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Bakalársky študijný program
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii

Všeobecná charakteristika
Ruský jazyk je svetovým jazykom dynamickým, najrozšírenejším slovanským jazykom
vyznačujúcim sa špecifickou osobitosťou, výrazovým bohatstvom a jazykovou kultúrnosťou.
Patrí do študijného odboru 2.1. 28 Slovanské jazyky a literatúra, spracovaných Ministerstvom
školstva SR, ako oblasť poznania § 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z.z., v ktorej absolvent
študijného programu § 51 ods. 1 Zákona 131/2002 Z. z. nadobudne profesionálnu
spôsobilosť vykonávať svoje povolanie s možnosťou pokračovať v nadväzujúcom
vysokoškolskom štúdiu. Prirodzená potreba profesionálneho ovládania ruského jazyka,
literatúry a kultúry vychádza zo spoločenských potrieb v zhode s modernými európskymi a
civilizačnými trendmi. Ruská kultúra je súčasťou európskeho a svetového kultúrneho
dedičstva. Postavenie ruského jazyka chápeme ako rovnocenné s ostatnými svetovými
jazykmi. V prvom, bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia absolvent získa bohaté
poznatky o jazyku, literatúre a kultúre. Počas štúdia sa študenti oboznámia so systémovými
osobitosťami všetkých rovín ruského jazyka, t.j. fonetiky a fonológie, morfológie a syntaxe,
lexikológie a štylistiky, s dôrazom na najdynamickejšie javy v spomínaných jazykovedných
disciplínach so zameraním na rečovú kompetenciu študentov. Okrem základných poznatkov
z lingvistiky študenti musia zvládnuť aj dejiny literatúry, kulturológie, dejín Ruska a geografie
a praktické ruské reálie.
Priťahuje kultúra Ruska. Prehlbujú sa i biznis-kontakty, vzrastá cestovný ruch. Študijný
program „Učiteľstvo ruského jazyka a kultúry“ zahŕňa komplex jazykových, literárnych a
širšie kultúrne zameraných disciplín vo vzťahu k veľkej krajine. Navrhované
disciplíny sprostredkúvajú nielen jazykové vedomosti, ale širší obraz o ruskej kultúre,
geografických krásach i historických pamätihodnostiach a ruskej identite v európskom
kultúrnom kontexte. Z tohto základu sa študentom poskytuje ucelený pohľad na konkrétne
jazykovedné disciplíny Značná pozornosť je venovaná prehlbovaniu praktických jazykových
schopností v intenciách kulturologickej, masmediálne i manažérskej komunikácie.

Teoretické poznatky
Študenti tejto formy vysokoškolského štúdia si musia najprv v teoretickej rovine dôkladne
osvojiť základný pojmový a kategoriálny aparát lingvistických disciplín, zaoberajúcich sa
jednotlivými rovinami jazykového systému ruského jazyka, ako aj literárnoteoretických aj
literárno-historických a kulturovedných disciplín i metodológiu tohto vedného odboru..
Absolvent teda disponuje podstatnými informáciami z oblasti ruského jazyka a kultúry, získa
inšpiratívne informácie z ruskej umeleckej kultúry, filozofie kultúry. Osvojí si terminológiu v
ruskom jazyku, oboznámi sa so všeobecnými faktami vzniku a vývinu ruského jazyka. Vie

svoje poznatky uplatniť pri práci s jazykovým materiálom v ústnej i písomnej podobe, vie
použiť primeranú teóriu a vhodnú metódu na spracovanie vybranej témy. Naučí sa aplikovať
tieto poznatky v pedagogickej praxi i v komunikačných situáciách všedného dňa. Dokáže
čítať i analyzovať umelecké texty(slovesné i vizuálne i hudobné), texty publicistické,
rozoznávať jazykové štýly. Nadobudnuté rečové kompetencie, produktívne, ale aj receptívne
komunikačné zručnosti sú jednou z hlavných podmienok nevyhnutných pre možnosť štúdia v
druhej, magisterskej etape vysokoškolského vzdelávania.

Praktické zručnosti
Absolvent bakalárskej formy štúdia ruského jazyka a kultúry môže slobodne ústne i písomne
komunikovať v študovanom jazyku, analyzovať a interpretovať prozaický, dramatický i
lyrický text, uplatniť základné metodologické postupy rôznych lingvistických a
literárnovedných škôl a smerov, použiť získané poznatky z rôznych oblastí života . Orientuje
sa v ruských dejinách kultúry, literatúry, v histórii Ruska a ovláda príslušnú terminológiu.
Tieto poznatky vie odborne využiť na profesionálne účely, predovšetkým vo sfére
vzdelávania. I cestovného ruchu .ako dialógu kultúr.
Doplňujúce poznatky a zručnosti
V súlade s tendenciou permanentného celoživotného vzdelávania, sa bude študent tohto
študijného programu aktívne oboznamovať s najnovšími výsledkami vedeckého výskumu
doma i v zahraničí. V procese rozširovania vedomostného obzoru využije najmodernejšie
dostupné technické prostriedky, bude schopný získavať potrebné informácie
prostredníctvom internetu, bude vedieť prehľadne pracovať s odbornou literatúrou a
časopismi publikovanými doma i v zahraničí. Absolvent je schopný samostatne ďalej rozvíjať
vlastnú jazykovú kultúru v slovenskom a ruskom jazyku, a osvojovať si nové odborné
poznatky na interdisciplinárnej báze s cieľom využívať ich najmä v pedagogickej praxi v rámci
svojej odbornej špecializácie.

Profil absolventa
Absolvent má predpoklady k praktickému využitiu svojho jazykového vzdelania v
bakalárskom programe Učiteľstvo ruského jazyka a kultúry predovšetkým ako jazykový
odborník vo sfére vzdelávania, najmä ako pedagogický asistent učiteľa na strednej škole, ale
aj kultivovaný intermediátor v podnikateľskej sfére, turistický sprievodca, redaktor a
korektor vo vydavateľstvách, reklamných štúdiách , pracovník nižšieho rangu v
diplomatických službách so zameraním na kultúrnu sféru, kultúrny intermediátor v
medzinárodných inštitúciách, štátnej správe.

