu.vn/admin/webroot/upload/image/files/
http://learnrussian.rt.com/
http://www.rus-on-line.ru/menu04-grammar.html
https://ru.islcollective.com/resources/printables
http://www.russian.ucla.edu/flagship/gramIntPlus.html
http://rustest-online.ru/

