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рівень вищої освіти  

 



Блок дисциплін  

“Польська мова” 



Практична фонетика польської мови 

Мета навчальної дисципліни − забезпечення послідовної, змістовної 

роботи студентів, спрямованої на вироблення системних знань про 

основи фонетичної і графічної системи польської мови, формування 

основних орфоепічних та орфографічних вмінь і навичок, створення бази 

для подальшого вивчення польської мови. 
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Завданнями дисципліни є: 

 створення правильного уявлення про звукову систему польської мови: 

принципи класифікації звуків сучасної польської мови, типи позиційних 

асиміляцій звуків у мовленнєвому потоці, правила наголошування слів;  

 з'ясування взаємозвʼязку між звуковою і графічною системами, знаками усної і 

писемної форм літературної мови; удосконалення орфоепічних і орфографічних 

навичок;  

 розвиток вимовної і слухової культури, дикції, аудіо уваги й памʼяті.  

 



 Практична граматика польської мови  

    

 

Навчальна дисципліна передбачає оволодіння практичними 

уміннями та навичками з граматики сучасної польської мови: 

правильно утворювати і вживати граматичні форми згідно з їх 

комунікативно-функціональною характеристикою; будувати та 

вживати різні типи речень; граматично правильно 

висловлювати думки у письмовій та усній формі; розуміти 

відтінки значень граматичних конструкцій та вміти правильно 

використовувати їх у різних комунікативних ситуаціях. 

 



Практичний курс польської мови  
(рівень А) 

 умітиме: 
 користуватися загальновживаною лексикою та 

ізольованими фразами, необхідними для спілкування 

у повсякденному житті;  

 будувати прості речення й питання;  

 грамотно починати телефонну розмову;  

 коротко характеризувати себе;  

 спілкуватися польською мовою у різних побутових 

ситуаціях. 

 

 

 

 

 

знатиме: 
 граматичний, лексичний і  стилістичний мінімум  

сучасної польської літературної мови, необхідний для 

вираження елементарних понять, а також для 

розуміння і продукування простих текстів різних 

стилів;  

основні лексико-граматичні норми текстів 

побутового характеру;  

синтаксичні особливості побудови  простих речень; 

 

Здобувач вищої освіти на рівні А 

Cześć! 

Jak się masz! 

Метою навчальної дисципліни є досягнення елементарного 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. 



Лінгвокраїнознавство 

Мета курсу:  
формування лінгвокраїнознавчої та соціокультурної компетенцій, тобто цілісної 

системи уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії Польщі, 

національно-культурні особливості мовленнєвої поведінки носіїв мови.  

 

 
Здобувач вищої освіти знатиме: 

 лексичні одиниці країнознавчого 

мінімуму, які належать до соціально-

побутової, соціально-культурної та 

ділової сфер спілкування; 

 головні події і явища польського 

суспільства, найважливіші етапи 

історичного і культурного розвитку 

Польщі. 

Здобувач вищої освіти вмітиме: 

дотримуватися відповідних норм 

висловлювання залежно від комунікативної 

ситуації; 

самостійно аналізувати тексти; 

висловлювати власну думку; 

характеризувати історичні, культурні, 

соціальні явища та їхні наслідки для 

суспільства. 

 



Практичний курс польської мови 
(рівень В1) 

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 

Здобувач вищої освіти знатиме:  

 

 2000 загальновживаних лексичних 

одиниць (разом із лексикою попередніх 

рівнів); 

 стійкі словосполучення, ідіоми, фразові 

дієслова; 

 складні граматичні структури. 

 

По завершенні курсу здобувач вищої освіти вмітиме: 

 
 надати інформацію особистого характеру; 

 самостійно і без помилок описати події, свої плани, 

ставлення до чогось чи когось; 

 спілкуватися на загальні теми, а також добре розуміти 

співрозмовника й упевнено відповідати на запитання; 

 написати листівку, офіційне/неофіційний лист, e-mail, 

запит, вибачення або прохання; 

 грамотно вести телефонну розмову. 



Методика навчання польської мови 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння базових знань з теорії і 

практики викладання польської мови як іноземної. 

умітиме: 

  проводити методичний аналіз матеріалу, що вивчатиметься, а саме: встановлювати наступність 

і перспективність у його вивченні, співвідношення між теоретичним матеріалом і практичними 

уміннями, диференціювати матеріал за ступенем складності його засвоєння, виділяти в ньому 

головне; 

планувати навчальний матеріал на навчальний рік, півроку, з кожної теми, розділу;  

 складати плани-конспекти уроків;  

 застосовувати прийоми і техніки вивчення елементів мови, розвитку мовних навичок; 

 проводити аналіз і самоаналіз; 

 здійснювати контроль та оцінювання за набутими уміннями і навичками учнів. 

 

знатиме:  
теоретичні засади планування курсу польської мови як іноземної; 

 основні методики, прийоми і техніки викладання; 

 стратегії поведінки учителя на уроці; 

 принципи побудови заняття з польської мови; 

 правила створення мовних тестів різних типів; 

Здобувач вищої освіти 



Лексикологія польської мови 

Метою викладання дисципліни є формування наукового розуміння теоретичних 
основ лексикології; ознайомлення з лексичною системою польської мови, її 
одиницями, науковими підходами щодо вивчення лексики; визначення принципів та 
закономірностей внутрішньої організації лексичних одиниць мови та аналіз їх 
зв’язків; опанування навичок застосування прийомів і методів лексикологічного 
аналізу. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

знатиме: 

теоретичні засади лексикології польської мови; 

методи аналізу лексичного значення; 

аспекти і концепції значення слів; 

типи лексичних значень; 

умітиме: 
розрізняти синтагматичні та парадигматичні зв’язки слів; 

визначати структуру лексичного значення; 

робити лексико-компонентний аналіз; 

користуватися різними видами словників. 



Література Польщі 

Навчальна дисципліна передбачає вивчення історії польської літератури; аналіз кожного 

художнього явища як органічної частини загальнокультурного процесу; визначення 

проблематики, тематики та розмаїття художніх напрямів, течій польської літератури різних 

періодів. 

 Здобувач вищої освіти знатиме: 
хронологію, історично-культурне тло, національні 

особливості та представників польської літератури різних 

періодів; 

життя та творчість видатних польських поетів і 

письменників. 

Здобувач вищої освіти вмітиме: 
 визначати літературні напрями та поетику жанрів 

художніх творів; 

 інтерпретувати програмні поетичні і прозові твори 

польської  

 



Теоретична граматика польської мови 

Навчальна дисципліна передбачає:  

 теоретичне висвітлення основ граматичної 
системи польської мови відповідно до сучасного 
стану лінгвістичних учень;  

 ознайомлення з підходами до опису граматичної 
будови мови;  

 розкриття змісту поняття граматичної категорії та 
надання відомостей про систему граматичних 
категорій сучасної польської мови. 

 


