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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Характарыстыка вучэбнай дысцыпліны.  

Інтэрнэт становіцца універсальным і дамінуючым сродкам у 

міжмоўнай камунікацыі, і разам з тым з’яўляецца найважнейшым 

інструментам узаемнага ўплыву моў адна на адну на ўсіх моўных узроўнях. 

Для тэкстаў, якія функцыянуюць у інтэрнэце, характэрныя такія прыкметы, 

як, па-першае, глабалізацыя, г. зн. яны распаўсюджваюцца фактычна ва ўсім 

свеце; па-другое, шырокае выкарыстанне магчымасцей мультымедыя, г. зн. 

тэкст можа аб’ядноўвацца з выявай і вобразам; па-трэцяе, інтэрактыўнасць, 

г. зн., у адрозненне ад традыцыйных масмедыя, для інтэрнэта характэрна 

актыўная двухбаковая сувязь паміж камунікатарам і рэцыпіентам, які сам у 

любы момант становіцца камунікатарам. Інтэрнэт з’яўляецца надзвычай 

прывабным сродкам камунікацыі, і гэтым тлумачыцца яго беспрэцэдэнтнае 

развіццѐ. На сучасным этапе ўзнікла неабходнасць падрыхтоўкі журналістаў 

у галіне інтэрнэт-медыя. Дысцыпліна “Мова і стыль інтэрнэт-выданняў” 

увайшла ў вучэбныя планы Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. 

Роля і месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста.  

Курс разлічаны на студэнтаў, якія набываюць прафесійныя якасці 

работніка вэб-газеты ці вэб-часопіса. Таму асноўная ўвага ў змесце спецкурса 

надаецца праблемам мовы і стылю інтэрнэт-выданняў, вызначэнню 

лінгвістычнай прыроды розных жанраў інтэрнэт-журналістыкі на сучасным 

этапе. 

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Мэтай курса “Мова і стыль 

інтэрнэт-выданняў” з’яўляецца апісане і тлумачэнне асаблівасцей 

функцыянавання мовы ў інтэрнэце з улікам складанага ўзаемадзеяння 

некаторага адкрытага мноства фактараў пры пачатковай уключанасці 

чалавека ў сацыяльна-культурны аспект узаемадзеяння ў сеціве. 

Гэта дасягаецца вырашэннем агульных і прыватных задач: 

- адлюстраванне агульных асаблівасцей мовы і стылю інтэрнэт-СМІ, перш 

за ўсѐ інтэрнэт-газет і інтэрнэт-часопісаў; 

- вызначэнне тэндэнцый развіцця інтэрнэт-выданняў у канцы ХХ – пачатку 

ХХІ стст.; 

- вывучэнне лінгвастылістычных адметнасцей інтэрнэт-жанраў; 

- вызначэнне і вытлумачэнне своеасаблівасці функцыянавання лексікі і 

фразеалогіі, марфалагічных, словаўтваральных і сінтаксічных сродкаў у 

інтэрнэт-выданнях; 

- вывучэнне семіяграфічных сродкаў, якія выкарыстоўваюцца ў інтэрнэт-

выданнях і інш. 

 

 

 



Патрабаванні да асваення вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці з 

адукацыйным стандартам. Па завяршэнні курса “Мова і стыль інтэрнэт-

выданняў” студэнт павінен  

ведаць  
 – асноўныя паняцці, тэрміны і азначэнні, якія маюць непасрэднае дачыненне 

да дысцыпліны (інтэрнэт-выданне, электронны дыскурс, мова інтэрнэта і 

інш.); 

– прынцыпы пабудовы і выкарыстання інтэрнэт-выданняў; 

умець аналізаваць фармальна-семантычныя якасці інтэрнэт-тэксту 

пэўнага жанра. 

Формы кантролю 

Каб атрымаць залік па спецкурсе “Мова і стыль інтэрнэт-выданняў”, 

студэнт павінен:  

 засведчыць валоданне тэарэтычным матэрыялам;  

 прымаць удзел у абмеркаванні праблем, якія выносяцца на практычныя 

заняткі, і паспяхова адказаць на заліковыя пытанні. 

У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне курса “Мова і стыль 

інтэрнэт-выданняў” адводзіцца 48 гадзін; аўдыторных – 26 гадзін, з іх – 12 

гадзін лекцыйныя, 12 гадзін – практычныя (семінарскія). 

 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

 

№ п/п Найменне раздзелаў, тэм Колькасць гадзін 

  Аўдыторныя Самаст. 

работа   Лекцыі Практыч., 

семінар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1. Інтэрнэт-журналістыка – 

новая журналістыка 

інфармацыйнай эры 

2     

2. Характарыстыка і 

своеасаблівасць інтэрнэт-

выданняў 

2     

3. Інтра- і экстралінгвістычныя 

фактары, якія ўплываюць на 

мову і стыль электронных 

газет 

2     

4. Вобраз аўтара 2     

5. Асноўныя маўленчыя 

характарыстыкі новых 

жанраў інтэрнэт-газет 

2     

6. Загалоўкі 2 2    

7. Фанетычныя асаблівасці 

інтэрнэт-выданняў 

 2    

8. Лексічныя асаблівасці 

інтэрнэт-выданняў 

 2    

9. Марфалогія і словаўтварэнне 

інтэрнэт-выданняў 

 2    

10. Стылістычны сінтаксіс 

інтэрнэт-выданняў 

 2    

11. Культура маўлення вэб-

журналіста 

 2  2  

Усяго 26 12 12  2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Інтэрнэт-журналістыка – новая журналістыка 

інфармацыйнай эры 

1. Прырода, характар, асаблівасці газет, якія 

функцыянуюць у сеткавай прасторы.  

2. Віртуальная журналістыка – новая з’ява ў 

камунікатыўнай прасторы. Інтэрнэт-журналістыка з 

пункту гледжання лінгвакультуралогіі як люстэрка 

адлюстравання працэсаў узаемадзеяння культуры і 

мовы.  

3. Вобраз аўтара ў інтэрнэт-выданнях на вербальна-

семантычным, кагнітыўным і прагматычным 

узроўнях.  

4. Экстралінгвістычныя фактары, якія ўплываюць на 

фарміраванне сеткавай лексікі.  

5. Ацэнка працэсаў, што адбываюцца ў электроннай 

журналістыцы, сістэматызацыя і абагульненне 

моўных тэндэнцый ў інтэрнэт-газетах, выяўленне 

пазітыўных і негатыўных бакоў глабальнага наступу 

інтэрнэту, тлумачэнне прычын моўных зрухаў 

сучаснасці.  

6. Інтэрнэт-выданне як генератар новага 

інфармацыйнага асяроддзя і як асаблівая 

камунікатыўная з’ява са спецыфічнай роляй аўтара і 

яго адносінамі да свету, чытача. Тэхналагічныя 

перавагі інтэрнэт-газет у параўнанні з традыцыйнымі 

выданнямі. 

7. Сеткавыя газеты як асаблівая камунікатыўная 

сфера. 

2    
Комп’ютарная 

прэзентацыя №1 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[8] 

Апытанне 



2. Характарыстыка і своеасаблівасць інтэрнэт-

выданняў 

1. Феномен, тыпалогія і структура інтэрнэт-выданняў.  

2. Параўнанне друкаваных і электронных газет.  

3. Унікальныя асаблівасці сеткавых газет.  

2    
Комп’ютарная 

прэзентацыя №2 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[8] 

Апытанне, 

самастойная 

работа 

3. Інтра- і экстралінгвістычныя фактары, якія 

ўплываюць на мову і стыль электронных газет 

1. Параўнальная характарыстыка з друкаванымі СМІ. 

Жанравыя асаблівасці, роля ацэначнасці.  

2. Кантэкстныя сітуацыі, якія ўплываюць на аўтара і 

яго тэкст, суадносіны фактараў “адрасат” / 

“адрасант”. 

Кантактаванне паміж адрасантам і адрасатам.  

Кантактаванне паміж аўтарамі розных тэкстаў.  

Кантактаванне чытача з самім сабой.  

Кантактаванне чытача з тэкстам.  

Кантактаванне чытача з іншымі чытачамі.  

Кантактаванне чытача з тэхнічным персаналам 

выдання.  

2    
Комп’ютарная 

прэзентацыя №3 

[1] 

[3] 

[4] 

[5] 

[8] 

 

4. Вобраз аўтара 

1. Залежнасць журналісцкага тэксту ад сукупнасці 

здольнасцяў і характарыстык аўтара, роля аўтара ў 

інтэрнэце.  

2. Выяўленне ў інтэрнэт-выданнях не рэдакцыйнага 

пункту гледжання, а меркавання аднаго канкрэтнага 

аўтара.  

3. Характар моўнай асобы ў сетцы.   

4. Аўтарскае самавыяўленне ў прымяненні да 

інтэрнэт-тэкстаў у ланцужку “аўтар – тэкст – чытач”. 

5. Параўнанне ролі аўтара ў тэкстах інтэрнэт-газет і 

традыцыйнай прэсе на вербальна-семантычным, 

кагнітыўным і прагматычным узроўнях.  

6. Цяжкасці, з якімі можа сутыкнуцца аўтар пры 

ўсталяванні кантакту з чытачом.  

7. Прычыны фарміравання асаблівага тыпу аўтара. 

2    
Комп’ютарная 

прэзентацыя №4 

[1] 

[2] 

[5] 

[10] 

[13] 

Апытанне, 

самастойная 

работа 



5. Асноўныя маўленчыя характарыстыкі новых 

жанраў інтэрнэт-газет 

1. Трансфармацыя і мадыфікацыя традыцыйных 

жанраў журналістыкі. Жанравае змешванне: 

“інтэрв’ю – партрэтны нарыс”, “інтэрв’ю – рэцэнзія”, 

“інтэрв’ю – каментарый”, “нататка – анонс”. 

2. Прычыны папулярнасці ў інтэрнэт-асяроддзі 

аўтарскіх калонак, іх залежнасць ад моўнай асобы 

аўтара.  

3. Характарыстыка жанраў, нетыповых для 

папяровых газет (вэб-рэпартажы, аўтакамунікацыі, 

вэблогі). Матэрыялы інфармацыйна-забаўляльнага 

характару, малыя жанры.  

4. З’яўленне тэндэнцый: уварванне нагляднага 

вобраза ў кожны тэкст і свабодны выбар жанраў. 

2    
Комп’ютарная 

прэзентацыя №5 

[4] 

[8] 

[12] 

[14] 

[16] 

 

6. Загалоўкі  

1. Параўнальная характарыстыка традыцыйных 

газетных загалоўкаў з інтэрнэт-загалоўкамі.  

2. Функцыі традыцыйнага газетнага загалоўка. 

Інтэртэкстуальнасць. 

3. Прыстасаванне лексіка-фразеалагічных сродкаў да 

змястоўных і экспрэсіўна-эмацыянальных умоў 

тэксту.  

 

2 2   

Комп’ютарная 

прэзентацыя №6 
 

 

Дапаможнікі 1, 5, 

6, 8 

[10] 

[22] 

[13] 

[23] 

[27] 

Апытанне, 

прамежкавы 

тэст 

7. Фанетычныя асаблівасці інтэрнэт-выданняў 

1. Выпадзенне інтэрвакальных зычных.  

2. Спрашчэнне груп зычных.  

3. Колькасная рэдукцыя галосных.  

4. Якасная рэдукцыя галосных.  

5. Сцяжэнне галосных.  

7. Расцягванне націскных галосных. 

 

 2   
Дапаможнікі 1, 5, 

6, 8 

[13] 

[23] 

[3] 

[10] 

[33] 

 



8. Лексічныя асаблівасці інтэрнэт-выданняў  

1. Выкарыстанне ў інтэрнэт-прэсе іншамоўнай 

лексікі, шляхі яе засваення.  

2. Слэнг як інструмент сацыяльнага маркіравання ці 

абазначэння паняццяў, у якіх няма адэкватнага 

наймення ў беларускай (рускай) мове.  

3. Аказіяналізмы. Ацэначная лексіка: жарганізмы і 

вульгарызмы.  

4. Эмацыянальная семіятычная спецыфіка.  

 

 2   
Дапаможнікі 1, 5, 

6, 8 

[13] 

[23] 
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9. Марфалогія і словаўтварэнне інтэрнэт-выданняў 

1. Словаўтварэнне – найважнейшая крыніца 

папаўнення слоўніка мовы інтэрнэта. Найбольш 

прадуктыўныя словаўтваральныя мадэлі. 

2. Запазычаныя англамоўныя каранѐвыя марфемы, 

афіксы і абрэвіятуры. Камбінацыя розных спосабаў 

словаўтварэння.  

3. Выкарыстанне розных граматычных форм часцін 

мовы.  
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10. Стылістычны сінтаксіс інтэрнэт-выданняў  
1. Выкарыстанне ў тэкстах інтэрнэт-газет злучальных 

і падпарадкавальных злучнікаў.  

2. Пераразмеркаванне межаў сказа, эліптычныя 

сказы, змешчаныя канструкцыі.  

3. Сінтаксічныя канструкцыі, якія ўзмацняюць 

экспрэсіўнасць выказвання.  

4. Змястоўна-камунікатыўная інтэрпрэтацыя 

пунктуацыйных знакаў.  

5. Перавага паратаксісу.  

6. Актыўнае выкарыстанне ўстаўных канструкцый. 

7. Асаблівасці ў выкарыстанні двухчленных і 

далучальных канструкцый, назыўных сказаў. 

8. Імкненне мовы інтэрнэту да гутарковасці. 
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Апытанне, 

выніковы тэст 

11. Культура маўлення вэб-журналіста 

Патрабаванні да маўленчай дзейнасці вэб-журналіста. 

Маўленчыя памылкі ў мове інтэрнэт-СМІ. 
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 [2] 

[3] 
 

залік 



ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ 

1. Што такое масавая камунікацыя? Асаблівасці сеціва інтэрнэт як сродка 

масавай інфармацыі. 

2. Асаблівасці сучасных інтэрнэт-СМІ. Імідж інтэрнэт-СМІ. Аўдыторыя і 

тэма паведамлення.  

3. Традыцыйные СМІ ў інтэрнэце (газеты, часопісы, радыѐ, телебачанне). 

4. Тыпалагічныя фактары сеціўных выданняў. 

5. Жанры вэб-выданняў. 

6. Асаблівасці лексікі і фразеалогіі вэб-выданняў. 

7. Асаблівасці марфалогіі і словаўтварэння вэб-выданняў. 

8. Асаблівасці сінтаксісу інтэрнэт-выданняў. 

9. Моўныя трансфармацыі ў інтэрнэт-камунікацыі. 

10. Лінгвістычныя асаблівасці інтэрнэт-загалоўкаў. 

11. Прэцэдэнтныя тэксты ў мове інтэрнэт-СМІ. 

12. Моўная гульня ў інтэрнэт-СМІ. 

13. Выкарыстанне семіяграфічных сродкаў у інтэрнэт-тэкстах. 

14. Некаторыя псіхалагічныя асновы інтэрнэт-выданняў. 

15. Культура маўлення вэб-журналіста.  

16. Этыкет інтэрнэт-СМІ. Спецыфічная комп’ютэрная этыка. 
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