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1. Анотація до курсу 

Дисципліна «Польська мова професійного спрямування» як курс 

практики усного та писемного мовлення має на меті практичне засвоєння 

студентами польської мови та нормативної бази її функціонування у 

комунікативно-мовленнєвих ситуаціях у різних сферах професійної діяльності 

та побуту, формування у студентів лінгвокраїнознавчої компетенції. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – формування у студентів умінь та навичок вільного володіння усіма 

видами мовленнєвої діяльності в межах програмної тематики. В основу курсу 

https://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/osin.php
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покладені принципи системності, комунікативної спрямованості навчання, 

порівняння мовних систем рідної та іноземної мов. 

Завдання курсу: формування у студентів умінь та навичок аудіювання, 

усного та писемного монологічного та діалогічного мовлення відповідно до 

тематичного та граматичного мінімумів запропонованого курсу. 
 

3. Результати навчання: 

Володіти навичками групової та міжособистісної комунікації.  

Робити структуровані презентації професійного змісту з використанням 

відповідних лінгвістичних засобів комунікації; демонструвати достатній діапазон 

відповідної лексики, що стосується теми; розуміти та правильно інтерпретувати 

поняття. 

 

4. Структура курсу 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1. Геополітичне положення Польщі. (Położenie geopolityczne Polski) 

2. Найбільші міста, гори та ріки. (Największe miasta, góry і rzeki) 

3. Національні кольори, гімн та герб. (Barwy narodowe, hymn, godło) 

4. Видатні польські політикиа (Znani polscy politycy) 

5. Засоби комунікації. (Środki komunikacji) 

6. Політичні стосунки. (Stosunki polityczne) 

7. Людина і соціум. (Człowiek a socjum) 

8. Економічні стосунки. (Ekonomiczne stosunki) 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Активований акаунт корпоративної пошти (student.i.p.@nmu.one) на office 365. 

Дистанційна платформа Мoodlе. 

Використовуються лабораторне та мультимедійне обладнання кафедри історії 

та політичної теорії, дистанційна платформа Microsoft Teams. 
 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 
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6.2. Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за два теоретичні модулі (кожен 

з них оцінюється максимально на 20 балів) та оцінок за виконання індивідуальних 

робіт (5 робіт  сумарною оцінкою 60 балів).  

Отримані бали за модульний контроль та індивідуальні завдання додаються і є 

підсумковою оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимально за поточною 

успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

 

Підсумкове 

оцінювання (якщо 

здобувач вищої освіти 

набрав менше 60 

балів та/або прагне 

поліпшити оцінку) 

іспит відбувається у формі письмової роботи, білети для 

підсумкового контролю включають 20 тестових запитань. 

Правильна відповідь на всі запитання тестової частини  

оцінюється у 100 балів. 

Максимальна кількість балів за іспит - 100. 

Індивідуальні 

завдання 

Максимально оцінюються на 60 балів при своєчасній 

здачі, 30 балів при несвоєчасній здачі. 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

Підсумкове оцінювання (якщо здобувач вищої освіти набрав менше 60 балів 

та/або прагне поліпшити оцінку). Максимальна кількість балів при підсумковому 

оцінюванні: 100.  

Критерії оцінки тестової роботи: 

 правильна відповідь оцінюється у 5 балів; 

 частково правильна відповідь – 3 бали; 

 неправильна відповідь – 0 балів. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/ 

System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf.   

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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7.2. Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту і бути 

зареєстровані на дистанційний курс «Соціологія» 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=693  

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Офіс365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є 

робота з дистанційним курсом «Соціологія» 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=693 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту або на форум  дистанційного курсу.  

 7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

7.4. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два 

тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту. Якщо здобувач 

вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою 

дистанційної платформи.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.6. Участь в анкетуванні  
Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освіти 

буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 

365), які буде розіслано на скриньки корпоративної пошти. Заповнення анкет є 

важливою складовою навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість 

застосованих методів викладання та врахувати пропозиції стосовно покращення 

змісту навчальної дисципліни «Польська мова практичного спрямування».  

 

8. Рекомендовані джерела інформації 

Базові 

1. Alicja Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, PWN, Warszawa 2005. 

2. Bartnicka B., Dąbkowski G., Jеkiel W. Uczymy się polskiego. Podręcznik 

języka polskiego dla cudzoziemców: Teksty (2). — Kielce, 1994. 

3. Komunikowanie polityczne i publczne. Wydawnictwo naukowe PWN. 

Arszawa 2012. 434 s.  

4. PWN, Warszawa 2002, 1786 s. 
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5. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców: Komentarz językowy, 

ćwiczenia (1). — Kielce, 1994. 

6. Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stani ozwój badań w Polsce.  

Uniwesytet Wrocławski. 2018, 420 s. 

7. Говоримо польською: Українсько-російсько-польський розмовник 

для ділової людини. — К.: Київська голов. спеціаліз. ред. л-ри мовами нац. 

меншин України, 1995. 

8. Киклевич А. К., Кожинова А. А. Польский язык: Практ. курс. — 

Минск, 2001. 

9. Мы учим польский. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców: 

Komentarz językowy, ćwiczenia (1) / B. Bartnicka, M. Jurkowski, W. Jеkiel ta in. — 

Warszawa, 1999. 

10. Мы учим польский. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców: 

Teksty (2) / B. Bartnicka, M. Jurkowski, W. Jеkiel ta in. — Warszawa, 1999. 

11. Назарук В., Юрковський М. Українсько-польський, польсько-

український словник. — К., 2003. 

12. Українсько-польський, польсько-український термінологічний 

словник: Право. Фінанси. Економіка. Торгівля. — К., 2004. 

Додаткові інформаційні ресурси 

 Grzegorz Jagodziński, Gramatyka języka polskiego - 

http://www.grzegorj.jzn.pl/gram/gram00.html 

 Maciej Malinowski, Obcy język polski - 

http://www.obcyjezykpolski.interia.pl 

 Пошукові системи: 

 www.wp.pl 

 www.interia.pl 

 www.onet.pl 

 друкований та роздатковий матеріал. 
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