
 

  
 

RUSŲ FILOLOGIJOS PEDAGOGIKA IR TARPKULTŪRINĖ KOMUNIKACIJA 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Mes gyvename daugiakultūrinėje Lietuvos aplinkoje, todėl studijuojantiems rusų filologijos 
pedagogikos ir tarpkultūrinės komunikacijos studijų programą pravers žinios apie rusų kultūrą ir 
istoriją. Programos pagrindą sudaro dalykai, padedantys gilinti rusų kalbos žinias. Čia jūs gausite 
nemažai svarbios informacijos ir apie rusų-lietuvių kultūrinius ryšius, apie Lietuvių realijas ir 
kultūrines ir istorines vertybes; tokio pobūdžio žinios reikalingos ne tik patenkinti bendravimo 
poreikius, bet daugiau sužinoti apie save. Daugiakultūrinėje aplinkoje dialogas su kita kultūra 
įmanomas tik tuo atveju, jeigu žmogus yra gerai susipažinęs ne tik su savo kultūra, bet ir kaimynine. 
 
Rusų filologijos pedagogikos ir tarpkultūrinės komunikacijos studijų programa sistemingai 
atnaujinama ir tobulinama, atsižvelgiant į darbdavių rekomendacijas, studentų poreikius; studijų 
procese studentai bendradarbiauja su kompetentingais dėstytojais, kurie nuolat tobulina kvalifikaciją 
konferencijose, seminaruose, stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje; studijuojantieji gali naudotis modernia 
studijų baze (jaukiomis auditorijomis, prieigomis prie interneto, turtinga skaitykla ir rusų kalbos ir 
kultūros studijų centru). 
 
Rusų filologijos pedagogikos ir tarpkultūrinės komunikacijos studijų programa suteikia galimybę ne 
tik puikiai išmokti bendrauti rusų kalba, pažinti kaimyninių šalių kultūrą, bet ir įgyti pedagoginį 
pasiruošimą perteikiant šias žinias kitiems. Baigus šią studijų programą gaunami du bakalauro 
laipsniai (rusų filologijos ir dalyko pedagogikos) ir mokytojo kvalifikacija. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Kalbinio ir meninio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 612X13041 
Studijų sritis: Socialiniai mokslai 
Studijų kryptis: Pedagogika 
Studijų trukmė: NL - 4 metai, I - 5,5 metų 
Programos apimtis kreditais: 240 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: dalyko pedagogikos, rusų filologijos 
bakalauras, pedagogas 
 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (NL) 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Specialybės užsienio kalba BUD 6 
Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija BUD 3 
Specialybės kalba BUD 3 
Tarpkultūrinės komunikacijos pagrindai PDF 5 
Audiovizualinis kursas PDF 3 
Dabartinė rusų kalba 1:  
   1. Praktinė gramatika  
   2. Kalbos ugdymas 

1MD 
10: 
5 
5 

Iš viso:    30 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Bendroji ir raidos psichologija PSD 3 
Ugdymo filosofija BUD 3 
Sveikatos ugdymas PSD 3 
Dabartinė rusų kalba 2: 
   1. Praktinė gramatika  
   2. Kalbos ugdymas 

1MD 
10: 
5 
5 

Kalbotyros įvadas 1MD 5 
Bendrinė rusų kalba(fonetika ir leksikologija) 1MD 6 
Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Edukacinė ir specialioji psichologija PSD 5 
Pedagogika PSD 5 
Dabartinė rusų kalba 3: 
   1. Praktinė gramatika  
   2. **Kalbos ugdymas / *Literatūros mokslo įvadas 

1MD 
8: 
4 
4 

Bendrinė rusų kalba(žodžių daryba) 1MD 3 
Bendrinė rusų kalba (morfologija 1) 1MD 3 
**Šnekamoji rusų kalba /*Rusų tautosaka ir senoji literatūra PDF 3 
Pasirenkamas dalykas PDU 3 
Iš viso:   30 
  
  



IV semestras  
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pedagogo asistento praktika PP 6 
Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika PSD 3 
Lingvistinė šalityra PDF 4 
Dabartinė rusų kalba 4: 
   1. Praktinė gramatika  
   2. Kalbos ugdymas 

1MD 
6: 
3 
3 

Bendrinė rusų kalba(morfologija 2) 1MD 4 
Rusų literatūros istorija (XIX 1) 1MD 4 
Retorikos pagrindai PDF 3 
Iš viso:   30 
  
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Dalyko didaktika 1 PSD 5 
Rusų literatūros istorija (XIX 2,3) 1MD 6 
Bendrinė rusų kalba(sintaksė 1) 1MD 5 
Bendrinė rusų kalba(stilistika) 1MD 5 
Praktinė dalykinė kalba  PDF 3 
Rusų ir lietuvių kalbų frazeologijos ypatumai/Lietuvių ir rusų papročiai ir 
tradicijos  PDF 3 
Pasirenkamas dalykas  PDU 3 
Iš viso:   30 
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pedagoginė praktika globojant mentoriui PP 12 
Dalyko didaktika 2 PSD 3 
Rusų literatūros istorija (XX 1) 1MD 3 
Bendrinė rusų kalba(sintaksė 2) 1MD 3 
Mokslinio tiriamojo darbo pagrindai PDF 3 
1.Dainuojamoji (rusų ir lietuvių) poezija  
2.Civilizacijų istorija 
3. Regioniniai rusų kalbos ypatumai 

PDF 3 

Kalba ir kultūra 1MD 3 
Iš viso:   30 
  
  



VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Savarankiška pedagoginė praktika PP 12 
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas PSD 3 
Teksto teorijos pagrindai PDF 3 
Rusų literatūros istorija (XX 2,3) 1MD 3 
Neverbalinė komunikacija PDF 3 
Pasirenkamas dalykas PDU 3 
Baigiamojo darbo projektas (K/L) BD 3 
Iš viso:   30 
  
VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Rusų ir lietuvių kalbų gretinimas PDF 3 
Vertimo pagrindai PDF 3 
Etnolingvistika PDF 3 
Rusų literatūros istorija (postmodernizmas) 1MD 3 
Redagavimo pagrindai PDF 3 
1.Didaktiniai teksto aspektai 
2. Lietuvių ir rusų literatūriniai ryšiai  
3.Emocijų lingvistika 

PDF 3 

Baigiamojo darbo gynimas (K/L) BD 12 
Iš viso:   30 
  
Pastaba:  
* viena žvaigždute pažymėtus dalykus studijuoja baigusieji mokyklas rusų dėstomąja kalba ir 
norintieji dirbti mokyklose rusų dėstomąja kalba; 
* * dviem žvaigždutėmis pažymėtus dalykus studijuoja baigusieji mokyklas ne rusų dėstomąja kalba ir 
norintieji dirbti mokyklose ne rusų (lietuvių, lenkų) dėstomąja kalba. 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (I) 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Specialybės užsienio kalba  BUD 6 
Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija  BUD 3 
Specialybės kalba  BUD 3 
Dabartinė rusų kalba 1: 
  1.Praktinė gramatika  
  2. Kalbos ugdymas (1) 

 1MD 
10: 
5 
5 

Iš viso:    22 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Kalbotyros įvadas 1MD 5 
Dabartinė rusų kalba 2: 
   1. Praktinė gramatika  
   2. Kalbos ugdymas (1) 

1MD 
10: 
5 
5 

Bendrinė rusų kalba(fonetika ir leksikologija)  1MD 6 
Iš viso:   21 
  
III semestras  
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Dabartinė rusų kalba 3: 
   1. Praktinė gramatika  
   2. **Kalbos ugdymas(2)/ *Literatūros mokslo įvadas 

1MD 
8: 
4 
4 

Bendrinė rusų kalba(žodžių daryba) 1MD 3 
Tarpkultūrinės komunikacijos pagrindai PDF 5 
Bendroji ir raidos psichologija  PSD 3 
Sveikatos ugdymas  PSD 3 
Iš viso:   22 
  
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Dabartinė rusų kalba (DRK) 4: 
   1. Praktinė gramatika  
   2. Kalbos ugdymas(3) 

1MD 
6: 
3 
3 

BRK (morfologija 1)  1MD 3 
Edukacinė ir specialioji psichologija  PSD 5 
Pedagogika  PSD 5 
**Šnekamoji rusų kalba / *Rusų tautosaka ir senoji literatūra  PDF 3 
Iš viso:   22 
 
V semestras 



Pavadinimas Kodas Kreditai 
Rusų literatūros istorija I (XIX 1) 1MD 4 
Bendrinė rusų kalba(morfologija 2) 1MD 4 
Audiovizualinis kursas PDF 3 
Dalyko didaktika 1  PSD 5 
Ugdymo filosofija  BUD 3 
Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika  PSD 3 
Iš viso:   22 
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Rusų literatūros istorija I (XIX 2) 1MD 6 
Bendrinė rusų kalba (sintaksė) 1 1MD 5 
Lingvistinė šalityra PDF 4 
Dalyko didaktika 2 PSD 3 
Retorikos pagrindai  PDF 3 
Pasirenkamas dalykas  PDU 3 
Iš viso:   24 
  
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Praktinė dalykinė kalba PDF 3 
Bendrinė rusų kalba (sintaksė) 2 1MD 3 
Bendrinė rusų kalba (stilistika) 1MD 5 
Civilizacijų istorija /  
Dainuojamoji poezija /  
Regioniniai rusų kalbos ypatumai 

PDF 3 

Kalba ir kultūra  1MD 3 
Iš viso:   17 
  
VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pedagoginė praktika  PP 30 
Iš viso:   30 
  
  



IX semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Mokslinio tiriamojo darbo pagrindai PDF  3 
Neverbalinė komunikacija PDF  3 
Rusų literatūros istorija II (XIX 3, XX 1) 1MD  3 
Teksto teorijos pagrindai PDF  3 
 Rusų ir lietuvių kalbų frazeologijos ypatumai/Lietuvių ir rusų papročiai ir 
tradicijos PDF  3 
 Pedagoginių studijų baigiamasis darbas  PSD  3 
 Pasirenkamas dalykas  PDU  3 
Iš viso:   21 
  
X semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Rusų literatūros istorija III (XX 2,3) 1MD  3 
 Emocijų lingvistika /  
Rusų literatūros istorija IV (postmodernizmas) 1MD  3 
 Rusų ir lietuvių kalbų gretinimas  PDF  3 
 Vertimo pagrindai  PDF  3 
 Baigiamojo darbo projektas (K/L)  BD  3 
 Pasirenkamas dalykas  PDU  3 
Iš viso:   18 
  
XI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Etnolingvistika PDF  3 
 Lietuvių ir rusų literatūriniai ryšiai PDF 3 
 Redagavimo pagrindai PDF 3 
 Baigiamasis darbas (K/L) BD 12 
Iš viso:   21 
  
Pastaba:  
* viena žvaigždute pažymėtus dalykus studijuoja baigusieji mokyklas rusų dėstomąja kalba ir 
norintieji dirbti mokyklose rusų dėstomąja kalba; 
* * dviem žvaigždutėmis pažymėtus dalykus studijuoja baigusieji mokyklas ne rusų dėstomąja kalba ir 
norintieji dirbti mokyklose ne rusų (lietuvių, lenkų) dėstomąja kalba. 
  



Kodėl verta studijuoti šią programą? 
 
Rusų filologijos pedagogikos ir tarpkultūrinės komunikacijos studijų programa suteikia galimybę ne 
tik išmokti bendrauti rusų kalba, orientuotis daugiakultūrinėje Lietuvos erdvėje, bet ir įgyti pedagoginį 
pasiruošimą perteikiant šias žinias kitiems. Baigus šią studijų programą gaunami du bakalauro 
laipsniai (rusų filologijos ir dalyko pedagogikos) ir mokytojo kvalifikacija. Skirtingų dalykų blokai 
užtikrina gana įvairiapusišką profesinį pasirengimą karjerai, kuris leidžia absolventams sėkmingai 
dirbti ne tik bendrojo lavinimo mokyklose, bet ir kitose švietimo ir kultūros įstaigose, tarptautinėse 
įmonėse, o taip pat tęsti studijas humanitarinių arba socialinių mokslų srities magistrantūros studijų 
programose. 
 
Studijų kalba – rusų ir lietuvių. Į rusų filologijos bakalauro studijų programą priimami lietuvių, lenkų, 
rusų ir kitų tautinių mokyklų absolventai, pasirengę studijuoti rusų dėstoma kalba. 
 
Siekiami studijų rezultatai 
 
Baigę rusų filologijos pedagogikos ir tarpkultūrinės komunikacijos filologijos bakalauro studijas 
absolventai įgis mokytojo profesijai reikalingus teorinių ir praktinių dalykų pagrindus, mokytojo 
profesines ir specialiąsias kompetencijas. Absolventas turės žinių apie rusų kultūrą ir istoriją, suvoks 
kalbą kaip kintantį reiškinį istoriniame, socialiniame ir kultūriniame kontekste. 
  
Praktikos 
  
Rusų filologijos pedagogikos ir tarpkultūrinės komunikacijos studijų programos studentai atlieka tris 
pedagogines praktikas: pirmoji 6-ių savaičių pedagogo asistento pedagoginė praktika atliekama 
antraisiais studijų metais, antroji 8-ių savaičių pedagoginė praktika globojant mentoriui organizuojama 
trečiaisiais studijų metais, ir trečioji 8-ių savaičių savarankiška pedagoginė praktika vykdoma 
ketvirtaisiais studijų metais. Tokiu būdu, studentas studijų metu rengiasi būsimam pedagogo darbui, 
nuosekliai taikydamas įgytas žinias praktikoje. Praktika atliekama pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
mokyklose. 
 
Tarptautiškumas 
 
Rusų filologijos pedagogikos ir tarpkultūrinės komunikacijos programos studentams suteikiama 
galimybė pagal Erasmus programą vykti mokytis į daugelį universitetų kitose šalyse. Studentai turi 
galimybę dalyvauti Erasmus/Socrates mainų programoje. VDU yra pasirašęs dvišales 
tarpuniversitetines bendradarbiavimo sutartis su Maskvos M. V. Lomonosovo valstybiniu universitetu, 
Maskvos miesto pedagoginiu universitetu, Rusijos valstybiniu A. I. Gerceno pedagoginiu universitetu, 
Pskovo valstybiniu universitetu, Baltijos federaliniu Imanuelio Kanto universitetu ir kitais 
universitetais. Pažangiausi studentai vyksta į tarptautines lingvistines mokyklas, tarptautines jaunimo 
stovyklas įvairiose šalyse. Esant reikalui rusų filologijos pedagogikos ir tarpkultūrinės 
komunikacijos studijų programos studentams organizuojama muziejinė praktika Sankt-Peterburge. 
 
 
 


