
Дисципліна Вибіркова дисципліна 4 «Літературознавчий 

компонент на уроках польської мови» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень  

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

035 Філологія / Мова та література (польська). 

Переклад 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 4 семестр, 17 тижнів 

Семестровий контроль Залік  

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

5 кредитів  – 150 годин (24 г. лекцій, 30 г. 

практичних занять, 10 г. консультацій, 86 г. 

самостійної роботи) 

Мова викладання Українська, польська мова  

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра полоністики і перекладу  

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук, доцент 

О.А.Вишневська 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Студенти, котрі вивчатимуть курс 

«Літературознавчий компонент на уроках 

польської мови», повинні попередньо засвоїти 

матеріал  навчальної дисципліни «Польська 

мова» (1, 2, 3, 4 семестри навчання), а саме: 

орієнтуватися у фонетиці, морфології, лексиці, 

системі словозміни польської мови;  розрізняти 

частини мови, лексичні мовні одиниці, букви та 

звуки польської мови та ін..;  «Польська 

література у світовому контексті» (3-4 семестр), 

а саме: обізнаність з літературними епохами та 

творчістю їх представників, вміння аналізувати 

художній текст, висловлювати власну думку та 

ін.. 

Що буде вивчатися Принципи навчання (презентації) культури в 

межах курсу вивчення польської мови; доступні 

в Україні підручники для викладання польської 

мови; жанри літератури (байки, легенди, 

притча, прислів’я, афоризми, вірші, поеми, 

оповідання, повість, новела та ін.) та 

доцільність їх вживання при вивченні польської 

мови;  тематичні групи слів, що відбивають 

специфіку польської матеріальної культури; 

Чому це цікаво/треба вивчати Метою курсу «Літературознавчий  компонент 

на уроках польської мови» є орієнтація учнів на 

підготовку до міжкультурного діалогу та  

усвідомлення важливості   толерантного 

спілкування як у своєму близькому оточенні (у 

своєму класі,  школі, регіоні), так і за межами 

України. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

- застосовувати знання з курсів «Польська 

література у світовому контексті», «Польські 

народні свята і традиції: порівняльно-

фольклорний дискурс», «Польська мова» під 

час засвоєння матеріалу з вибіркової 

дисципліни «Літературознавчий компонент на 

уроках польської мови»; 

- застосовувати теоретичні знання з теорії 



літератури на практиці  під час вивчення 

морфології, лексики, синтаксису на уроках 

польської мови; 

- застосовувати знання про національно-

культурне значення польської усної народної 

творчості, роль художньої літератури, про 

національні звичаї, традиції, свята, 

національний характер поляків (з урахуванням 

досвіду поляків;  

- читати і розуміти різні за стилями та 

жанрами тексти, залучені до ознайомлення за 

темою спілкування;  

      - грамотно висловлювати власні думки, 

міркування і переживання. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Оволодівши теоретичними відомостями з курсу 

«Літературознавчий компонент на уроках 

польської мови» студенти набудуть вміння 

(компетентності):  

- здатність аналізувати мовні та 

літературні явища, що сприятиме розширенню 

їхнього лінгвістичного світогляду та 

поглибленню  інтересу до наукової 

дослідницької роботи; 

- здатність сприймати й оцінювати почуті, 

прочитані відомості, добирати з них 

інформацію, необхідну для досягнення 

комунікації;  

- здатність сформувати певне уявлення 

про розвиток польської класичної літератури; 

- здатність уміти уважно слухати й 

розуміти тексти різних жанрів і стилів; 

- здатність розуміти тему, авторську 

позицію, основну думку тексту та її розвиток; 

- здатність дотримується вимог 

правильності, точності, логічності, чистоти, 

доцільності, виразності мовлення;  

- здатність визначати типову ситуацію 

спілкування і характерні для польської мови 

правила мовлення; 

- здатність запам’ятовувати і відтворювати 

основні положення тексту зі збереженням 

стильових особливостей, засобів зв’язку. 

Інформаційне забезпечення та/або web-

покликання 

Підручники та посібники з польського 

правопису, словники, довідкова література, 

котрі є у фондах бібліотеки Волинського 

національного університету, кафедри 

полоністики і перекладу, у вільному доступі в 

Інтернеті, а також шкільні підручники з 

польської мови:  

 1. Біленька-Свистович Л., Ковалевський Є., 

Ярмолюк М. Польська мова (2-й рік навчання) 

для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою: підручник для 6 

класу загальноосвітніх навчальних закладів. 



Чернівці, 2014.  

2. Біленька-Свистович Л., Ковалевський Є., 

Ярмолюк М.  Польська мова (3-й рік навчання) 

для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою: підручник для 7 

класу загальноосвітніх навчальних закладів. 

Чернівці, 2015.  

3. Біленька-Свистович Л., Слюсар О., 

Ярмолюк М.  Польська мова (4-й рік навчання) 

для загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою: підручник для 8 

класу загальноосвітніх навчальних закладів. 

Чернівці, 2015. 

 
http://www.bukrek.net/images/pdf/polska6_2rik.pdf 

http://www.bukrek.net/images/pdf/polska7.pdf 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
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