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1. Опис навчальної дисципліни
Курс «Польське медійне мовлення» передбачає обговорення основних аспектів,
характерних для текстів різноманітних польських засобів масової інформації, а, зокрема:
преси, радіо, телебачення, Інтернету, а також рекламних текстів в ЗМІ. Аналіз матеріалу
здійснюватиметься з урахуванням специфічної фразеології, лексики, граматичних
конструкцій, фонетичних особливостей, а також прагматичної складової, властивих для
певних типів польських засобів масової інформації.
Особливу увагу буде присвячено самостійним проєктам, які готуватимуть самі студенти.

Найменування
показників

Кількість кредитів –
4 (денна); 4 (заочна)

Модулів – 1

Галузь знань,
напрям підготовки,
освітньокваліфікаційний
рівень

денна форма
навчання

Галузь знань
03
гуманітарні науки
Спеціальність
035 філологія

Змістових модулів – 2 035.033
слов'янські
мови
та
літератури
Курсова робота –
(переклад включно),
нема
перша – польська,
035.036 слов’янські
мови та літератури
(переклад включно),
Загальна кількість
перша – словацька,
годин – 32 аудиторні+88
035.035 слов’янські
самост.роб. (120 год.) –
мови та літератури
денна
(переклад включно),
16 аудиторні+104
перша – сербська,
самост.роб. (120 год.) –
035.038 слов’янські
заочна
мови та літератури
(переклад включно),
перша – чеська

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 5,5

Характеристика навчальної
дисципліни

Освітньокваліфікаційний
рівень – магістр

заочна
форма навчання

Вибіркова

Рік підготовки:
1м

1м
Семестр

2-й

2-й

Лекції

16 год.
8 год.
Практичні, семінарські
16 год.
8 год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
88 год.
104 год.
ІНДЗ:
Вид контролю: залік
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Польське медійне мовлення» є ознайомити
студентів з особливостями мовлення в польських засобах масової інформації (пресі, радіо,
телебаченні, Інтернеті, рекламних текстів в ЗМІ) з урахуванням аналізу різних рівнів мовної
структури.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Польське медійне мовлення» є:
1) повторити теоретичну базу про мовну норму, її диференціацію, узус;
2) систематизувати знання студентів про нормативні явища польської мови на всіх її
рівнях;
3) ознайомити студентів із поняттям й історією виникнення польських засобів масової
інформації, а також показати специфіку польського терміна medium;
4) представити типологію польських засобів масової інформації;
5) розглянути медійні жанри;
6) проаналізувати на конкретних прикладах особливості мовлення польської преси;
7) проаналізувати на конкретних прикладах особливості мовлення польського радіо;
8) проаналізувати на конкретних прикладах особливості мовлення польського
телебачення;
9) проаналізувати на конкретних прикладах особливості мовлення Інтернету (окремих
жанрів Інтернет-комунікації);
10) проаналізувати на конкретних прикладах особливості рекламних текстів;
11) розглянути засоби впливу мас-медіа на глядача / слухача / читача.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 найважливіші відомості про історію виникнення, формування польських засобів
масової інформації;
 типологію польських засобів масової інформації, медійні жанри;
 основні специфічні риси мовлення польської преси;
 основні специфічні риси мовлення польського радіо;
 основні специфічні риси мовлення польського телебачення;
 основні специфічні риси мовлення Інтернету;
 основні специфічні риси рекламних текстів в польських ЗМІ;
 засоби впливу мас-медіа на глядача / слухача.
вміти:
 розрізняти медійні тексти за жанровою диференціацією;
 аналізувати тексти польської преси, беручи до уваги сучасну норму польської мови;
 аналізувати тексти польського радіо, беручи до уваги сучасну норму польської мови;
 аналізувати тексти польського телебачення, беручи до уваги сучасну норму польської
мови;
 аналізувати польськомовні тексти Інтернет-мережі, беручи до уваги сучасну норму
польської мови;
 аналізувати польські рекламні тексти, беручи до уваги сучасну норму польської мови;
 виявляти особливості мовлення польських засобів масової інформації.

Програмні результати:

5
ПРН 3. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних
джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й
систематизувати.
ПРН 4. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
ПРН 5. Демонструвати розуміння фундаментальних принципів буття людини, природи,
суспільства.
ПРН 6. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій,
прибічниками різних політичних поглядів тощо.
ПРН 7. Використовувати іноземну мову для організації ефективної міжкультурної
комунікації.
ПРН 8. Застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань.
ПРН 9. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для
вирішення стандартних завдань професійної діяльності.
ПРН 11. Знати систему мови.
ПРН 13. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній
діяльності.
ПРН 14. Створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та
іноземною (іноземними) мовами.
ПРН 15. Аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні
явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН 18. Здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
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3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Польські засоби масової інформації: історичний екскурс,
типологія, жанри. Засоби впливу мас-медіа на глядача / слухача.
Тема 1. Історія виникнення польських засобів масової інформації. Пропаганда у
польських засобах масової інформації середини – другої половини ХХ ст., зміни після 1989
року. Специфіка польського терміна medium. Типи засобів масової інформації: традиційні і
нові. Питання адресата і адресанта в медійному просторі. Коди, які беруть участь у творенні
текстів засобів масової інформації.
1. Gajda G. Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny. [W:] Język w mediach masowych. Warszawa,
2001. S.19-27.
2. Pease A. Mowa ciała, przeł. J. Grabiak. Poznań, 2013.
3. Żydek-Bednarczuk U. Dyskurs medialny. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej
polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków, 2013. S. 179-199.
4. Zdunkiewicz-Jedynak D. Wykłady ze stylistyki. Warszawa, 2008. S. 59-71.
5. Польська преса до 1989 р.

http://retropress.pl/
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska-Srodki-przekazu-Prasa;4575131.html
http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2152/PM312--Polskojezyczna-prasagadzinowa-w-tzw-Starej-Rzeszy--Wozniakowski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/fotografia-prasowa;3902221.html
https://reporterzy.info/7,historia_fotografii_prasowej.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotoreporta%C5%BC
6. Польське радіо до 1989 р.:
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska-Srodki-przekazu-Radio;4575132.html
http://www2.polskieradio.pl/archiwum/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_radiofonii_w_Polsce_%E2%80%93_kalendarium
7. Польське телебачення до 1989 р.:
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska-Srodki-przekazu-Telewizja;4575133.html
https://staratelewizja.fandom.com/pl/wiki/Archiwalne_ram%C3%B3wki_telewizyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_w_Polsce
8. Про
історію
різних
ЗМІ
(і
не
лише
польських):
https://reporterzy.info/historia-mediow.html
Тема 2. Медійні жанри. Диференціація жанрів газетної публіцистики. Структура газетної
статті. Огляд польських радіо- і телепередач. Блоги, чати і форуми як Інтернет-джерело нової
інформації й обміну думками.
1. Żydek-Bednarczuk U. Dyskurs medialny. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej
polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków, 2013. S. 179-199.
2. Zdunkiewicz-Jedynak D. Wykłady ze stylistyki. Warszawa, 2008. S. 71-85.

Тема 3. Психологічний вплив засобів масової інформації на глядача / слухача. Мовна
маніпуляція. Медійне мовлення: аксіологічна перспектива. Мовні прояви агресії в текстах
засобів масової інформації, «вульгаризація» медійного мовлення.
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.
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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. Відеоролик М. Маєвської про мову ненависті:
https://www.youtube.com/watch?v=VWwuOglhscU

Змістовий модуль 2. Особливості мовлення різних засобів масової інформації.
Тема 4. Мовний аналіз текстів польської преси різного типу (в т.ч. «жовтою пресою»):
лексика, фразеологія, граматичні конструкції, особливості мовного етикету. Роль заголовків.
Найтиповіші мовні помилки журналістів. Мовний образ світу відображений у польській
пресі.
1. 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.
2. Перелік основних польських газет і журналів:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_polskich_czasopism
https://www.egazety.pl/index.html

Тема 5. Мовний аналіз польських радіопрограм (ранкові і вечірні програми; розважальні
програми; інформаційні програми): лексика, фразеологія, граматичні конструкції, вимова й
особливості мовного етикету. Культура мовлення радіо.
1. Kita M. Dyskurs radiowy. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Red. E.
Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków, 2013. S. 313-346.
2. https://onlineradio.pl/
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Audycja_radiowa

Тема 6. Мовний аналіз польських телепрограм (ранкові і вечірні програми; розважальні
програми; політичні ток-шоу; інформаційні програми): лексика, фразеологія, граматичні
конструкції, вимова й особливості мовного етикету. Культура мовлення телебачення.
1. Loewe I. Dyskurs telewizyjny. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Red.
E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków, 2013. S. 189-311.
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_w_Polsce
3. https://edukacjamedialna.edu.pl/media/catalogue/attachment/gatunki-w-mediach/Gatunki_telewizyjne.pdf

Тема 7. Аналіз польськомовних текстів Інтернет-простору (блоги, чати, форуми):
лексика, фразеологія, граматичні конструкції, особливості мовного етикету, графічне
представлення змісту. Культура мовлення в Інтернеті.
1. Żydek-Bednarczuk U. Dyskurs internetowy. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej
polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków, 2013. S. 347-379.
2. Zdunkiewicz-Jedynak D. Wykłady ze stylistyki. Warszawa, 2008. S. 85-96.
3. Відеорозмова Є. Бральчика з П. Мікулою і А. Вітт про комунікацію в Інтернеті
4. https://www.youtube.com/watch?v=ph1NlusPSCI
5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarstwo_internetowe
6. https://www.semtalk.pl/lista-400-polskich-forow-internetowych/

Тема 8. Мова реклами. Рекламні носії. Риси рекламного стилю. Мовна картина світу на
основі рекламних текстів. Зміна польських мовленнєвих традицій під впливом реклами.
1.

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Warszawa, 1995.
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2. Loewe I. Styl reklamy komercyjnej. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny.
Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków, 2013. S. 381-406.
3. Zdunkiewicz-Jedynak D. Wykłady ze stylistyki. Warszawa, 2008. S. 171-177.
4. Zimny R., Kreowanie obrazow świata w tekstach reklamowych, Warszawa, 2008.
5. Реклама у старших польських ЗМІ:
http://charliethelibrarian.com/reklama-w-prasie/
https://www.youtube.com/watch?v=Ix3wY0mtbAU
https://www.youtube.com/watch?v=t_k14Jcq9Cc
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4.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин

Денна форма
Заочна форма
у тому числі
Усього
у тому числі
л п лаб інд ср
л п лаб інд
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12
Модуль 1. Польське медійне мовлення
Змістовий модуль 1. Польські засоби масової інформації: історичний екскурс,
типологія, жанри. Засоби впливу мас-медіа на глядача / слухача.
Тема 1.
14
2 2
10 14
1
1
Тема 2.
14
2 2
10 13
1
1
Тема 3.
12
2 2
8
13
1
1
Разом – зм. модуль
6 6
28 40
3
3
40
1
Змістовий модуль 2. Особливості мовлення різних засобів масової інформації.
Тема 4.
16
2 2
12 16
1
1
Тема 5.
16
2 2
12 16
1
1
Тема 6.
16
2 2
12 16
1
1
Тема 7.
16
2 2
12 16
1
1
Тема 8.
16
2 2
12 16
1
1
Разом – зм. модуль
10 10
60 80
5
5
80
2
Разом – модуль 1
120
16 16
88 120
8
8
Усього

ср
13

12
11
11
34

14
14
14
14
14
70
104

5. Теми практичних занять (денна форма)
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва теми
Невербальна комунікація в текстах медійного мовлення: показ
презентацій.
Польські ЗМІ до 1989 р.: показ презентацій.
Маніпуляція і вульгаризація в ЗМІ: обговорення наукових статей.
Мовний аналіз сучасних текстів польської: індивідуальні проекти.
Мовний аналіз сучасних польських радіопрограм: індивідуальні
проекти.
Мовний аналіз сучасних польських телепрограм: індивідуальні
проекти.
Мовний аналіз сучасних польськомовних текстів Інтернетпростору: індивідуальні проекти.
Мовний аналіз польськомовних рекламних текстів: індивідуальні
проекти.
Разом

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
16

6. Теми практичних занять (заочна форма)
№
з/п
1.

Назва теми
Невербальна комунікація в текстах медійного мовлення: показ
презентацій.

Кількість
годин
1

10

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Польські ЗМІ до 1989 р.: показ презентацій.
Маніпуляція і вульгаризація в ЗМІ: обговорення наукових статей.
Мовний аналіз сучасних текстів польської преси: індивідуальні
проекти.
Мовний аналіз сучасних польських радіопрограм: індивідуальні
проекти.
Мовний аналіз сучасних польських телепрограм: індивідуальні
проекти.
Мовний аналіз сучасних польськомовних текстів Інтернетпростору: індивідуальні проекти.
Мовний аналіз польськомовних рекламних текстів: індивідуальні
проекти.
Разом

1
1
1
1
1
1
8

7. Самостійна робота (денна форма)
№
з/п
1

2

3

4

5

Назва теми
Історія виникнення польських засобів масової інформації.
Пропаганда у польських засобах масової інформації середини –
другої половини ХХ ст., зміни після 1989 року. Специфіка
польського терміна medium. Типи засобів масової інформації:
традиційні і нові. Питання адресата і адресанта в медійному
просторі. Коди, які беруть участь у творенні текстів засобів
масової інформації.
Приготування презентацій про невербальну комунікацію в текстах
медійного мовлення (робота в групах).
Медійні жанри. Диференціація жанрів газетної публіцистики.
Структура газетної статті. Огляд польських радіо- і телепередач.
Блоги, чати і форуми як Інтернет-джерело нової інформації й
обміну думками.
Приготування презентацій про польські ЗМІ до 1989 р. (робота в
групах).
Психологічний вплив засобів масової інформації на глядача /
слухача. Мовна маніпуляція. Медійне мовлення: аксіологічна
перспектива. Мовні прояви агресії в текстах засобів масової
інформації, «вульгаризація» медійного мовлення.
Прочитання наукових статей.
Мовний аналіз сучасних текстів польської преси різного типу (в
т.ч. «жовтою пресою»): лексика, фразеологія, граматичні
конструкції, особливості мовного етикету. Роль заголовків.
Найтиповіші мовні помилки журналістів. Мовний образ світу
відображений у польській пресі.
Індивідуальний проект: мовний аналіз сучасних текстів польської
преси різного типу.
Мовний аналіз сучасних польських радіопрограм (ранкові і
вечірні програми; розважальні програми; інформаційні програми):
лексика, фразеологія, граматичні конструкції, вимова й
особливості мовного етикету. Структура і мовно-стилістичні
особливості реклами на радіохвилях. Культура мовлення на радіо.
Індивідуальний проект: мовний аналіз сучасних польських
радіопрограм.

Кількість
годин
10

10

8

12

12

11

6

7

8

Мовний аналіз сучасних польських телепрограм (ранкові і вечірні
програми;
розважальні
програми;
політичні
ток-шоу;
інформаційні програми): лексика, фразеологія, граматичні
конструкції, вимова й особливості мовного етикету. Структура і
мовно-стилістичні особливості реклами на телебаченні. Культура
мовлення телебачення.
Індивідуальний проект: мовний аналіз сучасних польських
телепрограм.
Аналіз сучасних польськомовних текстів Інтернет-простору
(блоги, чати, форуми): лексика, фразеологія, граматичні
конструкції,
особливості
мовного
етикету,
графічне
представлення змісту. Культура мовлення в Інтернеті.
Індивідуальний проект: аналіз сучасних польськомовних текстів
Інтернет-простору.
Мова реклами. Рекламні носії. Риси рекламного стилю. Мовна
картина світу на основі рекламних текстів. Зміна польських
мовленнєвих традицій під впливом реклами.
Індивідуальний проект: мовний аналіз польськомовних рекламних
текстів.
Разом

12

12

12

88

8. Самостійна робота (заочна форма)
№
з/п
1

2

3

4

Назва теми
Історія виникнення польських засобів масової інформації.
Пропаганда у польських засобах масової інформації середини –
другої половини ХХ ст., зміни після 1989 року. Специфіка
польського терміна medium. Типи засобів масової інформації:
традиційні і нові. Питання адресата і адресанта в медійному
просторі. Коди, які беруть участь у творенні текстів засобів
масової інформації.
Приготування презентацій про невербальну комунікацію в текстах
медійного мовлення (робота в групах).
Медійні жанри. Диференціація жанрів газетної публіцистики.
Структура газетної статті. Огляд польських радіо- і телепередач.
Блоги, чати і форуми як Інтернет-джерело нової інформації й
обміну думками.
Приготування презентацій про польські ЗМІ до 1989 р. (робота в
групах).
Психологічний вплив засобів масової інформації на глядача /
слухача. Мовна маніпуляція. Медійне мовлення: аксіологічна
перспектива. Мовні прояви агресії в текстах засобів масової
інформації, «вульгаризація» медійного мовлення.
Прочитання наукових статей.
Мовний аналіз сучасних текстів польської преси різного типу (в
т.ч. «жовтою пресою»): лексика, фразеологія, граматичні
конструкції, особливості мовного етикету. Роль заголовків.
Найтиповіші мовні помилки журналістів. Мовний образ світу
відображений у польській пресі.
Індивідуальний проект: мовний аналіз сучасних текстів польської
преси різного типу.

Кількість
годин
12

11

11

14

12

5

6

7

8

Мовний аналіз сучасних польських радіопрограм (ранкові і
вечірні програми; розважальні програми; інформаційні програми):
лексика, фразеологія, граматичні конструкції, вимова й
особливості мовного етикету. Структура і мовно-стилістичні
особливості реклами на радіохвилях. Культура мовлення на радіо.
Індивідуальний проект: мовний аналіз сучасних польських
радіопрограм.
Мовний аналіз сучасних польських телепрограм (ранкові і вечірні
програми;
розважальні
програми;
політичні
ток-шоу;
інформаційні програми): лексика, фразеологія, граматичні
конструкції, вимова й особливості мовного етикету. Структура і
мовно-стилістичні особливості реклами на телебаченні. Культура
мовлення телебачення.
Індивідуальний проект: мовний аналіз сучасних польських
телепрограм.
Аналіз сучасних польськомовних текстів Інтернет-простору
(блоги, чати, форуми): лексика, фразеологія, граматичні
конструкції,
особливості
мовного
етикету,
графічне
представлення змісту. Культура мовлення в Інтернеті.
Індивідуальний проект: аналіз сучасних польськомовних текстів
Інтернет-простору.
Мова реклами. Рекламні носії. Риси рекламного стилю. Мовна
картина світу на основі рекламних текстів. Зміна польських
мовленнєвих традицій під впливом реклами.
Індивідуальний проект: мовний аналіз польськомовних рекламних
текстів.
Разом

14

14

14

14

104

9. Методи навчання
«Польське медійне мовлення» передбачає застосування таких методів навчання: лекція,
бесіда, наочні матеріали (ілюстрація, презентація), методи стимулювання і мотивації навчальнопізнавальної діяльності, методи контролю і самоконтролю (усне опитування, письмовий
контроль, тестові завдання, написання індивідуальних проектів). На заняттях використовуються
автентичні матеріали (тексти, відео, звукозаписи тощо).

10. Методи контролю та розподіл балів, які отримують студенти
(денна форма)
Поточний контроль та самостійна робота
Контрольні роботи,
домашні завдання,
активність
Презентація про невербальну комунікацію в текстах медійного
мовлення – 9 балів.
Презентація про польські ЗМІ до 1989 р. – 9 балів.
Аналіз наукових статей про маніпуляцію і вульгаризацію в ЗМІ – 6
балів.
Приготування індивідуальних проєктів – 50 балів (по 10 балів за кожен
проєкт).

Сума

100 балів

13
Написання підсумкової контрольної роботи – 26 балів.

11. Методи контролю та розподіл балів, які отримують студенти
(заочна форма)
Поточний контроль та самостійна робота

Сума

Контрольні роботи,
домашні завдання,
активність

100 балів

Презентація про невербальну комунікацію в текстах медійного
мовлення – 11 балів.
Аналіз наукових статей про маніпуляцію і вульгаризацію в ЗМІ – 8
балів.
Приготування індивідуальних проєктів – 55 балів (по 11 балів за кожен
проєкт).
Написання підсумкової контрольної роботи – 26 балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
81-89
71-80
61-70
51-60

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
для заліку
(роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

21-50

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

0-20

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

12. Методичне забезпечення
1. Gajda S. Przewodnik po stylistyce polskiej. Opole, 1995.
2. Skudrzyk A., Urban K. Znaleźć słowo trafne... Stylistyczno-komunikacyjny obraz
współczesnej polszczyzny. Katowice, 2007.
3. Zdunkiewicz-Jedynak D. Ćwiczenia ze stylistyki. Warszawa, 2010.
4. Zdunkiewicz-Jedynak D. Wykłady ze stylistyki. Warszawa, 2008.
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13. Рекомендована література
Основна:
1. Bralczyk J., Majkowska G. Język mediów – perspektywa aksjologiczna. [W:] Język w
mediach masowych. Warszawa, 2001. S. 43-50.
2. Bralczyk J., Język na sprzedaż, Warszawa, 1995.
3. Gajda G. Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny. [W:] Język w mediach
masowych. Warszawa, 2001. S.19-27.
4. Grybosiowa A. O dystansie, szacunku i tolerancji w mediach. [W:] Język w mediach
masowych. Warszawa, 2001. S. 60-66.
5. Kabata M. Manipulacja językowa w nagłówkach prasowych. [W:] Nowe zjawiska II: w
języku, tekście i komunikacji. Olsztyn, 2008. S. 148-159.
6. 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.
7. Kita M. Dyskurs radiowy. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej
polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków,
2013. S. 313-346.
8. Lewicki M.A., Nowak P. Manipulacja językowa w mediach. [W:] Język w mediach
masowych. Warszawa, 2001. S. 34-42.
9. Loewe I. Dyskurs telewizyjny. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej
polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków,
2013. S. 189-311.
10. Loewe I. Styl reklamy komercyjnej. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style
współczesnej polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula ŻydekBednarczuk. Kraków, 2013. S. 381-406.
11. Mosiołek-Kłosińska K. Wulgaryzacja języka w mediach. [W:] Język w mediach masowych,
Warszawa, 2000. S. 112-119.
12. Satkiewicz H. Językowe przejawy agresji w mediach [W:] Język w mediach masowych.
Warszawa, 2001. S. 28-33.
13. Pease A. Mowa ciała, przeł. J. Grabiak. Poznań, 2013.
14. Zimny R., Kreowanie obrazow świata w tekstach reklamowych, Warszawa, 2008.
15. Żydek-Bednarczuk U. Dyskurs internetowy. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style
współczesnej polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula ŻydekBednarczuk. Kraków, 2013. S. 347-379.
16. Żydek-Bednarczuk U. Dyskurs medialny. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style
współczesnej polszczyzny. Red. E. Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula ŻydekBednarczuk. Kraków, 2013. S. 179-199.
Додаткова:
17. Balowski M. (red.). W świecie mediow. Opole, 1999.
18. 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.
19. 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.
20. Batko A. Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji w praktyce. Gliwice, 2006.
21. Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediow, Krakow, 2000.
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22. Becela J., Gruszczyński W. Polszczyzna na czatach. [W:] Studia Medioznawcze, nr 3 (13),
2003.
23. Błażejewska J. Językowe środki perswazji w nagłowkach publikacji politycznych. [W:]
Michalewski K. (red.). Regulacyjna funkcja tekstow. Łodź, 2000.
24. Biernacka-Ligięza I. Wulgaryzmy w prasie alternatywnej. Wrocław, 2005.
25. Bogołębska B. Retoryka pism codziennych na przykładzie „Gazety Wyborczej” i
„Rzeczpospolitej”. [W:] Bogołębska B., Kudra A. (red.). Wypowiedź dziennikarska. Teoria
i praktyka, Łodź, 2008.
26. Bogołębska B., Worsowicz M. (red.). Styl – dyskurs – media. Łodź, 2010.
27. Bogunia-Borowska M. Telewizja śniadaniowa, czyli codzienność z telewizją na żywo. [W:]
Bogunia-Borowska M. (red), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa, 2009.
28. Boniecka B., Panasiuk J. O języku audycji radiowych. Lublin, 2001.
29. Borkowski I. , Woźny A. (red.). Nowe media – nowe w mediach. Wrocław, 2001.
30. Filipczak-Białkowska (red.). Dyskursy komunikacji medialnej. Łodź, 2011.
31. Drzał-Sierocka A., Godzic W. (red.). Media audiowizualne. Podręcznik akademicki.
Warszawa, 2010.
32. Bryła J. Modyfikacje frazeologizmow i przysłow w przekazach prasowych o profilu
polityczno-społecznym. [W:] Michalewski K. (red.). Język nowych mediow, Łodź, 2012.
33. Bugajski M. Kultura tabloidow a język. [W:] Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa M.
(red.). Tabloidyzacja języka i kultury, Wrocław, 2010.
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15. Питання до заліку
6. Історія виникнення польських засобів масової інформації.
7. Пропаганда у польських засобах масової інформації середини – другої половини ХХ
ст., зміни після 1989 року.
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8. Специфіка польського терміна medium. Типи засобів масової інформації: традиційні і
нові.
9. Питання адресата і адресанта в медійному просторі.
10. Коди, які беруть участь у творенні текстів засобів масової інформації.
11. Диференціація жанрів газетної публіцистики. Структура газетної статті.
12. Жанрова специфіка польських радіо- і телепередач.
13. Блоги, чати і форуми як Інтернет-джерело нової інформації й обміну думками.
14. Мовна маніпуляція. Медійне мовлення: аксіологічна перспектива. Мовні прояви
агресії в текстах засобів масової інформації, «вульгаризація» медійного мовлення.
15. Мовна специфіка текстів польської преси різного типу (в т.ч. «жовтою пресою»):
лексика, фразеологія, граматичні конструкції, особливості мовного етикету. Роль заголовків.
Найтиповіші мовні помилки журналістів. Мовний образ світу відображений у польській
пресі.
16. Мовна специфіка польських радіопрограм (ранкові і вечірні програми; розважальні
програми; інформаційні програми): лексика, фразеологія, граматичні конструкції, вимова й
особливості мовного етикету. Культура мовлення радіо.
17. Мовна специфіка польських телепрограм (ранкові і вечірні програми; розважальні
програми; політичні ток-шоу; інформаційні програми): лексика, фразеологія, граматичні
конструкції, вимова й особливості мовного етикету. Культура мовлення телебачення.
18. Мовна специфіка польськомовних текстів Інтернет-простору (блоги, чати, форуми):
лексика, фразеологія, граматичні конструкції, особливості мовного етикету, графічне
представлення змісту. Культура мовлення в Інтернеті.
19. Мова реклами. Рекламні носії. Риси рекламного стилю. Мовна картина світу на
основі рекламних текстів. Зміна польських мовленнєвих традицій під впливом реклами.

