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2021 – 2022 н. р.

✓Практика польського усного та писемного мовлення

✓Література: історія і сучасність

✓Сучасні підходи до лінгвістичного та літературознавчого аналізу тексту

✓Синтаксис ускладненого речення

✓Польська мова у навчально-науковому дискурсі



Мета навчання: практичне оволодіння фонетико-морфологічними,
синтаксичнимилексичними і

артикуляційних
і

інтонаційних
нормами
навичок,

польської мови, формування
засвоєння нормативного

курсуграматики і лексичного мінімуму, формування мовленнєвих навичок.

результати: володіння необхідними лексичними,Очікувані
фонетичними говоріння, читання та письма польською мовою,

коректнпераавуидліюамваиння, вміння використовувати
польську мову у спілкуванні,

працювати з польськомовною інформацією.

ПРАКТИКА ПОЛЬСЬКОГО УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Обсяг – 4 кредити (120 год.)



ЛІТЕРАТУРА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Обсяг – 4 кредити (120 год.)

явищами у  
на світових

Мета навчання: знайомство з найважливішими іменами та художніми
світовому літературному процесі ХХ – початку ХХІ століть з акцентуацією
досягненнях російської літератури даного періоду.

Очікувані результати:
•поглиблене знайомство з життям та творчістю всесвітньо відомих російських
письменників та поетів ХХ –ХХI cт.;
•формування навичок професійної оцінки творчості того чи того письменника (поета), а  
також конкретного художнього твору з позицій принципу наукового історизму;  
формування важливих фахових навичок системно-цілісного аналізу художнього твору;
•формування важливих фахових навичок виразного читання і коментування  прозового
і поетичного тексту;
•формування навичок реферування літературно-критичних джерел різного  характеру.



Мета навчання: ознайомлення з сучасними методиками
філологічного аналізу тексту, розвиток умінь і навичок лінгвістичного та
літературознавчого аналізу текстів різних типів, дослідження текстових
категорій.

Очікувані результати: знайомство з теоретичним підґрунтям
лінгвістичного та літературознавчого аналізу тексту, знання основних
текстових категорій і понять, уміння аналізувати тексти різних типів,  
застосовуючи сучасні підходи і методики.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІНГВІСТИЧНОГО ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО
АНАЛІЗУ ТЕКСТУ

Обсяг – 6 кредитів (180 годин)



Мета навчання – вивчення типологійних особливостей ускладнених
речень, їх класифікації, особливостей функціонування, структури,
семантичної та комунікативної організації.

Очікувані результати: формування сучасного погляду на
структуру, семантику, комунікативну будову ускладнених речень, набуття
навичок їх усвідомленого аналізу і використання в мовленні, розширення
знань про основні напрями і підходи до вивчення синтаксичної будови
мови.

СИНТАКСИС УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ

Обсяг – 4 кредити (120 годин)



Мета навчання: розвиток умінь та навичок практичного використання
польської мови у науковому та навчальному спілкуванні.

Очікувані результати: Пошук та селекція навчальної і наукової
інформації польською мовою, вільне спілкування польською мовою у
навчальній та науковій сферах, ефективне використання польської мови при
підготовці наукових доповідей, тез, статей.

ПОЛЬСЬКА МОВА У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Обсяг – 4 кредити (120 годин)


