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25 березня 2020 року 

Тема лекції: Мовні особливості сучасної польської преси (2 год.). 

 

1. Мовний аналіз сучасних текстів польської преси порівняно з українською 

пресою різного типу (в т.ч. «жовтою пресою»): лексика, фразеологія, 

граматичні конструкції, особливості мовного етикету. 

2. Роль заголовків. 

3. Найтиповіші мовні помилки журналістів. 

4. Мовний образ світу відображений у польській пресі. 

 

Література 

1. Baranowska-Szczepańska M., Smol J. „Moj pierwszy raz...”. Czyli o 

sposobach łamania tabu w czasopismach młodzieżowych. [W:] Dąbrowska A. 

(red.), Język a Kultura, t. 21: tabu w języku i kulturze. Wrocław, 2009. 

2. Bartoń K. Cechy reportażu w rubryce „Na własne oczy” w tygodniku 

„Polityka” (2001–2004). [W:] Annales Universitatis Mariae Curie-

Skłodowska. Sectio K, Politologia, nr 14, 2007. 

3. Biernacka-Ligięza I. Wulgaryzmy w prasie alternatywnej. Wrocław, 2005. 

4. Bogołębska B. Retoryka pism codziennych na przykładzie „Gazety 

Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”. [W:] Bogołębska B., Kudra A. (red.). 

Wypowiedź dziennikarska. Teoria i praktyka, Łodź, 2008. 

5. Bryła J. Modyfikacje frazeologizmow i przysłow w przekazach prasowych o 

profilu polityczno-społecznym. [W:] Michalewski K. (red.). Język nowych 

mediow, Łodź, 2012. 

6. Dobosiewicz J. Magia tytułu prasowego. [W:] Michalewski K. (red.). Język 

nowych mediow, Łodź, 2012. 

7. Kita M. Dyskurs prasowy. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style 

współczesnej polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula 

Żydek-Bednarczuk. Kraków, 2013. S. 199-288. 

Електронні ресурси 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_polskich_czasopism 

https://www.egazety.pl/index.html 

 

18 березня, 1 квітня 2020 року 

Теми практичних занять: Маніпуляція і вульгаризація в ЗМІ: 

обговорення наукових статей. (2 год.). Мовний аналіз вибраних сучасних 

текстів польської преси порівняно з українською: індивідуальні проекти (2 

год.). 

 

Завдання на самостійне опрацювання. 

mailto:khrystyna.nikolaychuk@lnu.edu.ua
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_polskich_czasopism
https://www.egazety.pl/index.html


1. Опрацювання теоретичного матеріалу з поданих джерел про 

психологічний вплив засобів масової інформації на глядача / слухача; 

мовні особливості сучасної польської преси. 

2. Аналіз наукових статей (на вибір студента серед запропонованих тем) про 

маніпуляцію і вульгаризацію в ЗМІ. 

3. Приготування індивідуальних проектів про мовлення преси 

(порівняльний аналіз мовних засобів, що використовуються у розкритті 

однієї і тієї ж теми у текстах різних польських газет і журналів 

(наприклад, політичні події, культурні події, актуальна сьогодні тема 

пандемії корона вірусу тощо). 

 

Література 

1. Bralczyk J., Majkowska G. Język mediów – perspektywa aksjologiczna. [W:] 

Język w mediach masowych. Warszawa, 2001. S. 43-50. 

2. Grybosiowa A. O dystansie, szacunku i tolerancji w mediach. [W:] Język w 

mediach masowych. Warszawa, 2001. S. 60-66. 

3. Kabata M. Manipulacja językowa w nagłówkach prasowych.  [W:] Nowe 

zjawiska II: w języku, tekście i komunikacji. Olsztyn, 2008. S. 148-159. 

4. Lewicki M.A., Nowak P. Manipulacja językowa w mediach. [W:] Język w 

mediach masowych. Warszawa, 2001. S. 34-42.  

5. Mosiołek-Kłosińska K. Wulgaryzacja języka w mediach. [W:] Język w 

mediach masowych, Warszawa, 2000. S. 112-119. 

6. Satkiewicz H. Językowe przejawy agresji w mediach [W:] Język w mediach 

masowych. Warszawa, 2001. S. 28-33. 

7. Kita M. Dyskurs prasowy. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style 

współczesnej polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula 

Żydek-Bednarczuk. Kraków, 2013. S. 199-288. 

 

Електронні ресурси 

https://www.youtube.com/watch?v=VWwuOglhscU 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_polskich_czasopism 

https://www.egazety.pl/index.html 

 

Статті і додаткові матеріали, що стають у пригоді студентові під час 

підготовки індивідуальних проектів надіслано на скриньку групи ФЛК-1м. 

https://www.youtube.com/watch?v=VWwuOglhscU
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_polskich_czasopism
https://www.egazety.pl/index.html

