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Другий (магістерський) 

рівень вищої освіти 

Польська мова

(початковий рівень)

1.Практикум з польської мови

2.Культура спілкування й польський етикет

3.Практика писемного мовлення.



Практикум з польської мови

Метою навчальної дисципліни є досягнення початкового середнього рівня володіння

польською мовою в усіх видах мовлення (аудіювання, читання, говоріння, письмо),

формування комунікативної компетентності, виховання потреби в удосконаленні власної

мовленнєвої культури протягом усього життя.

По завершенні курсу здобувач вищої освіти умітиме

 надавати інформацію особистого характеру;

 самостійно і без помилок описувати події, свої плани, ставлення до чогось чи когось;

 спілкуватися на загальні теми, а також добре розуміти співрозмовника й упевнено

відповідати на запитання;

 грамотно вести телефонну розмову, писати листи тощо.



Культура спілкування і польський етикет

.

Метою дисципліни є формування комунікативних навичок, мовленнєвої

вправності коректно з точки зору узусу та норм польської мови будувати

висловлювання відповідно до комунікативної ситуації. 

Здобувач вищої освіти знатиме:

основні правила, методи і прийоми

комунікації;

особливості культури спілкування та

польського мовленнєвого етикету;

Вербальні засоби спілкування та

мовленнєвий етикет.

Здобувач вищої освіти умітиме:

добирати і використовувати різні мовні

засоби відповідно до комунікативної мети;

чітко і зрозуміло формулювати думку, 

аргументувати свою точку зору;

 застосовувати сучасні комунікаційні

технології для забезпечення ефективної

комунікації.



Практика писемного мовлення

Метою навчальної дисципліни є формування практичних умінь і навичок писемного

використання мовних засобів відповідно до комунікативних намірів.

Здобувач вищої освіти

знатиме
 основні поняття сучасної польської мови,

необхідні для вираження відповідних

функцій та понять, а також для розуміння і

продукування писемних текстів та

повідомлень;

 основні правила писемного спілкування;

лексичні, морфологічні та синтаксичні

особливості польської комунікації.

умітиме
 висловлювати думки для здійснення успішної

професійної комунікації;

 використовувати відповідну лексику, граматичні

форми й синтаксичні конструкції;

 формулювати висловлювання; дотримуватися

культури писемного спілкування;

 користуватися лексикографічними джерелами

для вдосконалення набутих знань, умінь і навичок.


