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Назва курсу «Сучасна слов’янська мова (польська)» 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка                      

   м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького 

 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки. Спеціальність 035 Філологія.  

Спеціалізація  035.09 Фольклористика.  

Викладачі курсу доц. Кравець О. Я. 

Контактна 

інформація 

викладачів 

olhakravets@lnu.edu.ua 

 

 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Відповідно до розкладу. Студенти можуть звертатися iз питаннями 

на електронну адресу викладача olha.kravets@lnu.edu.ua або 

телефонічно. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

 

Дисципліна за вибором студента, практичний курс 

Коротка анотація 

курсу 

  Програма курсу розрахована на другий семестр ІІІ року навчання  

і передбачає викладання нормативної граматики сучасної польської 

мови.  

Завдання  курсу  

–  висвітлити головні проблеми зазначеної дисципліни;  

mailto:olhakravets@lnu.edu.ua
mailto:olha.kravets@lnu.edu.ua


– дати загальні відомості про фонетику, орфографію, граматику, 

лексику польської мови; 

– засвоєння теоретичного матеріалу курсу та вміння застосувати 

його в практичній діяльності. 

 

Мета та цілі курсу Мета вибіркової дисципліни –  сформувати практичну базу 

володіння сучасною слов'янською мовою (польською), що 

передбачає знання основ польської практичної фонетики, 

оперування лексико-граматичними вправами, головними типовими 

зразками побудови польського розповідного та питального речення. 

     Цілі –  формування теоретичних знань з дисципліни та 

практичних умінь для застосування в комунікативній практиці. 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Алла Кравчук. Польська граматика в таблицях. – К.: Фірма 

«Інкос», 2019. – 76 с.  

2. Bileńka-Swystowycz Ł., Jarmoluk M. Uczę się polskiego. K, 1998.  

3. Brygida Rudzka, Zofia Goczołowa. Wśród Polaków. Lublin, 1992.  

4. Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. Hurra!!! Po polsku 

1. 2007. 

5. Януш Ріґер, Орися Демська-Кульчицька. Українсько-

польський тематичний словник. – Львів: Видавництво 

Українського католицького університету,  

2007. – 704 с.  

6. Польсько-український словник. “Чумацький шлях”, 2010.  

7. Słownik ortograficzny języka polskiego. Lviv – Svit, 1998.  

8. Aleksandra Janowska, Magdalena Pastuchowa. Dzień dobry. 

Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. 

Katowice 2005. 

9. Ryszard Adamowicz, Anna Kędziorek. Rosyjsko-polski słownik 

tematyczny. Warszawa, 1998. 

10. Nowy słownik poprawnej polszczyzny. PWN. Warszawa, 2003. 

 

 

 



 

 

•  

Тривалість курсу Один семестр (6) 

 

Обсяг курсу Загальний обсяг 120 годин, у т. ч. 96 годин практичних, 24 години 

самостійної роботи. 4 кредити  ЄКТС. 1 модуль. 

 

 

 

 

 

Очікувані 

результати 

навчання 

 

Знати: 

 

• предмет та методи вивчення предмету “Сучасна слов’янська мова (польська)”;  

• понятійний апарат дисципліни “Сучасна слов’янська мова (польська)”; 

• теоретичний матеріал зазначених тем; 

•  основні правила польської граматики; 

• норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; 

• знати й розуміти систему мови, вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності; 

• розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти 

застосовувати їх у професійній діяльності. 

 

вміти: 

 

читати і розуміти тексти польською мовою;  

вести бесіду з носіями польської мови; 

перекладати з польської мови та на польську; 

організовувати процес свого навчання й самоосвіти;  

використовувати інформаційні й комунікаційні технології  

для вирішення складних   спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності; 

збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення  

й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем  



у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.  

 

 

 

•  

Ключові слова Сучасна слов’янська мова, правила польської граматики, норма літературної вимови, 

переклад, тематична лексика, літературна мова, розмовна мова  

 

 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік 

Пререквізити Курси «Старослов’янська мова», «Вступ до мовознавства»,  «Сучасна українська мова».  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Основним методом навчання є комунікативний метод.  

У процесі навчання за комунікативним методом студенти набувають комунікативної 

компетенції – здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. 

Використовуються пари, тріади, невеликі групи, робота з усією групою.  

Бесіда, розповідь, пояснення, демонстрація, вправи, навчальні ігри, метод аналізу, метод 

проблемного викладу, інформаційно-ілюстративний метод. 

 
                                                                                                    

 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор, комп’ютер. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Поточний семестровий контроль 

передбачає: 

1. Опитування (граматичні та лексичні завдання) – мах 3 бали за одну роботу (загалом 

30 балів). 

2. Cамостійні роботи у формі есе– мах 3 за одну роботу (загалом 15 балів). 



навчальної 

діяльності) 

3. Усне опитування (мах 3 бали за одну роботу) – 15 балів. 

4. Письмове опитування на знання лексико-граматичного матеріалу – 10 балів. 

5. Підсумковий контрольний модуль – 30 балів. 

Підсумковий семестровий контроль – залік. Оцінка виставляється за результатами 

поточної успішності за 100-бальною шкалою.   

Академічна доброчесність. 

Усі роботи студенти повинні виконувати самостійно. В есе студенти представляють 

свої думки, або ж посилаються на відповідні джерела (про що обов’язково зазначають).  При 

виявленні академічної недоброчесності (списування та плагіату) робота не зараховується.  

Література. 

Студенти опрацьовують рекомендовану літературу – підручники, посібники, словники. 

Заохочується залучення і додаткових джерел, не зазначених у рекомендованому списку.  

Присутність на заняттях. Навчальна дисципліна складається із практичних занять та 

самостійної роботи, отож відвідування занять є обов’язковим. Студент повинен активно 

працювати на кожному занятті, вчасно виконувати домашні та самостійні завдання. 

Опановувати навчальні методи та техніки, які застосовуватимуться при вивченні даної 

дисципліни.  

Оцінювання та виставлення балів. Оцінка виставляється за результатами поточного 

оцінювання, самостійної роботи та підсумкового контрольного модуля. Враховується 

присутність та активність студентів на заняттях, обов’язкове відпрацювання усіх тем та 

виконання усіх завдань.  

 

Питання на залік  

Czas teraźniejszy czasowników być i mieć.  

 

Rodzaje rzeczowników. 

Liczebniki. Czas przeszły czasowników być i mieć.   

Odmiana rzeczowników deklinacji nijakiej pole, niebo, muzeum w liczbie pojedynczej. 

Odmiana rzeczowników deklinacji żeńskiej na –a w liczbie pojedynczej.  

Jakie znasz języki obce? 

Podział czasowników na koniugacje. Odmiana czasowników III i IV koniugacji w czasie 

teraźniejszym. 

Odmiana rzeczowników deklinacji żeńskiej na –ia, -ja, -i i spółgłoskę w liczbie pojedynczej. 

Odmiana przymiotników przez rodzaje, przypadki i liczby.  



Odmiana przymiotników w liczbie pojedynczej.  

Odmiana czasowników I koniugacji w czasie teraźniejszym. 

Odmiana rzeczowników deklinacji męskiej (nieżywotne) w liczbie pojedynczej. 

 

Odmiana rzeczowników deklinacji męskiej (żywotne) w liczbie pojedynczej. Czas przeszły 

czasowników.  

Odmiana zaimków osobowych w liczbie pojedynczej. 

Odmiana rzeczowników deklinacji nijakiej i przymiotników w liczbie mnogiej.  

Odmiana rzeczowników oko, ucho, dziecko w liczbie mnogiej. Wymiana samogłosek. 

Postać czasowników. Czas przyszły prosty. Odmiana rzeczowników deklinacji żeńskiej i 

przymioników w liczbie mnogiej.  

Czas przyszły zlożony czasowników. Stopniowanie przymiotników. 

Wymiana spółgłosek.  

Odmiana rzeczowników nieżywotnych deklinacji męskiej z przymiotnikami w liczbie mnogiej.  

Odmiana liczebników porządkowych i zaimków pytających  który, która, które. Tryb 

rozkazujący czasowników.  

Odmiana rzeczowników żywotnych nieosobowych i przymiotników rodzaju męskiego w liczbie 

mnogiej.  

Odmiana rzeczowników męskoosobowych i przymiotników w liczbie mnogiej. Pisownia nie z 

różnymi częściami mowy.  
 

Опитування Анкета-питальник щодо оцінювання якості викладання курсу (після завершення курсу) 

 

 

 

СХЕМА КУРСУ 

 
Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література  Завдання, год 

 

Термін 

виконання 

 МОДУЛЬ І     



1 

тиж.

6 

год. 

Alfabet polski. 

Części mowy. Czas teraźniejszy czasowników być i 

mieć. Akcent. Rodzaje rzeczowników. Piszemy 

wielką literą. 

практичне Bileńka-Swystowycz 

Ł., Jarmoluk M. Uczę 

się polskiego. K, 1998.  

 
 

2  

Вивчити вірш Ю. Тувіма 

«Абецадло».  

 

2 

тиж.

6 

год. 

 

 

 

 

Liczebniki. Czas przeszły czasowników być i mieć.  

Pisownia wyrazów z u i ó.  

Tydzień i dzień.  

Ćwiczenia gramatyczne.  

практичне Bileńka-Swystowycz 

Ł., Jarmoluk M. Uczę 

się polskiego. K, 1998. 

Słownik ortograficzny 

języka polskiego. Lviv 

– Svit, 1998.  

  

 
 

2  

Вивчити польські числівники (1-

1000). 

Ознайомитись із структурою 

орфографічного словника 

польської мови. 

 

 

 

 3 

тиж.

6 

год. 

Przypadki i liczby rzeczowników. Odmiana 

rzeczowników deklinacji nijakiej pole, niebo, muzeum 

w liczbie pojedynczej. Pisownia wyrazów z i i j. 

практичне Bileńka-Swystowycz 

Ł., Jarmoluk M. Uczę 

się polskiego. K, 1998.  

Польсько-

український словник. 

“Чумацький шлях”, 

2010. 
 

 1  

Виписати зі словника слова з i та  j. 

Пояснити правила написання. 

 

 4 

тиж.

6 

год. 

 

 

 

 

Odmiana rzeczowników deklinacji żeńskiej na – a w 

liczbie pojedynczej.  

Текст Szkoła języków obcych. 

Jakie znasz języki obce? 

Ćwiczenia gramatyczne.  

практичне Bileńka-Swystowycz 

Ł., Jarmoluk M. Uczę 

się polskiego. K, 1998.  

Brygida Rudzka, Zofia 

Goczołowa. Wśród 

Polaków. Lublin, 

1992.  

 
 

1  

Скласти розповідь (діалог) про 

вивчення іноземних мов в 

університеті. 

 

5 

тиж.

6 

год.. 

Podział czasowników na koniugacje.  

Odmiana czasowników III i IV koniugacji w czasie 

teraźniejszym.  

Jak masz na imię? 

практичне Алла Кравчук. 

Польська граматика 

в таблицях. – К.: 

2 

Вивчити вірш Я. Бжехви 

«Chsząszcz». Ознайомитись із 

творчістю польського поета. 

 



 

 

Фірма «Інкос», 2019. 

– 76 с.  

Bileńka-Swystowycz 

Ł., Jarmoluk M. Uczę 

się polskiego. K, 1998. 

Małgorzata 

Małolepsza, Aneta 

Szymkiewicz. 

Hurra!!! Po polsku 1. 

2007. 

  
 

6 

тиж.

6 

год. 

 

 

Pisownia wyrazów z ą, ę, om, em, en.  

Odmiana rzeczowników deklinacji żeńskiej na –ia, -

ja, -i i spółgłoskę w liczbie pojedynczej. 

Ćwiczenia gramatyczne.  

практичне Bileńka-Swystowycz 

Ł., Jarmoluk M. Uczę 

się polskiego. K, 1998.  

Małgorzata 

Małolepsza, Aneta 

Szymkiewicz. 

Hurra!!! Po polsku 1. 

2007. 

 
 

1 

Вивчити назви польських місяців. 

Чому жовтень – це październik? 

 

 

 

 

7 

тиж.

6 

год. 

Odmiana przymiotników przez rodzaje, przypadki i 

liczby.  

Odmiana czasowników II koniugacji w czasie 

teraźniejszym.  

Pory roku. Pogoda. 

практичне Bileńka-Swystowycz 

Ł., Jarmoluk M. Uczę 

się polskiego. K, 

1998.  

Małgorzata 

Małolepsza, Aneta 

Szymkiewicz. 

Hurra!!! Po polsku 1. 

2007. 

Януш Ріґер, Орися 

Демська-

Кульчицька. 

Українсько-

 2 

Підібрати лексику до теми (з 

тематичного словника).  

Відвідати польські сайти 

METEOPROG.PL, 

POGODA.PL та ін. 

 



польський 

тематичний словник. 

–Львів: Видавництво 

Українського 

католицького 

університету,  

2007. – 704 с.  

 
 

8 

тиж.

6 

год. 

 

 

 

 

Odmiana czasowników I koniugacji w czasie 

teraźniejszym. 

Podział rzeczowników na żywotne i nieżywotne. 

Odmiana rzeczowników deklinacji męskiej 

(nieżywotne) w liczbie pojedynczej. 

Może pójdziemy do kina? 

практичне Bileńka-Swystowycz 

Ł., Jarmoluk M. Uczę 

się polskiego. K, 1998.  

Małgorzata 

Małolepsza, Aneta 

Szymkiewicz. 

Hurra!!! Po polsku 1. 

2007. 

Януш Ріґер, Орися 

Демська-

Кульчицька. 

Українсько-

польський 

тематичний словник. 

–Львів: Видавництво 

Українського 

католицького 

університету,  

2007. – 704 с.  

 

 
 

2  

Опрацювати тематичну лексику до 

теми «Кіно». 

Роздуми над моїм улюбленим 

фільмом. 

 

 

9 

тиж.

6 

год. 

Pisownia wyrazów z ke, kę, kie, ge, gę, gie.  

Pisownia wyrazów z ch i h. Dyktando. 

Rodzina. Słownictwo tematyczne. 

Jaki on jest, jaka ona jest?  

практичне Bileńka-Swystowycz 

Ł., Jarmoluk M. Uczę 

się polskiego. K, 1998.  

2 

Скласти своє родове дерево. 

Розповідь про членів родини. 

 



 

 

Małgorzata 

Małolepsza, Aneta 

Szymkiewicz. 

Hurra!!! Po polsku 1. 

2007. 

Януш Ріґер, Орися 

Демська-

Кульчицька. 

Українсько-

польський 

тематичний словник. 

–Львів: Видавництво 

Українського 

католицького 

університету,  

2007. – 704 с.  
 

 

 

МОДУЛЬ 2    

 

 

10 

тиж.

6 

год. 

Odmiana rzeczowników deklinacji męskiej (żywotne) 

w liczbie pojedynczej.  

Czas przeszły czasowników.  

Pisownia wyrazów z rz i ż. 

 To już było… 

практичне Алла Кравчук. 

Польська граматика 

в таблицях. – К.: 

Фірма «Інкос», 2019. 

– 76 с.  

Bileńka-Swystowycz 

Ł., Jarmoluk M. Uczę 

się polskiego. K, 1998.  

Małgorzata 

Małolepsza, Aneta 

Szymkiewicz. 

Hurra!!! Po polsku 1. 

2007. 
 

 1 

Переглянути мультфільм «Marta 

mówi».  

Занотувати невідомі слова. 

 

 

 



11 

тиж.

6 

год. 

 

 

 

Odmiana zaimków osobowych w liczbie pojedynczej.  

Odmiana rzeczowników oko, ucho, dziecko w liczbie 

mnogiej. 

Tekst O dwóch wieżach i dwóch braciach.  

 

 

практичне Bileńka-Swystowycz 

Ł., Jarmoluk M. Uczę 

się polskiego. K, 1998.  

Aleksandra Janowska, 

Magdalena 

Pastuchowa. Dzień 

dobry. Podręcznik do 

nauki języka polskiego 

dla początkujących. 

Katowice 2005. 

 
 

2  

Ознайомитись з історією та 

легендами Кракова. 

 

 

12 

тиж.

6 

год. 

 

 

Odmiana rzeczowników deklinacji nijakiej i 

przymiotników w liczbie mnogiej.  

Dopełniacz liczby mnogiej. 

Co lubię robić.  

Hobby. 

 

практичне Алла Кравчук. 

Польська граматика 

в таблицях. – К.: 

Фірма «Інкос», 2019. 

– 76 с.  

Bileńka-Swystowycz 

Ł., Jarmoluk M. Uczę 

się polskiego. K, 1998.  

Aleksandra Janowska, 

Magdalena 

Pastuchowa. Dzień 

dobry. Podręcznik do 

nauki języka polskiego 

dla początkujących. 

Katowice 2005. 
 

1 

 «Hobby». Лексика до теми.  

 

13 

тиж.

6 

год. 

 

 

Postać czasowników. Czas przyszły prosty. 

Odmiana rzeczowników deklinacji żeńskiej i 

przymiotników w liczbie mnogiej.  

Tekst O hejnale mariackim. 

Analiza gramatyczna. 

практичне Małgorzata 

Małolepsza, Aneta 

Szymkiewicz. 

Hurra!!! Po polsku 1. 

2007. 

Aleksandra Janowska, 

Magdalena 

1 

Історія мого рідного міста 

(містечка, села). 

 

 



Pastuchowa. Dzień 

dobry. Podręcznik do 

nauki języka polskiego 

dla początkujących. 

Katowice, 2005. 
 

14 

тиж.

6 

год.. 

 

 

Czas przyszły zlożony czasowników.  

Stopniowanie przymiotników. Wymiana spółgłosek. 

Odmiana rzeczowników nieżywotnych deklinacji 

męskiej z przymiotnikami w liczbie mnogiej. 

Jakie masz plany? 

практичне Aleksandra Janowska, 

Magdalena 

Pastuchowa. Dzień 

dobry. Podręcznik do 

nauki języka polskiego 

dla początkujących. 

Katowice 2005. 

Małgorzata 

Małolepsza, Aneta 

Szymkiewicz. 

Hurra!!! Po polsku 1. 

2007. 

Польсько-

український словник. 

“Чумацький шлях”, 

2010.  
 

1 

Есей «Мої плани та мрії». 

 

15 

тиж.

6 

год. 

 

 

Odmiana rzeczowników żywotnych nieosobowych i 

przymiotników rodzaju męskiego w liczbie mnogiej.  

Odmiana liczebników porządkowych i zaimków 

pytających  który, która, które.  

Tryb rozkazujący czasowników. 

Podróż. 

 

практичне Bileńka-Swystowycz 

Ł., Jarmoluk M. Uczę 

się polskiego. K, 1998.  

Małgorzata 

Małolepsza, Aneta 

Szymkiewicz. 

Hurra!!! Po polsku 1. 

2007. 
 

2  

Опрацювати лексику до теми  

«Подорож».  

 

 

16 

тиж.

Odmiana rzeczowników męskoosobowych i 

przymiotników w liczbie mnogiej. 

 Pisownia nie z różnymi częściami mowy.  

практичне Małgorzata 

Małolepsza, Aneta 

Szymkiewicz. 

1  

Традиції моєї сім'ї 

 



6 

год. 

 

 

Polskie tradycje i zwyczaje. 

 

Hurra!!! Po polsku 1. 

2007. 

Януш Ріґер, Орися 

Демська-

Кульчицька. 

Українсько-

польський 

тематичний словник. 

– Львів: 

Видавництво 

Українського 

католицького 

університету,  

2007. – 704 с.  
 

 

 

 


