
ПОЛЬСЬКА МОВА 

(Середній рівень) 

 

Тип дисципліни Вибіркова 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Польська, українська 

Семестр (два 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: Przedstawianie siebie i innych. Dopełniacz jest wszędzie. Teatr żywych 

fotografii. Budowanie definicji. Jacy oni są straszni. Edukacja. Praca. Ja swoje wiem. Nie zapomnij paszportu! 

Kocham cię Polsko! Wejść czy wyjść. Wjazd czy wyjazd. Komu bije dzwon? Zaduszki. Wesołych świąt. 

Przygody, przeżycie, wspomnienie. Trochę historii. Królewstwo zwierząt. Zielono mi. Rysopis Polaka 

konsumenta. Sztuka a piratstwo. Muzeum? Dlaczego nie? Czas na egzamin. 

 

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. 
 

 


