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Лектор: Поляник Ольга Іванівна (електронна адреса: olga.polyanyk@lnu.edu.ua)
«

Результати навчання: 
знати:

- ключові поняття орфографії, фонетики, орфоепії, морфології;
- лексику польської мови за орієнтованими темами, в тому числі мінімальний обсяг 

фахової лексики;
- традиції, звичаї та реалії сучасної Польщі, 

вміти:
- застосовувати теоретичний граматичний матеріал у мовленнєвій практиці; 

читати вголос тексти з дотриманням норм польської орфоепії; 
порозумітися польською мовою у різних ситуаціях повсякденного життя; 
правильно писати слова та словосполучення лексичного мінімуму; 
здійснювати переклад окремих речень з української мови на польську.

Анотація навчальної дисципліни:
Вивчення дисципліни «Польська мова» як курсу практики усного та писемного мовлення 

зумовлене сучасними реаліями — тісними економічними, культурними, політичними 
зв’язками наших держав. Практичне засвоєння студентами польської мови та нормативної 
бази її функціонування покликане сформувати здатність порозумітися в комунікативно- 
мовленнєвих ситуаціях у різних сферах професійної діяльності та побуту, сформувати у 
студентів лінгвокраїнознавчої компетенції. Практична та фахова мета курсу — опанування 
студентами вмінь і навичок всіх видів вільної мовленнєвої діяльності в межах програмної 
тематики. В основу курсу покладено принципи системності, комунікативної спрямованості 
навчання, порівняння мовних систем рідної й іноземної мов.

Мета дисципліни:
• формування необхідної комунікативної спроможності і сферах професійного та 

ситуативного спілкування в усній і письмовій формах;
• вироблення навичок практичного володіння польською мовою в різних видах 

мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами;
• оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела, 
завдання:
• дати студенту необхідні знання з орфографії, фонетики та морфології польської мови;
• ознайомити з лексичним мінімумом сучасної польської літературної мови, включаючи 

фахову лексику;
• формувати у студентів навички активного володіння польською мовою, сприяння 

засвоєнню елементів мовленнєвої практики.
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Рекомендована література:
Основна:

1. Войцева О. Польська мова: навч. посіб. Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2020. 311 с.
2. Войцева О.А. Відкрий таємниці польської мови: підруч. для студ. філоло. факультетів. 
Вид. 2-ге„*випр. і доп. -Чернівці: Букрек, 2016. 272 с.
З..Жебровська О. Самовчитель. Польська мова + Аудіододоток на сайті. Київ : Арій, 2022. 
96 с.
4. Слюсар О.Ф. Польська мова: підручник. Чернівці: Видавничий дім «Букрек». 2019. 304 с. 

Допоміжна:
1. Васейко Ю. С. Практичний курс польської мови : навч. посіб. : для студ. ВНЗ / М-во освіти 
і науки, молоді та спорту України, Волин, нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк : ВНУ ім. Лесі 
Українки, 2011. 194 с.
2. Кравчук А.М. Польська мова. Граматика з вправами: Підручник для вищих навч. закладів. 
Київ : «Інкос», 2016. 454 с.
3. Ярмолюк М. О., Біленька-Свистович О.В. Практичний польсько-український правописний 
словник для середнього рівня. Тернопіль : Богдан, 2019. 333 с.
4. Пучковський Ю. Польська мова: Практичний курс. Київ: Чумацький шлях, 2013. 265 с.
5. Lipinska Е. Niema rözy bez kolcow:cwiczenia ortograficzne dla cudzoziemcöw. Krakow: 
Uniwersitas, 2012. 231 s.

Інтернет-ресурси:
1. URL : E-POLISH https://e-polish.eu/ua/login
2. URL :WOLNOSC IDEMOKRACJA https://wid.org.pl/en/
3. URL : POLSKA SZKOLA http://www.polska-szkola.pl
4. URL : ORPEG http://www.orpeg.pl/index.php/ru
5. URL :FILMOTEKA SZKOLNA http://www.filmotekaszkolna.pl
6. URL : BIBLIOTEKAINTERNETOWA WOLNE LEKTURY https://wolnelektury.pl
7. URL : NINATEKA https://ninateka.pl/filmy
8. URL : РАМЩС-PL https://pamiec.pl
9. URL : EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA http://scholaris.pl/ #
10. URL :YUMMY.PL DARMOWE GRY DLA DZIECI ONLINE http://www.yummy.pl

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, дискусії, самостійна робота.
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська, польська
Спеціальність: музеєзнавство, пам’яткознавство
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