
  

ДИСЦИПЛІНА ЗА ВИБОРОМ № 3 

Друга іноземна мова (польська) 

03 гуманітарні науки,  035 

Філологія, 035.10 Прикладна 

лінгвістика 

Тип 
дисципліна загальної підготовки за 

вибором студента 

Код К-20 

Семестр V, VI  

Загальна кількість кредитів / годин:  8 кр. (240 год.) 

Форма контролю залік, залік 

Викладач ас. Горобець Д.О. 

Необхідні обов’язкові, попередні 

та супутні навчальні дисципліни 

Шкільний курс української мови, 

Шкільний курс англійської мови, 

Сучасна українська мова, Іноземна 

мова 

Місце у  структурно-логічній схемі: 
К-20 Дисципліна за вибором № 3 

Викладається на третьому році 

навчання 

Форми навчання: практичні, самостійна робота 

Критерії оцінювання: 
Поточний контроль – 100 балів, 

 

Мова викладання: українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

 

Курс складається з 4 модулів. Кожен модуль містить в собі теми, які 

поділяються на 4 частини:  

1. Текстуальна частина, яка охоплює текст за темою, нову лексику, 

матеріали для усних та письмових вправ. 

2. Комунікативна частина, що містить звороти, вирази для вираження 

власної думки, ведення дискусії. 

3. Граматична частина, до якої входить новий граматичний матеріал та 

вправи на його закріплення. 

4. Аудіювання, яке охоплює діалоги, фільми, уривки з реклами, які 

стоються теми лекції. 

Усі чотири частини пов’язані між собою тематично 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

ВСТУПНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОЛЬСЬКУ МОВУ. ПОБУТОВА ЛЕКСИКА.  



Тема 1. Вступ. Загальні відомості про польську мову. Алфавіт. Правила 

читання. Орфографія. Форми ввічливості. Знайомство. 

Тема 2. Орудний відмінок однини та множини. Назви національностей, 

професій та членів родини, друга. 

Тема 3. Знахідний відмінок. Особисті речі. Прикметники. Назва та опис 

предмета. Опис зовнішнього вигляду людини риси характеру. 

Тема 4. Родовий відмінок. Конструкції-заперечення. Дієслова теперішнього 

часу. Щоденні заняття. Домашні справи. План дня. 

Тема 5.Числівники 0-100. Хобі, зацікавлення, вільний час. 

Тема 6. Відпочинок. Вибір фільму для перегляду. Займенники. 

Тема 7. Покупки. В магазині, список покупок. Рід прикметників.  

Тема 8. Плани на вихідні. Майбутній час дієслів być. 

Тема 9. Орієнтування в місті. Схід-захід. Напрямки руху. 

Тема10. Планую відпочинок. Резервування путівки, білетів. Відпочинок у 

селі.  Минулий час дієслова. Подорож потягом. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ВІДМІНА ТА ДІЄВІДМІНА. ФОРМИ МИНУЛОГО ТА МАЙБУТНЬОГО 

ЧАСУ ДІЄСЛІВ. ФОРМИ МНОЖИНИ ІМЕННИКІВ ТА ПРИКМЕТНИКІВ. 

ВИСЛОВЛЕННЯ ВЛАСНОЇ ДУМКИ. ВИСЛОВЛЕННЯ НЕГАТИВНОЇ 

РЕАКЦІЇ. 

Тема 11. Пошук помешкання. Оренда. Договір оренди. Інтер’єр. 

Тема 12. Часові відношення: пори дня, року, тиждень, місяці, години тощо. 

Розклад дня. Планування. 

Тема 13. Минулий та майбутній час дієслів. Канікули. Відпочинок. Спогади.   

Тема 14. Місцевий відмінок. Просторові відношення: орієнтація в місті, на 

вулиці. Дім, квартира, кімната. 

Тема 15. Особливості вживання доконаного  – недоконаного виду дієслів. 

Покупки: магазини, супермаркет. Назви продуктів та страв. 

Тема 16. Перетин кордону. Інформаційні написи. Безособові форми дієслів. 

Тема 17. Прогноз погоди. Майбутній час дієслів. 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИХ ЧАСТИН МОВИ. ФОРМИ ДІЄСЛОВА. 

ТИПОВІ СХЕМИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ. ФОРМИ ІМЕННИХ ЧАСТИН 

МОВИ ТА ДІЄСЛІВ.  

Тема 18. Складне речення. Дієслова руху. Сторони світу. Подорожі (на вокзалі, 

в літаку, на митниці, в готелі), екскурсії, походи. 

Тема 19. Ступені порівняння прикметників та прислівників. Мистецтво, музей, 

театр. 

Тема 20. Умовний спосіб дієслів. Мрії та плани на майбутнє. Дійсний спосіб 

дієслова. Дієприкметник. 

Тема 21. Давальний відмінок. Висловлення побажань, запитань, пропозицій.  

Послуги: пошта, перукарня, банк, СТО тощо. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

 

СИНТАКСИС. ФУНКЦІЇ ЧАСТИН МОВИ. ОСВІТА, НАУКА, ОХОРОНА 

ЗДОРОВ’Я. КРАЇНОЗНАВСТВО. 

Тема 22. Наказовий спосіб дієслів. Здоров’я, самопочуття. У лікарні. 

Тема 23. Робота та безробіття. Співбесіда. Резюме. Автобіографія. Мова 

ділових паперів: типові слова і конструкції, що використовуються у службовій 

кореспонденції; скорочення й абревіатури, що функціонують у мові ділових 

паперів; зразки заповнення анкет польською мовою.  

Тема 24. Література та книги. Преса. Новини. 

Тема 25. Готелі, мотелі, кемпінги. Резервація номерів. 

Тема 26. Польща. Свята, звичаї і традиції. Польські легенди. Національна 

кухня . Привітання та побажання. Національна кухня. 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

ПРН-В-1. Планувати і здійснювати дослідження в галузі лінгвістики та 

інформаційних технологій на належному рівні.  

ПРН-К-2. Використовувати іноземну мову для організації ефективної 

міжкультурної комунікації.  

ПРН-К-3. Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій 

формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування, для 

розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 



ПРН-К-4. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні 

факти, перекладати тексти різних стилів і жанрів.  

ПРН-К-5. Створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів 

державною та іноземною мовами. 

ПРН-У-1. Застосовувати лінгвістичні знання для розв’язання професійних 

завдань.  

ПРН-У-2. Використовувати інформаційні технології для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності. 

ПРН-У-3. Аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН-У-4. Здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН-У-7. Розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, 

різницю між фактами і наслідками, оцінювати значущість даних. 

ПРН-З-3. Знати систему мов, що вивчаються. 

ПРН-З-4. Знати історію мов, що вивчаються. 

ПРН-З-5. Знати норми літературної мови.  


