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Назва: 035_Фiлологiя_ Журналістика _ Культура мовлення і практична 
стилістика російськоï мови 

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА 
УКРАЇНСЬКОÏ МОВИ 
 
Тип Дисциплiна загальної пiдготовки 

Код К 17 

Семестр 5;6 

Загальна кiлькiсть кредитiв / 
годин: 

8 кредитiв / 240 год. 

Форма контролю 2 іспити 

Викладач Д. філол. н., професор Кравченко Е.О. 
Необхiднi обов’язковi попереднi 
та супутнi навчальнi дисциплiни: 

«Сучасна російська мова», «Теорія 
твору і тексту», «Історія російської 
літератури та ЛХК»  

Мiсце у структурно-логiчнiй 
схемi: 

К 17 Культура мовлення і практична 
стилістика російськоï мови  

викладається на третьому роцi 

навчання 

Форми навчання: лекцiї, практичнi заняття, самостiйна 
робота 

Критерiї оцiнювання: поточний контроль – 60 балiв 

Підсумковий контроль - 40 балів 

 

Мова викладання: українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Культура речи. Актуальные проблемы речевой культуры. Средства и 

методы повышения речевой культуры. Овладение общеязыковыми нормами 
современного русского языка. Понятие и свойства нормы, вариантность. 
Кодификация нормы. Основные типы норм литературного языка. 
Акцентологические и орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Морфологические нормы русского литературного языка. Синтаксические 
нормы русского литературного языка. Лексические нормы русского 
литературного языка. Нормы литературного языка и языка художественной 
литературы.  

Функциональная стилистика. Система функциональных стилей 
русского языка и критерии классификации стилей. Научный стиль. Сфера 
употребления, функции, языковые особенности. Жанрово-ситуативные 
стили. Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 
особенности. Жанрово-ситуативные стили. Художественный стиль. Сфера 
употребления, функции, языковые особенности. Индивидуально-авторский 
стиль. Разговорный стиль. Сфера употребления, функции, языковые 
особенности. Публицистический стиль. Влияние других функциональных 
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стилей на публицистический стиль. Языковые особенности и нормы 
публицистического стиля. Специфика языка и стиля современных СМИ и 
Интернета. Язык рекламы. Виды и жанры рекламы. Стилистические и 
композиционные особенности рекламы. Специфика языка и стиля 
телевизионной и радио-речи. Роль публицистики в формировании 
стилистических вкусов и становлении языковых норм. 

 

Програмні результати навчання, визначенi в освітній програмі: 
ПРН-У-1. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для 

створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції. 
ПРН-К-5. Оцінювати отримані знання з погляду можливості їх 

застосування в професійній діяльності. 
ПРН-З-2. Знати та використовувати державну та іноземну мови в 

професійній діяльності; 
ПРН-К-2. Дотримуватися інтересів, поглядів співбесідника та 

аудиторії. 
ПРН-К-9. Практикувати фахове ведення розмови, демонструючи 

уважне сприйняття розмови й точну реакцію на співбесідника. 
 

 


