


 Здобуття основних компетентностей з дисциплін блоку надасть можливості 
навчати польської мови учнів і студентів у закладах загальної та вищої освіти, 
викладати на курсах, працювати в консульстві Республіки Польща в Харкові тощо.  

!!! !!! 

Практична фонетика 
Практична граматика 
Історія польської мови 



Оволодіння знаннями про історію походження 
польської мови, виникнення і формування 
літературної мови, а також уявлення про 
закономірності та основні тенденції її розвитку. 

Створення правильного уявлення про звукову систему 
польської мови; 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. 

 

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. 
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Цикл професійної підготовки: 

 



 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.  

Розмовний практикум 

польської мови 

Cześć! 

Jak się 
masz? 

Czekamy! 

Zapraszamy! 

Лексико-граматичний 

практикум  польської мови 

Здобувач вищої освіти знатиме: Мета вивчення дисципліни: формування 

комунікативної компетенції. 

Здобувач вищої освіти: 

опанує лексику з розмовних тем; 

умітиме активно і адекватно використовувати 

лексичний матеріал відповідно до наміру і 

ситуації спілкування; 

виражати власні думки польською мовою, а 

також розуміти інших людей.  

 

 



Ознайомлення з соціально-культурними аспектами польської мови, 
головними подіями і явищами, що проходять у суспільстві, 
найважливішими етапами історичного та культурного розвитку, 
культурною спадщиною країни. 

Оглядове вивчення історії польської літератури в широкому культурному 
контексті, розгляд кожного художнього явища як органічної частини 
загальнокультурного процесу; визначення ключової проблематики, тематичних 
обширів та різноманіття художніх напрямів, течій польської літератури різних 
періодів.  

 



 Ознайомлення з основними поняттями та 
категоріями стилістики, класифікацією 
функціональних стилів польської мови; 

 визначення загальних і специфічних ознак 
функціональних стилів польської мови, 
основних етапів їхнього формування, 
становлення й розвитку;  

 формування вмінь і навичок добиру 
відповідних стилістичних засобів. 



Мета вивчення дисципліни: забезпечення 

практичного володіння польською мовою як 

засобом  писемного мовлення у професійній 

діяльності. 

Здобувач вищої освіти вмітиме: 

 правильно використовувати різні мовні засоби 

відповідно до комунікативних намірів;  

 створювати ділові тексти на різні теми 

відповідно до мовної ситуації та редагувати їх;  

 складати різні типи документів, добираючи 

мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;  

 послуговуватися лексикографічними 

джерелами для вдосконалення культури 

професійного писемного мовлення. 

Мета вивчення дисципліни: розвиток 

умінь і навичок досконалого усного 

професійного мовлення. 

Здобувач вищої освіти вмітиме: 

 встановлювати ділові мовні контакти 

з метою обміну інформацією з 

іншими;  

 вибирати стратегію і тактику мовної 

поведінки;  

 визначати комунікативні особливості 

ділового спілкування;  

 використовувати мовні засоби в 

професійному спілкуванні. 


