
 

 

  



Силабус курсу Польська мова 

2021/2022 навчального року 

 

Назва курсу Польська мова 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет 

міжнародних відносин, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, авд. 012, 

013, 014,015 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Філологічний факультет, кафедра польської філології 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

29 Міжнародні відносини.  

293 Міжнародне право 

Викладачі курсу Лекції: 

Доц. Бундза Ірина Василівна 

Практичні заняття: 

Доц. Бундза Ірина Василівна 

Доц. Стефанишин Юлія Миронівна 

Доц. Стельмах Христина Миколаївна 

Асист. Король Леся Романівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

iryna.bundza@lnu.edu.ua 

yuliia.stefanyshyn@lnu.edu.ua 

khrystyna.stelmakh@lnu.edu.ua  

lesya.korol@lnu.edu.ua  

тел. 032 239 47 33, кафедра польської філології 

Консультації по 

курсу відбуваються 

понеділок 10.00-11.00 (кафедра польської філології, вул. 

Університетська, 1, авд. 327) 

Сторінка курсу https://philology.lnu.edu.ua/course/polska-mova  

Інформація про 

курс 

 

Дисципліна „Польська мова” належить до блоку вибіркових 

навчальних дисциплін для спеціальності 293 Міжнародне право для 

освітньої програми „Міжнародне право”, яка викладається у 1 

семестрі (магістратури) в обсязі 3 кредити ECTS 

Коротка анотація 

курсу 
Курс „Польська мова” передбачає опанування навичок 

розуміння текстів зі слуху, читання та розумінння прочитаного, 

вивчення граматичних структур і лексики польської мови на 

початковому рівні (А1), а також розвиток вміння застосовувати їх у 

типових комунікативних ситаціях. У межах дисципліни 

передбачено вивчення лексичниого матеріалу, який стосується 

тематичного поля „Право”. 

Мета та цілі курсу Мета курсу: вивчення польської мови (фонетики, граматики, 

лексики, синтаксису) на початковому рівні, розвиток комунікавних 

навичок спілкування польською мовою у типових ситуаціях, а також 

опанування лексики з тематичного поля „Право”. 

Основними цілями курсу є забезпечити: 

- засвоєння правил польської літературної вимови та елементів 

орфографії; 

- розуміння усних та письмових текстів початкового рівня 

складності; 

- вивчення основних правил польської словозміни; 

- засвоєння лексики, необхідної в щоденній комунікації; 

- розвиток комунікативних навичок студентів; 

- опанування лксики з тематичного поля „Право”.  
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Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна: 

1. Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra po polsku 1. Podręcznik studenta. – 

Kraków, 2006. 

2. Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra po polsku 1. Zeszyt ćwiczeń. – 

Kraków, 2006. 
3. Tambor A. Niecodzienny polski. Rozdziały: Stosunki 

międzynarodowe. Prawo. – Katowice, 2018. – S. 23-36, 63-67. 

 
Додаткова: 

4. Garncarek P. Czas na czasownik. – Kraków, 2001. – S. 15–20. 

5. Machowska J. Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu 

A2. – Kraków, 2014. 

6. Machowska J. Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla 

poziomu A1. – Kraków, 2014. 

7. Maliszewski B. Gramatyka z kulturą. Przez przypadki. – Lublin, 2020. 

8. Pasieka M. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. 

– Wrocław, 2001. 
9. Pelc T. Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Cz. I, II. – Łódź, 

1997. 
10. Serafin B., Achtelik A. Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach 

komunikacyjnych. – Katowice, 2001. 

11. Seretny A. A co to takiego? – Kraków, 2008. 
12.  Stempek, I. Polski, krok po kroku. Gry i zabawy językowe. Poziom A1, 

A2. – Kraków, 2012. 
13. Izdebska-Długosz D. Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki 

języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1–B1). – Rzeszów, 

2017. 
14. Кравчук А. Польська вимова з елементами правопису (для 

українців, що вивчають польську мову): навчальний посібник. – Львів, 

2015. 
 
Інформаційні ресурси 

1. Тлумачний словник польської мови – https://wsjp.pl/  

2. Граматичний словник польської мови – http://sgjp.pl  

3. Орфографічний словник польської мови – 

https://sjp.pwn.pl/so/lista  

4. Польсько-український українсько-польський онлайн-словник – 

https://pl.glosbe.com/  

5. Портал для вивчення польської мови – 
http://www.popolskupopolsce.edu.pl/baza-wiedzy  

6. Подкасти польською мовою з транскрипцією – 

https://www.hellopolish.pl/?s=a1  

7. Ютуб-канал для вивчення польської мови – 

https://www.youtube.com/channel/UCv2weqWCHMTnOlt-Q8f-

PDw  

8. Ministerstwo Spraw Zagraniczny RP, 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/prawo-miedzynarodowe  

Тривалість курсу 1-ий семестр 

Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС (90 годин) 

Денна форма: 16 годин лекційних, 16 годин практичних занять і 58 

годин самостійної роботи. 

Заочна форма: 6 годин лекційних, 6 годин практичних занять і 78 

годин самостійної роботи. 
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Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

• правила польської літературної вимови; 

• основні правила орфографії сучасної польської мови; 

• основні правила польської словозміни (іменник, прикметник, 

займенник, числівник, дієслово); 

• основні особливості синтаксичної структури польської мови; 

• лексику (частково фразеологію) найпоширеніших тематичних 

полів; 

• основну лексику з тематичного поля „Право”; 

вміти: 

• розуміти тексти на слух та писані тексти початкового рівня 

складності; 

• читати та писати польською; 

• спілкуватися у типових комунікативних ситуаціях, 

• читати із зрозумінням тексти з тематичного поля „Право”. 

 

Програмні результати: 

ПРН 3. Спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, у 

професійній юридичній діяльності. 

ПРН 9. Готувати проєкти міжнародних договорів та інших 

міжнародних документів, актів національного законодавства, 

надавати пропозиції з усунення колізій між нормами міжнародного 

права, а також приведення норм національного права у відповідність 

до норм міжнародного права. 

ПРН 12. Демонструвати навички комунікацій з представниками 

різних видів правничої діяльності на національному і міжнародному 

рівнях, а також організовувати та вести переговори. 

ПРН 14. Підтримувати належний рівень знань, оволодівати новими 

знаннями впродовж життя, підвищувати рівень власної кваліфікації. 

ПРН. 15. Доносити власні знання, висновки та аргументи до фахівців 

і нефахівців. 

Формат курсу Очний, заочний 

Теми Тема 1. Польський алфавіт та правила читання. Особові 

займенники. Основні етикетні формули в офіційних та неофіційних 

ситуаціях 

Тема 2. Польща на карті Європи. Основні відомості про Польщу 

Тема 3. Правила представлення в офіційних та неофіцінйих 

ситуаціях. Відмінювання польських дієслів 

Тема 4. Сім’я. Основні поняття сімейного права польською мовою. 

Відмінювання іменників 

Тема 5. Проведення вільного часу. Відмінювання дієслів 

Тема 6. Їжа, заклади харчування.  

Тема 7. Щоденні заняття поляків. Етикетні формули при офіційних 

і неофіційних зустрічах. Відмінювання дієслів і займенників 

Тема 8. Покупки поляків. Права споживачів. Відмінювання 

іменників 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік; за результатами поточної успішності 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з теорії і 

практики перекладу. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

Курс „Польська мова” передбачає застосування таких методів 

навчання: лекція, бесіда, наочні методи (ілюстрація, презентація), 



будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності, методи контролю і самоконтролю (усне опитування, 

письмовий контроль, тестові завдання). На заняттях 

використовуються автентичні матеріали (тексти, відео тощо). 

Необхідне 

обладнання 

Проектор, ноутбук, магнітола 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік 

нараховуються за результатами поточної успішності за таким 

співвідношенням: 

• практичні заняття – 30%, максимальна кількість балів – 30. 

• модульні роботи – 70%, максимальна кількість балів – 70. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових 

робіт (написання текстів на задані теми, модульні роботи). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, 

але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть 

знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх 

цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються 

 

 


