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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Najnowsze tendencje rozwojowe języka 
rosyjskiego i ukraińskiego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The latest development trends of the Russian 
and Ukrainian language 

Kierunek studiów  Filologia Słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina językoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
3 konwersatorium 30 2 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Student powinien dysponować wiedzą zdobytą na kursie praktycznej nauki 
języka rosyjskiego oraz  praktycznej nauki języka ukraińskiego oraz odbyć 
kurs gramatyki opisowej języka rosyjskiego. Wymagana jest pogłębiona 
świadomość językowa, zainteresowania językoznawstwem 
synchronicznym. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C_1 Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z głównymi tendencjami rozwojowymi 
współczesnego języka rosyjskiego i ukraińskiego. 
 

C_2 Celem konwersatorium jest rozwijanie u studentów ogólnej kompetencji lingwistycznej oraz 
poszerzanie ich zasobu leksykalnego poprzez systematyczne ćwiczenia i zadania językowe. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie najnowsze zjawiska w językoznawstwie  
współczesnego języka rosyjskiego/ukraińskiego. 

K_W03,  K_W01 

W_02 Student zna podstawową terminologię w zakresie lingwistyki w 
języku rosyjskim/ukraińskim i w języku polskim. 

K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wskazać ć zależności między procesami 
społecznymi i kulturowymi a zmianami na poziomie systemu 
językowego. 

K_U01 

U_02 Student umie analizować zagadnienia językoznawcze i 
tendencje rozwojowe we współczesnym języku rosyjskim/ 
ukraińskim, rozumie pojęcia i terminy lingwistyczne. 

K_U02 

U_03 Student potrafi zastosować różne rejestry języka rosyjskiego: 
potoczny, urzędowy, literacki w adekwatnych sytuacjach 
komunikacyjnych 

K_U07 

U_04 Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić 
wystąpienie ustne / prezentację (z użyciem technik 
audiowizualnych) z handoutem w języku rosyjskim na wybrany 
temat na podstawie tekstów źródłowych 

K_U01 

U_05 Student potrafi w sposób zaangażowany współpracować w 
grupie w celu rozwiązania problemu naukowego. 

K_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

K_K03 

K_02 dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
 

K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Problematyka konwersatorium obejmuje zapoznanie studentów z głównymi tendencjami 
rozwojowymi współczesnego języka rosyjskiego i ukraińskiego w zakresie podstawowych poziomów 
języka: przede wszystkim w zakresie leksyki i frazeologii, słowotwórstwa, morfologii i składni oraz 
ortografii i stylistyki, jak również przyczynami zachodzących w języku zmian.  
Procesy językowe rozpatrywane są w ujęciu semazjologicznym oraz socjolingwistycznym.  
 
Analizowane są następujące zagadnienia:  

 Rozwój leksyki języka rosyjskiego i ukraińskiego od początku XX wieku (aktywizacja leksyki 
pasywnej, dezaktualizacja znaczeniowa, totalitarne i posttotalitarne społeczeństwo w 
semantyce słów).  

 Socjosemantyka - odzwierciedlenie przemian kulturowych: społecznych, gospodarczych, 
politycznych w znaczeniu i użyciu słów.  

 Aktywne tendencje słowotwórcze we współczesnym języku rosyjskim i ukraińskim.  
 Aktualne tendencje w ortografii rosyjskiej i ukraińskiej.  
 Semazjologiczna charakterystyka systemu leksykalnego współczesnego języka rosyjskiego i 

ukraińskiego. Leksyka rodzima a nowe zapożyczenia. Rola zapożyczeń z języka angielskiego. 
Proces asymilacji zapożyczonej leksyki. Kalki leksykalne.  

 Język reklamy – jako odzwierciedlenie przemian we współczesnym języku rosyjskim i 
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ukraińskim.  
 Pasywna i aktywna leksyka współczesnego języka rosyjskiego i ukraińskiego - neologizmy.  
 Wzajemne oddziaływanie języka literackiego i odmian nieliterackich - dialektów 

terytorialnych, gwary miejskiej oraz profesjonalnych i socjalnych żargonów. Tworzenie się 
interdialektów - transfer elementów leksykalnych z dialektów i żargonów do języka 
literackiego.  

 Prognozowanie dalszych przemian w leksyce, ortografii czy słowotwórstwie współczesnego 
języka rosyjskiego i ukraińskiego.  

Problematyka konwersatorium obejmuje także zapoznanie studentów z typami współczesnych 
lingwistycznych i encyklopedycznych słowników języka rosyjskiego oaz ukraińskiego (tradycyjnych i 
elektronicznych). 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwersatoryjny,  
dyskusja. 
 

Kolokwia ustne i pisemne Sprawdzone kolokwium/ 
protokół 

W_02 Praca z tekstem Kolokwia ustne i pisemne Sprawdzone kolokwium/ 
protokół 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza przypadków 
Metoda problemowa 

obserwacja protokół 

U_02, 
U_03 

Ćwiczenia językowe 
(leksykalne i stylistyczne) 
Praca indywidualna 
Praca w parach 
Praca w grupie 
 

Kolokwia ustne i pisemne/ 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Sprawdzone kolokwium/ 
protokół 

U_04 Metoda WebQuest 
Przygotowanie / 
wykonanie projektu 
 

Prezentacja przed całą grupą 
i nauczycielem  

Karta oceny prezentacji  

U_05 Praca w grupie 
 

Obserwacja / 
zaliczenie ustne 

protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
K_02 

Dyskusja Obserwacja / 
zaliczenie ustne 
 

protokół 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach (prace indywidualne i zespołowe, 
jedna prezentacja z handoutem, zaliczenie wyznaczonej liczby kolokwiów. 
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Zaliczenie otrzymuje student uzyskujący minimum 60% ze wszystkich aktywności, na które składają 
się: 
• Przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach – 40% 
• Kolokwia śródsemestralne – 30% 
• prezentacja z handoutem – 30%. 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Валгина Н.С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И., Современный русский язык. Учебник, Москва 
2002;  
Кронгауз М., Русский язык на грани нервного срыва, Москва 2008; 
Масенко Л., Нариси з соціолінгвістики, Київ 2010; 
Маслова В.А., Концептуальные основы современной лингвистики. Учебное пособие. Москва 
2019; 
Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Русский язык, под ред. Е. Н. Ширяева, Opole 1997; 
Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Українська мова, red. S. Jermolenko, Opole 1999; 
Тараненко О. О., Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні, „Мовознавство” 4, 2001 - 
с. 3-19; 
Фомина М. И., Современный русский язык. Лексикология, Москва 2003. 
 

Literatura uzupełniająca 

Барлас Л.Г., Инфантоева Г.Г., Сейфулин М. Г., Сенина Н. А., Русский язык. Введение в науку о 
языке. Лексикология. Этимология. Фразеология. Лексикография, Москва 2003; 
Дьяков А. И., Причины интенсивного заимствования англицизмов в современном русском 
языке, [в:] Язык и культура, Новосибирск 2003, с. 35-43; 
Дуличенко А. Д., Этносоциолингвистика «Перестройки» в СССР. Антология запечатленного 
времени, Мunchen 1999Горбачевич К., Дано ли нам предугадать? (О будущем     русского 
языка), [в:] Русистика. - Берлин., 1990, № 2. с. 70-80; 
Фоменко Ю. В.,  Слова-сорняки в современной русской речи, [в:] Techne grammatike (Искусство 
грамматики). - Вып. 1. - Новосибирск, 2004 - с. 530-534. 
Gierdz-Topolewska T., Językowe wyznaczniki pragmatyki współczesnych rosyjskich tekstów 
reklamowych, Lublin 2005;  
Jakub Kościółek, Język ukraiński wobec wyzwań współczesnej sytuacji społeczno-politycznej na 
Ukrainie, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 3, 2012 – s. 449-456; 
Małkiewicz A, Jawhen P., Polityka językowa Ukrainy, „Chorzowskie Studia Polityczne”, nr 10, 2015; 
Практический курс современного русского языка. Сборник упражнений, под ред. П.А. 
Леканта, Москва 2002; 
Русский язык конца XX столетия (1985-1995), под ред. Е. А. Земской, Москва 1996; 
Сидорова М. Ю., Интернет-лингвистика: русский язык межличностного общения, Москва 
2006; 
Сидорова М. Ю., Савельев В. С., Русский язык. Культура речи. Конспект лекций, Москва 2008; 
Современный русский язык. Учебник для вузов, под ред. В.А. Белошапковой, Москва 2003;  
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Современный русский язык, под ред. П.А. Леканта, Москва 2001;  
Суздальцева В. Н., Практикум по современному русскому языку. Лексика. Фразеология, 
Москва 2004. 
Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения, под ред. Г. А. 
Скляревской, Санкт-Петербург 1998. 
 

 

 


