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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Країнознавство 

Викладач (-і) к.ф.н., доц. Рега Данило Олексійович 

Контактний телефон викладача (0342) 59-61-44 

E-mail викладача danylo.reha@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни очна 

Обсяг дисципліни 90 годин/3.0 кредитів ECTS 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/  

Консультації Консультації проводяться згідно узгодженого 

графіка на навчальний семестр. Також 

консультації можливі в день проведення лекцій чи 

практичних занять. Консультації можуть 

проводитися через онлайн ресурси за 

попередньою домовленістю. 

2. Анотація до курсу 
“Країнознавство” охоплює комплекс питань, які стосуються Польської Республіки, її територіального 

поділу, політичної системи, особливостей культури та історії. У межах вивчення курсу студенти 
дізнаються про адміністративний поділ Польщі, політичну систему в країні (політичні партії, Сенат і 

Сейм), життя видатних поляків, польські національні свята та традиції, польську кухню. 

3. Мета та завдання курсу  
“Країнознавство” - предмет із цілого комплексу дисциплін, який відіграє важливу роль у формуванні 

висококваліфікованого філолога-полоніста. 

Метою дисципліни є ознайомити студентів із сучасністю Польської Республіки, її географічним 
розташуванням, адміністративним поділом, політичною системою, відомими польськими 

особистостями, а також культурними та туристичними надбаннями. 

Завданням даної дисципліни є підготовка висококваліфікованого філолога-полоніста, який здатний 

розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі полоністики, що 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов'язаній 

організацією успішної польсько-української і українсько-польської комунікації. 

4. Результати навчання (компетентності) 
- аналізувати діалектні та соціальні різновиди польської мови, описувати соціолінгвальну ситуацію; 

- вільно, гнучко й ефективно використовувати польську мову в усній та письмовій формі, у різних 

жанрово-стильових різновидах і регістрах  спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному),  
для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя; 

- збирання й аналіз, систематизація і інтерпретація мовних, літературних, фольклорних фактів, 

інтерпретації та перекладу тексту; 

- вільно оперувати фаховою лінгвістичною і літературознавчою термінологією для розв’язання 
професійних завдань; 

- надавати консультації із дотримання норм літературної мови та культури мовлення; 

- організовувати ділову комунікацію; 
- ефективно використовувати набуті лінгвістичні та методичні знання в практиці викладання 

польської мови мови та літератури; 

- володіти методами та формами викладання польської мови у загальноосвітній школі, знаннями в 
організації виховної діяльності в класі; розуміння основних функцій та завдань педагогіки школи та 

специфіки діяльності педагога. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 14 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 58 

Ознаки курсу 

http://www.d-learn.pu.if.ua/


Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік 

навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

ІІ 035 Філологія 
035.033 Слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - польська 

1-й курс, 2019-
2020 рр. 

вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма заняття Література Завдання

, год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 
Тема 1. Політична 

система. 

- Конституція 
Польської 

Республіки. 

Історичні 
умови 

прийняття; 

- Сейм, сенат; 
- Політичні 

партії. 

лекція/дискусія 1-4,6,11,12,15,16 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

2 год. 

 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 

Тема 2-3. 

Територіальний поділ 
Польщі. 

- województwo: 

Lubielskie; 

Podkarpackie; 
Podlaskie; 

Mazowieckie; 

Świętokrzyskie; 
Małopolskie; 

Warmińsko-mazurskie; 

Łódzkie; 
Śląskie; 

Opolskie; 

Dolnośląskie; 

Wielkopolskie; 
Kujawsko-pomorskie; 

Pomorskie; 

Zachodnio-pomorskie; 
Lubuskie. 

лекція/дискусія 1,2,3,8,9 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

4 год. 

 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 

Тема 4. Польські 

національні свята   

- Adwent; 
-Święto Narodowe 

Trzeciego Maj;. 

- Dzień Zwycięstwa; 
-Dzień Solidarności i 

Wolności; 

-Narodowe Święto 
Niepodległości; 

- Święto Trzech Króli; 

-Uroczystość Wszystkich 

Świętych; 
-Święta Bożego 

Narodzenia; 

лекція/дискусія 1,2,3,14 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

2 год. 

 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 



-Święty Mikołaj i 

mikołajki; 
-Święta Pamięci 

Zmarłych. 

 

Тема 1-2.  . 
Територіальний поділ 

Польщі. 

- województwo: 
Lubielskie; 

Podkarpackie; 

Podlaskie; 

Mazowieckie; 
Świętokrzyskie; 

Małopolskie; 

Warmińsko-mazurskie; 
Łódzkie; 

Śląskie; 

Opolskie; 
Dolnośląskie; 

Wielkopolskie; 

Kujawsko-pomorskie; 

Pomorskie; 
Zachodnio-pomorskie; 

Lubuskie. 

практичне/диск
усія 

1,2,3,8,9 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

4 год. 

5/5 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 

Тема 3-4. Польські 

національні свята   
- Adwent; 

-Święto Narodowe 

Trzeciego Maja; 
-Dzień Zwycięstwa; 

-Dzień Solidarności i 

Wolności; 
-Narodowe Święto 

Niepodległości; 

-Święto Trzech Króli; 

-Uroczystość Wszystkich 
Świętych; 

-Święta Bożego 

Narodzenia; 
-Święty Mikołaj i 

mikołajki; 

-Święta Pamięci 
Zmarłych. 

практичне/диск

усія 

1,2,3,14 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

4 год. 

5/5 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 

Тема 5-6. Відомі 

поляки. 

- Mikołaj Kopernik; 
- Jan Paweł II; 

- Józef Piłsudski; 

-Maria Skłodowska-
Curie; 

- Lech Wałęsa; 

- Fryderyk Chopin; 

- Jerzy Hoffman; 
- Krzysztof Zanussi; 

- Andrzej Wajda; 

- Roman Polański; 

лекція/дискусія 1 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

4 год. 

 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 



- Krzysztof Komeda; 

- Wisława Szymborska; 
- Ryszard Kapuściński; 

- Ludwik Zamenhof; 

- Rudolf Weigl; 

- Henryk Sienkiewicz; 
- Adam Mickiewicz; 

- Jan Szczepanik. 

Тема 5-6-7. Відомі 
поляки. 

- Mikołaj Kopernik; 

- Jan Paweł II; 

- Józef Piłsudski; 
- Maria Skłodowska-

Curie; 

- Lech Wałęsa; 
- Fryderyk Chopin; 

- Jerzy Hoffman; 

- Krzysztof Zanussi; 
- Andrzej Wajda; 

- Roman Polański; 

- Krzysztof Komeda; 

- Wisława Szymborska; 
- Ryszard Kapuściński; 

- Ludwik Zamenhof; 

- Rudolf Weigl; 
- Henryk Sienkiewicz; 

- Adam Mickiewicz; 

- Jan Szczepanik.  

практичне/диск
усія 

1 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

6 год. 

5/5/5 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 

Тема 7. Dawna kuchnia 
polska 

- Potrawy tradycyjne; 

-Współczesna kuchnia 
polska; 

- Regionalna kuchnia 

polska: kuchnia 

wielkopolska, kuchnia 
pomorska, kuchnia 

śląska, kuchnia 

galicyjska. 

лекція/дискусія 1,5,7,10,13 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

2 год. 

 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 

Тема 8. Dawna kuchnia 

polska 

- Potrawy tradycyjne; 

- Współczesna kuchnia 
polska; 

- Regionalna kuchnia 

polska: kuchnia 
wielkopolska, kuchnia 

pomorska, kuchnia 

śląska, kuchnia 
galicyjska. 

практичне/диск

усія 

1,5,7,10,13 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерел, 

2 год. 

5 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 

Тема 9. Контрольна 

робота за всіма темами 

лекційних і практичних 
занять 

контрольна 

робота 

1-16 виконанн

я 

контроль

них 

завдань, 

10 згідно 

розкладу, 

наприкінці 

навчального 

семестру 



2 год. 

Самостійна робота. 
Презентації (у к-сті 3) 

на тему (на вибір): 

воєводства, 
національні та 

державні свята, відомі 

люди Польщі, польська 

кухня. 

Самостійна 
робота. 

1-16 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерел, 

58 год. 

15 протягом 

навчального 

року 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Оцінювання здійснюється за національною і ECTS 

шкалою оцінювання на основі 100-бальної системи (див. 
Положення про організацію освітнього процесу та 

розробку основних документів з організації освітнього 

процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника») 

Загальні 100 балів включають: 50 балів за екзамен, 25 

балів за практичні заняття, 10 балів за контрольну 

роботу, 15 балів за самостійну роботу. 

Вимоги до письмової роботи Концептуально конкретне й емпірично верифіковане 

висвітлення питань. 

Практичні заняття Оцінюються по п’ятибальній системі. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Виконання усіх запланованих програмою 

дисципліни форм навчальної роботи, які підлягають 

оцінюванню. Мінімальна кількість балів для 

позитивного зарахування курсу - 50 балів. 

7. Політика курсу 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких подій – 
реагування відповідно до Положення 1 і Положення 2 

8. Рекомендована література 
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