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Анотація
Навчальна дисципліна «Польська мова» передбачає набуття та
розвиток навичок та вмінь з читання, письма, аудіювання та мовлення на
мовному матеріалі відповідної тематики на рівнях А1-А2 відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Практичне володіння
іноземною мовою (польською) є невід’ємним органічним компонентом
сучасної підготовки спеціалістів-філологів та актуальним з огляду на тривалі
українсько-польські лінгвокультурні контакти та їх поглиблення у багатьох
сферах.
Мета курсу: формування комунікативної компетенції студентів,
практичне оволодіння основами польської граматики та лексикології, що
забезпечують професійне спілкування на належному мовному рівні,
підготовка фахівців, здатних ефективно вирішувати професійні завдання за
допомогою набутих лінгвістичних знань і комунікативних навичок.
Завдання дисципліни: створити у студентів відповідну базу знань для
вільного користування польською мовою у професійних, наукових та інших
цілях; забезпечити володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності на
відповідному рівні; застосовувати лінгвокультурологічну інформацію у
професійній діяльності та використовувати власний досвід оволодіння
іншомовним мовленням у викладацькій діяльності; сформувати чітке і
правильне розуміння ролі польської мови у професійній діяльності;
забезпечити належне володіння нормами польської мови та дотримання
вимог культури усного і писемного мовлення; демонструвати впевненість і
позитивну мотивацію у користуванні польською мовою.
Програмні компетентності
Загальні компетентності
ЗК 1 - здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями й застосовувати
їх у практичних ситуаціях;
ЗК 4 - здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел;
ЗК 8 - цінування та повага різноманітності та мультикультурності,
усвідомлення значущості історичного та культурного досвіду людства;
ЗК 9 - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Фахові компетентності
ФК 1 - навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;

-

ФК 2 - усвідомлення мови як особливої знакової системи, розуміння її
природи та функцій, базові уявлення про генетичну і структурну типологію
мов світу, фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови;
ФК 8 - розуміння комунікативної діяльності як реалізації функцій мови в
різних сферах життя, здатність ефективно використовувати стильові
різновиди мови відповідно до комунікативної ситуації; навички ведення
ділової комунікації усно та письмово, створення різножанрових і
різностильових текстів державною та іноземною мовами;
ФК 13 - здатність до використання польської мови у спілкуванні, розуміння
специфіки культури країни, мова якої вивчається;
ФК 14 - розуміння специфіки естетичної комунікації в системі українськопольських літературних звʼязків.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студентів
формуються такі програмні результати навчання:
ПРН 1 - організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
ПРН 3 - співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій,
прибічниками різних політичних поглядів тощо.
ПРН 4 - використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема
для вирішення стандартних завдань професійної діяльності.
ПРН 6 - ефективно працювати з інформацією, черпати необхідні знання з
різних джерел, критично їх аналізувати й інтерпретувати, впорядковувати,
класифікувати й систематизувати;
ПРН 7 - планувати і здійснювати дослідження в галузі філології на
належному рівні;
ПРН 12 - знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у
практичній діяльності;
ПРН 13 - аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та
характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють;
ПРН 21 - використовувати польську мову для розв’язання комунікативних
завдань у різних сферах життя, у міжкультурній комунікації;
ПРН 22 - орієнтуєтуватися в регіональних особливостях звичаїв країни, мова
якої вивчається;
ПРН 25 - застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних
завдань.
Очікувані результати навчання
Студенти повинні
знати:
основні відомості про польську мову, її походження, місце серед інших мов
світу;
специфіку польської мови на лексичному, морфологічному, синтаксичному
рівнях;
основні відомості про особливості польської лінгвокультури.
Уміти:
здійснювати аудіювання текстів у межах програмної тематики та рівня
складності, аналізувати та коментувати прослуханий матеріал;

- правильно використовувати мовні засоби відповідно до умов та мети;
- здійснювати адекватний письмовий переклад текстів з польської мови на
українську та навпаки, що відповідають тематиці та рівню складності курсу.
- користуватися довідковою лінгвістичною літературою;
- застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності та
використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у
викладацькій діяльності;
- демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні польською
мовою;
- усвідомлювати важливість і необхідність оволодіння всіма чотирма видами
мовленнєвої діяльності:

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щовівторка з 10.00 до 13.00.
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щовівторка, з 18.00 до
20.00.
E-mail викладача: NataliaSowtys@gmail.com

