
ПОЛЬСЬКА МОВА (базовий рівень) 
 

Тип (статус) дисципліни Вибіркова загальної підготовки 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр – 

Кількість призначених кредитів ЄКТС 4 

Форми навчання, для яких викладається 

дисципліна 
Денна 

 

 

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

зрозуміти і засвоїти комунікативні функції засобів спілкування для їх коректного вживання у 

відповідних мовленнєвих ситуаціях, уміти самостійно добирати саме ті мовні і мовленнєві 

засоби, які є оптимальними для реалізації комунікативного наміру та адекватними в соціально-

функціональному плані у сфері спілкування. Зокрема: читати та розуміти прочитаний текст: 

правильно вимовляти звуки як ізольовано, так і в мовленнєвому потоці, дотримуватися 

вимови, темпу та мелодики звучання, близьких до вимови та темпу носіїв мови; розуміти 

прочитаний текст; сприймати тексти на слух, розуміти монологічне та діалогічне мовлення 

викладача, інших студентів і носіїв мови (аудіо- чи відеозапис) за тематикою курсу; оволодіти 

лексичним матеріалом і використовувати його у розмові, враховуючи фонетичні і граматичні 

особливості польської мови; вміти передавати інформацію, переказати текст, вести діалог, 

телефонну розмову та брати участь у мінідискусіях; сформовані навички правопису та у 

написанні письмових робіт відповідно до запропонованої мовної ситуації; вміти написати 

листа, е-майл, листівку, привітати зі святом. 

Українська діалектологіяЗміст навчальної дисципліни. Język polski. Grafika. Ortoepia. Fonetyka. 

Ortografia. Rzeczownik. Przymiotnik. Deklinacja rzeczowników. Liczebnik. Czasownik. Koniugacje 

czasowników. Czasownik. Czas przeszły. Czasownik. Czas przyszły. Zaimek. Przyimek. Powtórzenie. 

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; письмове опитування 

(тестування); самостійна робота (індивідуальні завдання). 

Вид семестрового контролю: залік 

Навчальні ресурси: 

1. Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra !!! Po polsku 1:Propozycja programowa na 

poziom A1. Zeszyt ćwiczeń. – Kraków: PROLOG Szkoła Języków Obcych, 2006. – 160 s. 

2. Małolepsza  M.,  Szymkiewicz A. Hurra !!! Po polsku 1.Propozycja programowa na 

poziomA1. Podręcznik studenta. – Kraków: PROLOG Szkoła Języków Obcych, 2006. – 160 s. 

3. Machowska J. Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1.– 

Kraków, 2014. – 263 s. 

4. Machowska J. Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2.– 

Kraków, 2014. – 287 s. 

5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: 

https://msn.khnu.km.ua. 

6. Модуль для дистанційного навчання. Режим доступу : 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=8434 

7. Електронна бібліотека. Режим доступу :  

http://lib.khmnu.edu.ua/asp/php_f/p1age_lib.php . 

Викладач: викладач Коваль М. І. 
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