
Дисципліна Вибіркова дисципліна 5 «Польська діалектологія» 

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) 

3 кредитів – 150 годин (24 г. лекцій, 30 г. практичних занять, 8 г. 

консультацій, 88 г. самостійної роботи) 

Мова викладання Польська мова  

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

Кафедра полоністики і перекладу 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук, старший викл. Остапчук В. В. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Студенти, котрі починають вивчати курс «Польська 

діалектологія», повинні попередньо засвоїти матеріал  

навчальних дисциплін: «Польська мова» (1-2 семестри навчання). 

Що буде вивчатися У ході курсу студенти вчитимуться сприймати 

тексти, записані діалектною польською мовою, ознайомляться  

з  територіальними особливостями польської мови, з 

польськими діалектами, їх класифікацією, основними 

фонетичними та граматичними діалектними ознаками. 

Крім того, студенти аналізуватимуть ті регіональні мовні 

явища, які потрібні для більш глибокого розуміння теоретично-

наукових основ літературної польської мови та її історії. 
 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Метою курсу є: ознайомити студентів з територіальною 

диференціацією польської мови; розвивати філологічне 

мислення, вміння читати та аналізувати діалектні тексти; 

пояснювати фонетичні, лексичні, морфологічні зміни у 

регіональних варіантах польської мови у порівнянні з сучасним 

станом словозміни у польській мові. 

Чому можна 

навчитися (результати 

навчання) 

У ході курсу студенти набувають такі уміння і навички: 

– уміння читати та аналізувати діалектні різновиди мови; 

пояснювати фонетичні, лексичні, морфологічнізміни у 

діалектній польській мові, описувати соціолінгвальну 

ситуацію; 

– уміння перекладати діалектні тексти сучасною 

літературною польською мовою; 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

матеріалу; 

– уміннявиявляти, ставити та вирішуватипроблемимовного 

характеру; 

– здатність вільно оперувати фаховою лінгвістичною 

термінологією для розв’язання професійних завдань.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

Набуті знання й уміння (компетентності) студенти зможуть 

використовувати на заняттях з польської мови і літератури, під 

час проходження перекладацької практики, під час написання 

наукових робіт. Уміння аналізувати і передавати діалектні 

текстисучасною польською літературною мовою можуть 

згодитися під час здійснення практичних перекладів з польської 



мови. 
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