GYVENIMO APRAŠYMAS
Bendra informacija
1. Vardas ir pavardė
2. Gimimo data
3. Adresas,
telefono numeris,
el. pašto adresas

SVETLANA VLASOVA
1965-06-29
Žirmūnų 135–39, Vilnius, +370 676 67420, vlasovasvetlana@gmail.com

4. Išsilavinimas
Metai
1986
2003
2017

Profesinė kvalifikacija, kvalifikacinis laipsnis,
mokslo laipsnis
Vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytoja
Humanitarinių mokslų daktarė
Docento pedagoginis vardas

Institucija
Vilniaus pedagoginis universitetas
Vilniaus pedagoginis universitetas
Lietuvos edukologijos universitetas

5. Užsienio kalbų mokėjimo lygis
Užsienio kalbos
Anglų kalba
Rusų kalba
Vokiečių kalba
Bulgarų kalba

Pradedantis vartotojas
Taip

Lygis
Pažengęs vartotojas

Įgudęs vartotojas
Taip (gimtoji)

Taip
Taip

6. Darbo patirtis
Metai
Darbovietė, pareigos, darbo pobūdis
Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas (vėliau – Lietuvos edukologijos universitetas, šiuo
1986
metu Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija), Rusų kalbos dėstymo metodikos
katedros asistentė, rusų filologijos programa, dėstymas studentams
Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas (vėliau LEU, dabar –VDU ŠA), Dabartinės rusų
1987–1995
kalbos katedros asistentė, rusų filologijos programa, dėstymas studentams
Vilniaus pedagoginis universitetas (vėliau LEU, dabar – VDU ŠA), Filologijos fakultetas, Rusų
2003–2011
filologijos ir didaktikos katedros lektorė, rusų filologijos programa, dėstymas studentams
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, rusų kalbos kursai akademijos kursantams, 90
2005
val., pagal autorinę darbo sutartį
Lietuvos edukologijos universitetas (šiuo metu VDU ŠA), Filologijos fakultetas, Rusų filologijos
Nuo 2011 iki 2018 ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros docentė, rusų filologijos ir tarpkultūrinės komunikacijos
programa, dėstymas studentams
Lietuvių istorijos institutas, istorinių tekstų vertimai iš lietuvių į rusų kalbą, darbas pagal autorinę
2012–2020
darbo sutartį ir individualios veiklos pažymą
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutas, rusų kalbos
Nuo 2019 iki dabar
dėstymas studentams
2014–2018
Socialinių mokslų kolegija, Rusų kalba (laisvai pasirenkamas dalykas)
2018–2020
Užsienio kalbų mokymo centras, Rusų kalbos kursai suaugusiems
2019 01-02 men. Karalienės Mortos mokykla, pavaduojanti rusų kalbos mokytoja
Nuo 2020
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, rusų kalbos mokytoja (11–12 klasės)
Studijų programa

Rusų kalbos pedagogika ir tarpkultūrinė
komunikacija

Anglų filologija ir antra užsienio kalba
Biologija, Bendrosios technologijos,
Geografija, Technologijų pedagogika, Interneto ir
medijų technologijos, Informatikos pedagogika.

Studijų dalykai
Dabartinės rusų kalbos fonetika.
Dabartinės rusų kalbos leksikologija.
Dabartinės rusų kalbos sintaksė.
Dabartinė rusų kalba: istorinis komentaras.
Mokslinio tiriamojo darbo pagrindai.
Praktinė rusų kalbos gramatika. / Rusų kalbos gramatika.
Vertimo pagrindai.
Rusų ir lietuvių kalbų gretinimas.
Teksto teorijos pagrindai.
Baltų ir slavų kalbų ryšiai.
Praktinė rusų kalbos gramatika.
Rusų kalbos šalityra.
Specialybės rusų kalbą

Šalis

Institucija

7. Stažuotės
Tematika

Laikotarpis

8. Reikšmingiausi moksliniai, metodiniai, taikomieji darbai.
Mokslo, studijų kryptis
Darbai
Filologija 04 H, Kalbotyra Vlasova S. История русского языка. Учебная книга для студентов-филологов. –
H 350
Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. – 166 p.

Taikomieji mokslo darbai (knygos vertimas iš lietuvių į rusų kalbą):
Bruzgelevičienė, Ramutė (sudaryt.); Vaicekauskienė, Vaiva (sudaryt.); Vlasova, Svetlana
Filologija 04 H, Kalbotyra
(vert.). Воспитывая для свободы / Мяйле Лукшене ; составители Рамуте
H 350
Брузгелевичене, Вайва Вайцекаускене ; [перевод с литовского: Светлана Власова].
Vilnius : Alma littera, 2014. 195 p. ISBN 9786090116319
Власова, Светлана. Сборник упражнений по синтаксису современного русского
языка. Ч. II : учебное пособие = Dabartinės rusų kalbos sintaksės užduočių rinkinys. D.
Filologija 04 H, Kalbotyra II : mokymo priemonė / Светлана Власова ; Литовский эдукологический университет.
H 350
Филологический факультет. Кафедра русской филологии и межкультурной
коммуникации. Вильнюс : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. 111 p.
ISBN 9786094710506.

9. Kita reikšminga informacija, atskleidžianti turimą kompetenciją
Tarptautinio mokslo darbų leidinio Russian Philology and Comparative Studies (,,Rusistika
Dalyvavimas redakcinėse ir komparatyvistika“) vyr. redaktoriaus pavaduotoja. Maskva: Maskvos miesto pedagoginis
kolegijose
universitetas. ISSN 2619-0656 https://rik.mgpu.ru/en/about/editorial-staff/
https://rik.mgpu.ru/en/
Mokomosios priemonės redagavimas ir recenzavimas: Linas Selmistraitis. Сборник
упражнений по синтаксису современного русского языка; учебное пособие для
студентов-филологов. Вильнюс: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011.
Mokslinės monografijos redagavimas ir recenzavimas: Kazys Musteikis. Функциональная
граматика русского и литовского языков (Funkcinė rusų ir lietuvių kalbų gramatika).
Monografija. – Vilnius: Edukologija. 2012. 466 p.
Mokslinių ir metodinių
Vadovėlio recenzavimas ir redagavimas:
darbų redagavimas ir
Kazimianec, J. Практическая грамматика русского языка : учебная книга = Praktinė
recenzavimas
rusų kalbos gramatika : mokomoji knyga / Елена Казимянец ; -- Вильнюс : Lietuvos
edukologijos universiteto leidykla, 2014.
Mokslinės monografijos recenzavimas: Лексические полонизмы в русском приказном
языке первой половины XVII века : монография.
Garbul, Liudmila [Гарбуль, Людмила]; Vilnius: Vilniaus universiteto ledykla. 2014. 284 с.
17,5 sp. l.
Studijų programų
Universitetinių studijų programų rengimo, tobulinimo ir savianalizės grupės narė.
rengimas
Vadovavimas studentų
Nuo 2009 iki 2012 metų vadovavimas LEU studentų rusų kalbos praktikai Vilniaus miesto
pedagoginiai praktikai
Žvėryno gimnazijoje.
Patirtis vertinant bendrojo
Rusų kalbos vadovėlio vertinimas („Привет!“, M. Puzaitė, L. Šernienė, Rusų kalba, IV
ugdymo dalykų
mokymo metai, 2020 m.)
vadovėlius

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi.
2020-12-03

Svetlana Vlasova

(data)

(vardas, pavardė)

