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SPIS PUBLIKACJI
1. Praktyka szkolna a metodyka nauczania języka rosyjskiego – art. W: Zeszyty Naukowe
Językoznawcze. Prace dydaktyczne. XV. Filologia rosyjska. Katowice 1979, 11 s. 155-165
2. Predposyłki intensifikacji obuczenija russkomu jazyku w polskoj szkole – art. W : Woprosy
aktywizacji uczebnovo processa na urokach russkovo jazyka w sriedniej szkole. Biulleten’
NII OP APN SSSR. Moskwa 1981, 12 ss.
3. Intensiwnyj kurs fonetiki i intonacji russkovo jazyka dla studentow-rusistow w polskom
wuzie. Autoreferat pracy kandydackiej (doktorskiej). Moskwa 1982, 18 ss.
4. Elementy russkoj orfoepii i intonacji, priedstawlajuszczije trudnosti dla polakow – art. W :
Prace dydaktyczne UŚl. Filologia rosyjska. Z zagadnień dydaktyki języka rosyjskiego.
Katowice 1985, 19 ss.
5. Intensiwnoje obuczenije fonetikie i intonacji russkovo jazyka studentow-rusistow (na
materiale issledowanij) – art. W : jak wyżej, 22ss.
6. Literaturoznawcze i realioznawcze podstawy nauczania języka rosyjskiego w szkołach i
uczelniach wyższych (z wyłączeniem filologii rosyjskiej). Bibliografia 40-lecia (1944-1984).
Wydawn.Min.Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Polskie Towarzystwo Rusycystyczne.
Warszawa 1984 (we współautorstwie z E. Benedycką ), 45 ss.
7. Literaturoznawcze i realioznawcze podstawy nauczania języka rosyjskiego w szkołach i
uczelniach wyższych . Bibliografia 40-lecia 1945-1985 + studium na ww temat. Wydawn.
IKN (ODN ) Katowice. 1985, 130 ss. (współautorstwo z E. Benedycką ).
8. Posobije po russkoj ortografii dla studentow I i II kursow russkoj fiłołogii. Wydawn. UŚl.
Katowice 1989, 180 ss. (we współautorstwie z Teresą Wójcik).

9. Posobije po sowriemiennoj punktuacji russkovo jazyka dla studentow fiłołogow –
podręcznik po pozytywnej recenzji wydawniczej (we współautorstwie z Teresą Wójcik), 297
ss.
10. Mieżjazykowaja interferencja i obuczenije inostrannomu jazyku (bilingwizm, interferencja
rodnovo jazyka, inostrannyj akcent) – art. W : Studia Rossica II. Związki interdyscyplinarne
w badaniach rusycystycznych. Pod red.W. Skrundy i W. Zmarzer. Warszawa 1994 (druk
ukończono w 1995), str. 173-180.
11. Russkaja punktuacja i intonacja – art. W : „Przegląd Rusycystyczny”. Zeszyt 1-2 (77-78)
1997, 22 ss.
12. Russkaja intonacja i punktuacja (sintagmaticzeskoje czlenienije i punktuacja), art. W :
Lingwistyka stosowana w nauczaniu języka rosyjskiego. Pod red. M. Szymoniuk.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1998, str. 44-54.

Zainteresowania
Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego na płaszczyźnie fonetycznej, intonacyjnej, ortoepicznej i
ortograficznej. Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Interferencja międzyjęzykowa a
nauczanie języków obcych. Problematyka błędów językowych.

