
ПОЛЬСЬКА МОВА (початковий рівень) 

 

Тип дисципліни Вибіркова 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Польська, українська 

Семестри (2 семестри) Два семестри 

Кількість встновлених кредитів ЄКТС 8 

Форми навчання, 
для яких викладається дисципліна 

Денна/заочна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, має знати звукові та 

орфографічні норми польської мови, систему морфологічних і синтаксичних правил польської мови, 

польську лексику в обсязі, необхідному для спілкування на побутові, соціальні, навчально-наукові 

теми; користуватися різними словниками польської мови; опрацювати тексти побутового, 

гуманітарного, публіцистичного змісту; перекладати тексти середнього ступеня складності з польської 

мови українською і з української польською; вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями 

та нефахівцями державною та іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації 

ефективної міжкультурної комунікації; знати й розуміти систему мови і уміти застосовувати ці знання 

у професійній діяльності. 

 

Зміст навчальної дисципліни: Pierwszy dzień w szkole. Co słychać? Kto to jest? Co to jest? Jaki jesteś? 

Jesteś instruktorem tanga? Co lubisz robić?Małe zakupy! Mami jesteś głodna? Skąd jesteś? Lubisz 

marchewkę? Uwielbiam polskie jedzenie! Rodzina. Co robisz w poniedziałek o ósmej? Gdzie byłaś Mami? 

Byłam w kinie. Z przwodnikiem po krakowie. Karton czy pudełko? Co ma być, to będzie! Plotki, plotki. Kto 

z kim i o czym? Pokaż mi swoje mieszkanie, a  powiem ci kim jesteś. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 

Podróże kształcą. Kiedy to było? Dokąd pojedziemy na weekend? Za małe? Za duże? W sam raz! Jak cię 

widzą, tak cię piszą. Ani ręką, ani nogą. Same problemy. 

 

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. Ciesielska-Musameh R., Guziuk-Świca B. Z polskim w świat. UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Sklodowskiej 2018. 

2. Stempek I., Polski krok po kroku.  Wydawnictwo: Polish Courses.com, 2010. 

3. Lipińska E.  Z polskim na ty. Podręcznik do nauki języka polskiego. Kraków, 2014. 

4. Pyzik J.  Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne 

dla cudzoziemców. Kraków, 2013. 

 

 

Викладач: старший викладач Войталюк С. В. 
 


