
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 3 «Мова польських 

інтернет видань» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

035 Філологія / Мова та література 

(польська). Переклад 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 4 семестр, 17 тижнів 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) 5 кредитів – 150 годин (24 г. лекцій, 30 г. 

практичні, 8 г. консультації, 88 г. самостійна 

робота) 

Мова викладання Польська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Полоністики і перекладу 

Автор дисципліни Канд. філол.н., доц. Моклиця А. В.  

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Студенти, які починають вивчати курс 

«Мови польських інтернет видань», повинні 

попередньо засвоїти матеріали базових 

дисциплін – «Лексикологія польської мови» 

і «Морфологія і словозміна польської 

мови»: розуміти стильову природу мови; 

вміти розрізняти види лексики за 

походженням, структурою і емоційно-

стильовим забарвленням; визначати 

лексичні особливості тексту; вміти 

користуватись різними видами словників. 

Також необхідні базові навички пошуку 

інформації в інтернеті.    

Що буде вивчатися Жанрове і стильове розмаїття інтернет 

видань, мовні особливості публіцистики в 

інтернеті: статей, есе, рецензій, оглядів; 

лексика і структура інтернет-реклами; 

тематичний і стильовий діапазон тестів на 

інтернет-порталах; тенденції розвитку 

інтернет-видань; загальні тенденції 

спілкування в інтернеті; культура мови 

інтернет видань і окремих користувачів. 

Чому це цікаво/треба вивчати Розвиток технологій та інтернету спричинив 

ситуацію, коли переважна більшість видань 

перейшла в режим онлайн. Окремі 

видавництва взагалі відмовились від 

традиційних друкованих журналів і газет. 

Роль інтернету постійно зростає. Усе це 

створює нові виклики перед студентами, які 

мусять опанувати новий інформаційний 

простір. Крім того, кожен студент сьогодні є 

активним користувачем інтернету (дописи, 

коментарі, блоги тощо), тому повинен 

розуміти принципи і механізми мовлення в 

польськомовному інтернеті.    

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

- аналізувати жанрову і стильову специфіку 

інтернет-текстів різного рівня складності; 

- визначати лексичні і граматичні ознаки 

тексту, вибудовувати ієрархію компонентів; 



- аналізувати особливості індивідуального 

стилю авторів інтернет-видань, визначати 

загальні тенденції розвитку мови інтернет-

видання; 

- знати основні тенденції мовлення 

користувачів польськомовного інтернету; 

- аналізувати різні види домінантних 

лексичних одиниць у мові інтернет-видань; 

- студент засвоїть низку нових слів, 

словотвірних моделей і мовних шаблонів, 

які актуальні в інтернет-просторі. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Після опанування курсу студент зможе: 

- використовувати різноманітні інтернет-

видання з науковою і дидактичною метою, а 

саме: вибирати тексти для перекладу, 

будувати вправи з граматики і лексики 

тощо; 

- ефективніше шукати інформацію в 

польськомовному інтернеті; 

- аналізувати мовні і стильові особливості 

інтернет-видань, розрізняти жанрові 

різновиди публіцистики; 

- користуватись довідковими інтернет-

виданнями, онлайн словниками; 

- використовувати засвоєну лексику, 

продуктивні шаблони і синтаксичні моделі 

для написання власних текстів.  

Інформаційне забезпечення та/або web-

покликання 

Онлайн словники, підручники з граматики і 

лексикології польської мови, польськомовні 

інтернет-видання, статті і публікації про 

мову інтернет-видань: 

1. https://sjp.pwn.pl/ (słownik języka 

polskiego PWN) 

2. Bralczyk J. Język na sprzedaż. 

Warszawa-Bydgoszcz, 2000. 

3. https://polszczyzna.pl/ (інформаційний 

портал про сучасні явища у 

польській мові) 

4. Język w mediach elektronicznych. 

Warszawa 2008.  

5. Kultura i język mediów. Kraków, 2007.  

6. Oblicza Internetu. Elbląg, 2004.  

7. Komunikowanie (się) w mediach 

elektronicznych. Język, edukacja, 

semiotyka. Warszawa, 2009.  

8. Język nowych mediów. Warszawa, 

2006. 

9. Komunikowanie się ludzi młodych we 

współczesnym świecie. Bielsko-Biała, 

2013.  

10. https://nowewyrazy.uw.edu.pl/ (онлайн 

словник неологізмів) 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
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