
 

We make it possible. You make it happen / 

Ми ˗ уможливлюємо, Ви ˗ реалізовуєте!  



ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА 
(ПОЛЬСЬКА)  

 

DRUGI JĘZYK OBCY (JĘZYK POLSKI) 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ /  
OPIS KURSU 

Галузь знань 
Dziedzina wiedzy 

07 Управління та адміністрування  
06 Журналістика / 08 Право / 
12 Інформаційні технології 

Спеціальність / Zawód 075 Маркетинг / 061 Журналістика 
081 Право / 122 Комп'ютерні науки 

Кількість кредитів / Liczba 
kredytów 

4, 6 (в залежить від спеціальності) 

Загальна кількість годин / 
Ogólna liczba godzin 

120 

Тривалість курсу / Czas trwania 
kursu  

4 семестр 

Poziom edukacyjny / Typ studia перший (бакалаврський) 

Дистанційний курс 
Kurs zdalny 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?

id=801  

Рівень знання мови  
Poziom znajomości języka 

А1 

Викладач курсу / Wykładowczyni  
 

Левицька – Ревуцька Ольга Євгенівна 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=801
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=801


розвиток техніки фонетично 
правильного читання та перекладу 
з використанням словника; а також 
орфографічно правильного письма; 
закладення та розвиток навичок 
ведення усної бесіди, що включає 
відпрацювання техніки постановки 
різних видів запитань та відповідей 
на них у межах визначених 
програмою лексичних тем 
побутової тематики; 

логічно висловлюватися та 
підтримувати бесіду польською 
мовою в межах вивчених тем; 

передавати основний зміст 
прочитаного, почутого або 
побаченого; 

читати та розуміти літературу з 
метою отримання інформації. 

 

демонструвати навички письмової 
та усної комунікації; 

набути навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань; 

доносити до респондента матеріал 
з певної проблематики доступно і 
зрозміло; 

складати та узгоджувати план 
власного дослідження і самостійно 
збирати матеріали за визначеними 
джерелами. 

основні правила елементарної 
граматики польської  мови, тобто 
головні морфологічні і синтаксичні 
категорії, граматичну будову 
основних типів простих та 
складних речень. 

МЕТА КУРСУ / CEL KURSU ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
/ OCZEKIWANE WYNIKI 



Програма навчальної 
дисципліни / Program kursu 

• Алфавіт 

• Знайомство 

• Моя сім’я 

• Календар 

• Мій день 

• Житло 

• Навчання, освіта 

Особистісна 
сфера / 
Sfera 

osobista 

• На пошті. У банку 

• В готелі. Моя подорож. 

• Орієнтування у місті 

• Покупки.   

• У ресторані і кав'ярні 

• Особиста безпека. У лікаря 

Сфера 
послуг / 
Usługi 



 

 

 

 

 

 

Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do 

nauki języka polskiego dla stopnia 

progowego / Ewa Lipińska. – Kraków: 

Instytut studiów polonijnych i etnicznych 

UJ, 2006. – 292 s. 

Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra!!! Po 

polsku 1. Podręcznik studenta / Małgorzata 

Małolepsza, Aneta  Szymkiewicz. – Kraków: 

PROLOG Szkoła Języków Obcych, 2006. – 

157 s. 

Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra!!! Po 

polsku 1. Zeszyt świczeń / Małgorzata 

Małolepsza, Aneta Szymkiewicz.– Kraków: 

PROLOG Szkoła Języków Obcych, 2006. – 86 

s. 

Szelc-Mays M., Rybicka E. Słowa i słówka. 

Podręcznik do nauki języka polskiego. 

Słownictwo i gramatyka dla początkujących 

/ Magdalena Szelc-Mays, Elżbieta Rybicka – 

Kraków: Universitas, 2006. – 104 s. + tablice 

z ćwiczeniami. 

Stempek I., Stelmach A., Dawidek S. Polski 

krok po kroku A1 / Iwona Stempek, Anna 

Stelmach, Sylwia Dawidek. – Kraków: Polish-

courses.com, 2010. – 212s.+ płyta z 

nagraniami. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /  

Materiały edukacyjne i metodologiczne 



 
 

 
 

 Можливість здобуття ступеню 
«магістр» у Польщі; 

 Культурно-освітні подорожі до 
Польщі; 

 Проходження практики в 
установах та на підприємствах 
Польщі. 

 

ПЕРЕВАГИ ТА ДОСЯГНЕННЯ 
СТУДЕНТІВ / Przewagi i 

osiągnięcia naszych studentów 
 


