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РЭФЕРАТ 

Аб’ём: 77 старонак, 1 дадатак, 58 крыніц. 

Ключавыя словы: МОЎНЫЯ КАНТАКТЫ, ІНТЭРФЕРЭНЦЫЯ, 

ЗАПАЗЫЧАННЕ, МОЎНЫ КОД, ПЕРАКЛЮЧЭННЕ КОДАЎ, ЦЫТАВАННЕ, 

АДАПТАЦЫЯ ЗАПАЗЫЧАННЯЎ, БІЛІНГВІЗМ, ПОНГЛІШ, МОЎНАЯ 

КАРЦІНА СВЕТУ, АНГЛІЙСКАЯ МОВА, ПОЛЬСКАЯ МОВА. 

Аб’ект даследавання – размовы ў сацыяльных сетках, каментарыі,   

інтерв’ю, тэксты, створаныя прадстаўнікамі польскай дыяспары ў англамоўных 

краінах; артыкулы сучасных польскамоўных інфармацыйных парталаў, якія 

змяшчаюць у сабе запазычанні, слоўнікавыя артыкулы слоўнікаў іншамоўных 

слоў. 

Прадмет даследавання – функцыянаванне змешанага маўлення ў мове 

польскіх эмігрантаў у англамоўных краінах, адаптацыя англіцызмаў у сучаснай 

польскай мове. 

Мэтадаследвання: вызначэнне асаблівасцей узаемадзеяння польскай і 

англійскай моў; адзначэнне рыс, уласцівых з’явам інтэрферэнцыі і запазычання; 

апісанне з’явы “понгліш” – змешанага польска-англійскага коду, папулярнага 

сярод польскіх эмігрантаў; правядзенне шматаспектнага аналізу англіцызмаў у 

польскай мове на розных моўных узроўнях; выяўленне ўзроўню адаптацыі 

запазычанняў з англійскай мовы ў польскай. 

 

Метады даследавання: культурна-гістарычны, апісальны, метад аналізу 

і сінтэзу, індукцыі, сацыялагічны, кампаратыўны. 

Вынікі даследавання: 1) удакладнена суаднесенасць паняццяў “моўны 

кантакт”, “білінгвізм”, “інтэрферэнцыя”, “запазычанне”; 

2) вызначаны рысы, уласцівыя з’явам інтэрферэнцыі і запазычання на 

прыкладзе ўзаемадзеяння англійскай і польскай моў; 

3) акрэслены статус, месца і роля польскай і англійскай моў, а таксама 

з’явы понгліш у сацыяльна-камунікатыўнай сістэме польскіх дыяспар у 

англамоўных краінах; 

4) праведзены аналіз асаблівасцей утварэння лексічных адзінак у 

понглішы; 

5) прааналізаваны ўзровень адаптаванасці англіцызмаў у польскай мове, 

вызначаныя вынікі адаптаванасці на графічным, фаналагічным, марфалагічным, 

семантычным  узроўнях. 
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Актуальнасць даследавання: апісаны працэсы і вынікі ўзаемадзеяння 

англійскай і польскай моў у розных лінгва-сацыяльных умовах, 

прадэманстравана  функцыянаванне такіх з’яў, як інтэрферэнцыя і запазычанне 

на прыкладзе польскай і англійскай моў; акрэслены статус, месца і роля з’явы 

понгліш у сацыяльна-камунікатыўнай сістэме польскіх дыяспар у англамоўных 

краінах; вызначаны ўзроўні адаптацыі сучасных англіцызмаў у польскай мове. 

Галіны прымянення: 1) распрацоўка далейшых даследаванняў у 

межахкантактнай лінгвістыкі; 2) выкарыстанне вынікаў даследавання ў 

адукацыйным працэсе; 3) практычныя даследаванні, скіраваныя на параўнанне 

тэматычных катэгорый  лексікі коду понгліш і англіцызмаў у польскай мове; 4) 

вынікі даследавання можна выкарыстоўваць падчас стварэння слоўнікаў 

іншамоўных слоў.  



4 

  

РЕФЕРАТ 

Объём: 77 страниц, 1приложение, 58 источников. 

Ключевые слова: ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ, ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ, 

ЗАИМСТВОВАНИЕ, ЯЗЫКОВОЙ КОД, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДОВ, 

ЦИТИРОВАНИЕ, АДАПТАЦИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ, БИЛИНГВИЗМ, 

ПОНГЛИШ, ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 

ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК. 

Объект исследования: разговоры в социальных сетях, комментарии, 

интервью, тексты, созданные представителями польской диаспоры в 

англоязычных странах; статьи современных польскоязычных информационных 

порталов, содержащие заимствования, статьи словарей иностранных слов. 

Предмет исследования: функционирование смешанной речи в языке 

польских эмигрантов в англоязычных странах, адаптация англицизмов в 

современном польском языке. 

Цель исследования: определение особенностей взаимодействия 

польского и английского языков; выявление черт, присущих явлениям 

интерференции и заимствования; описание явления поглиш - смешанного 

польско-английского кода, популярного среди польских эмигрантов; 

проведение многоаспектной анализа англицизмов в польском языке на разных 

языковых уровнях; выявление уровня адаптации заимствований из английского 

языка в польском. 

Методы исследования: культурно-исторический, описательный, метод 

анализа и синтеза, индукции, социологический, компаративный. 

Результаты исследования: 1) уточнена соотнесенность понятий 

“языковой контакт”, “билингвизм”, “интерференция”, “заимствование”; 

2) определены черты, присущие явлениям интерференции и 

заимствования на примере взаимодействия английского и польского языков; 

3) отмечены статус, место и роль польского и английского языков, а 

также явления “понглиш” в социально-коммуникативной системе польских 

диаспор в англоязычных странах; 

4) проведен анализ особенностей образования лексических единиц в 

понглише; 

5) проанализированы уровни адаптированности англицизмов в польском 

языке, определены результаты адаптированности на графическом, 

фонологическом, морфологическом, семантическом уровнях. 
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Актуальность исследования: описаны процессы и результаты 

взаимодействия английского и польского языков в различных лингво-

социальных условиях, продемонстрировано функционирование таких явлений 

как интерференция и заимствование на примере польского и английского 

языков; очерчен статус, место и роль явления “понглиш” в социально-

коммуникативной системе польских диаспор в англоязычных странах; 

определены уровни адаптации современных англицизмов в польском языке. 

Сферы применения: 1) разработка дальнейших исследований в рамках 

контактной лингвистики; 2) использование результатов исследования в 

образовательном процессе; 3) практические исследования, направленные на 

сравнение тематических категорий лексики кода понглиш и англицизмов в 

польском языке; 4) результаты исследования могут быть использованы при 

создании словарей иноязычных слов.  
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SUMMARY 

Thesis: 77pages, 1 application, 58 sources. 

Keywords: LANGUAGE CONTACTS, INTERFERENCE, LOANWORD, 

LANGUAGE CODE, CODE-SWITCHING, CITING, ADAPTING 

OFLOANWORDS, BILINGWISM, PONGLISH, 

LINGUISTICREPRESENTATION OF THE WORLD, ENGLISH LANGUAGE, 

POLISH LANGUAGE. 

The object of the research: conversations in social networks, comments, 

interviews, texts created by representatives of the Polish diaspora in English-speaking 

countries; articles on modern Polish-language information portals, which contain 

loanwords, materials fromforeign wordsdictionaries. 

The subject of the research: the functioning of mixed speech in the language 

of Polish emigrants in English-speaking countries, the adaptation of Anglicisms in 

modern Polish language. 

The purpose of the research: the definition of the features of interaction 

between Polish and English languages; the identification of features inherent to 

interference andborrowing; the description of the phenomenon of Ponglishas a mixed 

Polish-English code, popular among Polish immigrants; carrying out a multifaceted 

analysis of Anglicisms in Polish at different linguistic levels; identification of the 

adaptation level of borrowed words from the English language to Polish. 

The methods used: cultural-historical, descriptive, method of analysis and 

synthesis, induction, sociological, comparative. 

The obtained results: 1) the correlation of the concepts of language contact, 

bilingualism, interference, borrowing was clarified; 

2) the features inherent in the phenomena of interference and borrowing were 

determined on the example of interaction between English and Polish languages; 

3) the status, place and role of the Polish and English languages, as well as the 

phenomenon of ponglish in the sociocommunicative system of Polish diasporas in 

English-speaking countries, were identified; 

4) the analysis of the formation peculiarities of lexical units in Ponglish was 

carried out; 

5) the levels of adaptation of Anglicisms in Polishwere analyzed, and certain 

results of adaptation on graphic, phonological, morphological, and semantic levels 

were identified. 
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The relevance of the research: describes the processes and results of 

interaction between English and Polish languages in various lingua-social conditions, 

demonstrates the functioning of such phenomena as interference and borrowed words 

in the Polish and the English languages; outlines the status, place and role of the 

phenomenon of Ponglish in the social and communicative system of the Polish 

diasporas in English-speaking countries; the levels of adaptation of modern 

Anglicisms in Polish language are determined. 

Application field: 1) development of further studies in the field of contact 

linguistics; 2) the usageof research results in the educational process; 3) practical 

research aimed at comparing the thematic categories of vocabulary of the code 

Ponglish and Anglicisms in Polish; 4) the results of this research can be used to create 

dictionaries of foreign words. 
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