
Анотація вибіркової  дисципліни
«Мова сучасних ЗМІ»

Мета  дисципліни  «Мова  сучасних  ЗМІ»  –  дати  уявлення  про  основні
закономірності функціонування мови у засобах масової інформації на сучасному
етапі  розвитку  інформаційного  суспільства,  що  сприятиме  вдосконаленню як
журналістського  тексту,  так  і    редакторської  роботи  над  медіапродуктом
сучасних ЗМІ.

Завдання: виявити  місце  і  роль  мови  ЗМІ  у  системі  національної  мови;
охарактеризувати сучасний стан мови українських засобів  масової  інформації
к.  ХХ – поч. ХХІ ст.;  розглянути специфіку  мови різних каналів ЗМІ: преси,
радіо,  ТБ,  Інтернету;  виявити  основні  тенденції  в  оновленні  фонетичної,
лексичної, морфологічної та синтаксичної  систем  мови ЗМІ к. ХХ – поч. ХХІ
ст.;  проаналізувати  основні  типи порушень норм літературної  мови  на  всіх
рівнях  (фонетичному,  словотворчому,  лексичному,  морфологічному,
синтаксичному) у сучасному медіатексті.

Набуті компетентності:
- здатність  визначати   основні  особливості  масової  комунікації  як

специфічної сфери функціонування мови мас-медіа;
- здатність розрізняти специфіку мови різних каналів ЗМІ;
- здатність орієнтуватись у сучасних тенденціях розвитку мови ЗМІ к. ХХ –

поч. ХХІ ст.;
- здатність  виокремлювати  у  конкретному  медіатексті  особливості

інноваційних  процесів  у  мові  ЗМІ  на  фонетичному,  лексичному,
словотвірному, морфологічному, синтаксичному рівнях;

- здатність характеризувати конкретний медіатекст з точки зору його   
     відповідності нормам  літературної мови;
- здатність  виявляти  основні  типи  порушень  норм  літературної  мови  у

конкретному  медіатексті   на  всіх  його  рівнях  (фонетичному,
словотворчому, лексичному,  морфологічному, синтаксичному);

-   здатність  застосовувати  отримані  знання   при  саморедагуванні,
редагуванні,  реферуванні та анотуванні  текстів ЗМІ.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МОВА СУЧАСНИХ ЗМІ»

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів  3

Галузь знань
0303 Журналістика та

інформація
(шифр і назва)

 (за вибором)

Напрям підготовки 
6.030301 – Журналістика

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне
спрямування):

Рік підготовки:
Змістових модулів – 1 3-й -й
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
___________
                          ( назва)

Семестр

Загальна кількість 
годин - 90 

6-й -й -й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних – 2; 
самостійної роботи 
студента – 3 

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:   
бакалавр

16 год.     год. год.
Практичні, семінарські

18 год.   год.  год.
Лабораторні

 год.
Самостійна робота

56 год.   год.
У тому числі

індивідуальні завдання: види,
години 

Вид контролю: залік

Примітка.
Співвідношення кількості  годин аудиторних занять  до самостійної  і  індивідуальної  роботи
становить:

для денної форми навчання –2/3
для заочної форми навчання - 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета  дисципліни  «Мова  сучасних  ЗМІ»  –  дати  уявлення  про  основні
закономірності функціонування мови у засобах масової інформації на сучасному
етапі  розвитку  інформаційного  суспільства,  що  сприятиме  вдосконаленню як
журналістського  тексту,  так  і    редакторської  роботи  над  медіапродуктом
сучасних ЗМІ.

Завдання: виявити  місце  і  роль  мови  ЗМІ  у  системі  національної  мови;
охарактеризувати сучасний стан мови українських засобів  масової  інформації
к.  ХХ – поч. ХХІ ст.;  розглянути специфіку  мови різних каналів ЗМІ: преси,
радіо,  ТБ,  Інтернету;  виявити  основні  тенденції  в  оновленні  фонетичної,
лексичної, морфологічної та синтаксичної  систем  мови ЗМІ к. ХХ – поч. ХХІ
ст.;  проаналізувати  основні  типи порушень норм літературної  мови  на  всіх
рівнях  (фонетичному,  словотворчому,  лексичному,  морфологічному,
синтаксичному) у сучасному медіатексті.

Набуті компетентності:
- здатність  визначати   основні  особливості  масової  комунікації  як

специфічної сфери функціонування мови мас-медіа;
- здатність розрізняти специфіку мови різних каналів ЗМІ;
- здатність орієнтуватись у сучасних тенденціях розвитку мови ЗМІ к. ХХ –

поч. ХХІ ст.;
- здатність  виокремлювати  у  конкретному  медіатексті  особливості

інноваційних  процесів  у  мові  ЗМІ  на  фонетичному,  лексичному,
словотвірному, морфологічному, синтаксичному рівнях;

- здатність характеризувати конкретний медіатекст з точки зору його   
     відповідності нормам  літературної мови;
- здатність  виявляти  основні  типи  порушень  норм  літературної  мови  у

конкретному  медіатексті   на  всіх  його  рівнях  (фонетичному,
словотворчому, лексичному,  морфологічному, синтаксичному);

-   здатність  застосовувати  отримані  знання   при  саморедагуванні,
редагуванні,  реферуванні та анотуванні  текстів ЗМІ.



2. Програма навчальної дисципліни
Семестр 6

Змістовий  модуль  1.  Мова  ЗМІ  як  репрезентант  національної  мови  у  сучасному
інформаційному світі
Тема 1.  Мова сучасних ЗМІ як репрезентант національної мови. 
Тема 2. Базові характеристики мови ЗМІ к. ХХ - поч. ХХІ ст.                                   
Тема 3. Специфіка мови різних каналів ЗМІ: преси, радіо, ТБ, Інтернету.
Тема 4. Лексичні процеси у сучасних медіатекстах.
Тема 5. Морфологічні та словотвірні зміни у мові сучасніх ЗМІ.
Тема 6.  Синтаксис мови ЗМІ: новітні тенденції.
Тема  7. Поширеність  помилок  у  мові  сучасних  ЗМІ:  наслідки  для  сучасного  стану
національної мови.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви  змістових  модулів  і
тем

Кількість годин
денна форма Заочна форма
усьо
го 

у тому числі усьог
о 

у тому числі
л п ла

б
ін
д

с.р
.

л п ла
б

ін
д

с.р
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий  модуль  1.  Мова  ЗМІ  як  найважливіший  засіб  впливу  на  суспільну
свідомість. 
Тема 1.  Мова сучасних ЗМІ
як  репрезентант
національної мови. 

2

Тема  2.  Базові
характеристики мови ЗМІ к.
ХХ - поч. ХХІ ст.

2

Тема  3. Специфіка  мови
різних  каналів  ЗМІ:  преси,
радіо, ТБ, Інтернету.

52 2 4 10

Тема 4. Лексичні процеси у
сучасних медіатекстах.

48 2 4 10

Тема  5. Морфологічні  та
словотвірні зміни у сучасній
мові ЗМІ.

2 2 10

Тема  6.   Синтаксис  мови
ЗМІ: новітні тенденції.

4 4 10

Тема  7.  Поширеність
помилок  у  мові  сучасних
ЗМІ: наслідки для сучасного
стану національної мови.

2 4 16

Разом  за  змістовим
модулем 1

90 16 18 56



Усього годин 
90 16 18 56

ІНДЗ

Усього годин
90 16 18 56

Завдання для самостійної роботи

1. Аналіз  телетексту  за  вибором  студента.   Виявлення  у  тексті  ТБ
особливостей  інноваційних  процесів  у  мові  ЗМІ  на  фонетичному,
лексичному,  словотвірному,  морфологічному,  синтаксичному  рівнях  та
помилок різних видів (текст за вибором студента)

2. Аналіз  радіотексту  за  вибором  студента.   Виявлення  у  радіотексті
особливостей  інноваційних  процесів  у  мові  ЗМІ  на  фонетичному,
лексичному,  словотвірному,  морфологічному,  синтаксичному  рівнях  та
помилок різних видів (текст за вибором студента)

3. Аналіз  друкованого  тексту   за  вибором  студента.   Виявлення  у
друкованому  тексті  особливостей  інноваційних  процесів  у  мові  ЗМІ  на
лексичному,  словотвірному,  морфологічному,  синтаксичному  рівнях  та
помилок різних видів (текст за вибором студента)

4. Аналіз інтернет-тексту у ЗМК за вибором студента.  Виявлення в інтернет-
тексті  особливостей  інноваційних  процесів  у  мові  ЗМІ  на  лексичному,
словотвірному, морфологічному, синтаксичному рівнях та помилок різних
видів (текст за вибором студента)

5. Створення  власного  медіапродукту  (друкований  текст  на  будь-яку
актуальну тему) і його письмовий самоаналіз з точки зору відповідності
специфіці даного виду медіатексту та літературній нормі. 

6. Збір  матеріалу   для  складання  словника  найпоширеніших  помилок  у
текстах  сучасних  ЗМІ  (лексичних,  морфологічних,  синтаксичних,
стилістичних).

Методи навчання

Лекції, практичні заняття, поточні консультації, індивідуальні заняття.

Методи контролю

Форми  поточного  контролю  –  відповіді  на  практичних  заняттях,  контроль
виконання  завдань  із  самостійної  роботи.  Форма  підсумкового  контролю  -
залік. 

Рекомендована література
Базова
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