
ОРФОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 

 
Тип дисципліни Вибіркова 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 
Мова викладання Польська, українська 
Семестр - 
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4 
Форми навчання, для яких читається дисципліна Денна/заочна 

  
Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміти 

використовувати в професійній діяльності системні знання про найновіші дослідження у сфері 

орфографії сучасної польської мови; застосовувати отримані знання на практиці; володіння 

різноплановими методами і способами перевірки знань; вільно використовувати моделі 

словотворення сучасної польської мови в письмовій формі; багатопрофільна підготовка фахівців у 

галузі освіти, що надає право їх викладання у загальноосвітніх навчальних закладах; знаходити і 

аналізувати орфографічні помилки у текстах; визначати тип помилок; орієнтуватися в сучасних 

орфографічних джерелах і використовувати їх у практичній діяльності, дотримуватися академічної 

доброчесності на практичних заняттях з орфографії сучасної польської мови, при виконанні 

контрольних завдань. 

 

Зміст навчальної дисципліни: Польська мова: історія і сучасність. Польський алфавіт. Двознаки 

в польській мові. Сполучення приголосних szcz, żcz, żdż, dżdż, czcz. Приголосні l, ł. Написання і 

вимова носових ą, ę. Написання ó, u, rz, ż, ch, h. Вимова м'яких приголосних ś, ć, ź, ń. Сполучення 

приголосних ść, źć, źdź. Позначення м'якості звуків на письмі. Сполучення ia, ie, io, iu, ió, ja, je, jo, 

ju, jó. Спрощення груп приголосних. Вимова подвоєних приголосних. Дифтонги. Наголос в 

польській мові. Енклітика і проклітика. Велика і мала літери. 

 

Запланована аудиторна робота: не менше 1/3 від загального обсягу дисципліни. 

 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням наочних методів (слайдів), пояснення, бесіди); 

практичні заняття (з використанням ситуаційних вправ, дискусій), самостійна робота (індивідуальне 

завдання). 

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, презентація результатів виконання 

індивідуального завдання; контрольна робота, письмове опитування (тестування). 

 

Вид семестрового контролю залік 

 

Навчальні ресурси: 

 

1. Кравчук А. Польська вимова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову). 

Київ, 2015. 

2. Kubiak-Sokół A. Piszemy poprawnie. Poradnik językowy PWN. Warszawa, 2022. 

3. Lipińska E. Nie ma róży bez kolców. Kraków, 2012. 

4. Horwath E., Żegleń A. Słowa z uśmiechem. Nauka o języku. Ortografia. Język polski. Warszawa 2017. 

5. Zarych E. Ortografia Polska w Ćwiczeniach dla Obcokrajowców z CD. Kraków, 2016. 

 

Викладач: старший викладач Войталюк С. В. 
 


