
Дисципліна Вибіркова дисципліна 5 «Інформаційно-

комунікаційні технології як сучасне 

знаряддя вивчення польської мови та 

здійснення перекладу» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

035 Філологія / Мова та література 

(польська). Переклад 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 3 курс, 5 семестр, 18 тижнів 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) 5 кредитів – 150 годин (24 г. лекції, 30 г. 

практичні заняття, 8 г. консультації, 88 г. 

самостійна робота) 

Мова викладання Польська мова 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра полоністики і перекладу 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук, доцент 

Цьолик Н.М. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Перед вивченням курсу «Інформаційно-

комунікаційні технології як сучасне 

знаряддя вивчення польської мови» 

студенти мають засвоїти матеріал 

навчальної дисципліни «Польська мова» та 

«Інформаційні технології в галузі знань». 

Що буде вивчатися Сучасні інтернет-платформи відкриті для 

вільного спілкування цілого класу, 

створення та збереження навчальних 

матеріалів (Kahoot, Quizizz, Quizlet, 

LearningApps, Рrezi, Еmaze, РowТoon, 

Dropbox, Padlet, Pinterest, Penzu). Практичне 

використання мультимедійної дошки, 

проектора, багатофункціонального 

пристрою та іншої оргтехніки при 

створенні/виконанні завдань з польської 

мови. 

Чому це цікаво/треба вивчати Набуті знання допоможуть використати 

сучасні технології у вивченні практичного 

курсу польської мови. Особливої 

актуальності вони набирають у період 

дистанційного чи гібридного навчання.   

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Після завершення курсу студенти зможуть: 

- працювати з мультимедійними 

дошками; 

- користуватися різноманітними 

браузерами та шукати необхідну 

інформацію навіть у прихованих частинах 

інтернету; 

- уміти підібрати оргтехніку для 

кабінету польської мови; 

- використовувати інтерфейс інтернет-

платформ для створення тестів, фільмів, 

вправ, презентацій, класів; 

- вивчати мову дистанційно, 

використовуючи онлайн-платформи. 



Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Вивчення польської мови має на меті 

формування іншомовних компетенцій на 

такому рівні, щоб отримані знання, вміння 

і навички можна було використати 

в реальному житті. За допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) можна створювати сучасні зразки 

наочних матеріалів для мотивації вивчення 

польської мови. 
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