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Анотація. У статті представлено огляд сучасних навчальних видань з
польської мови, які опубліковані як в Україні, так і в Польщі. Визначені основні
методичні переваги підруучників та посібників, які допомагають опанувати
польську мову як іноземну.
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Аннотация. В статье представлены современные учебные издания по
польскому языку, опубликованные как в Украине, так и в Польше. Определены
основные методические преимущества учебных пособий, которые помогают
изучению польского языка как иностранного.
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Summary. The article presents the current educational publications of the Polish
language, published in Ukraine and Poland. It identifies the methodological
advantages of teaching the Polish language as a foreign language.

Key words. ThePolish language, educational publications, the level of
proficiency.

Польська мова є національною мовою поляків і державною
мовою Польщі. Вона є гармонійною за звучанням і належить до
групи західнослов’янських мов індоєвропейської мовної сім’ї.
Польською мовою спілкується практично все населення країни,
що, враховуючи діаспору, становить понад 42,7 млн осіб, а як
другою, нею володіють ще близько 10 мільйонів. Вивчення поль-
ської мови в наш час є актуальним, перш за все для тих, хто хоче
отримати європейську освіту, розпочати бізнес з польськими
партнерами або виїхати працювати до Польщі.

В Україні та в Польщі видано декілька підручників та само-
вчителів для вивчення польської мови як іноземної, огляд най-
більш популярних навчальних посібників пропонуємо в нашій
статті. У кожній книзі автори використовують свої методики на-
вчання, власну структуру викладу мовного матеріалу, а також
виконують певну мету — швидко навчити читати та вимовляти
необхідні в польському побуті слова і вирази або ж довго, але
впевнено закладати необхідний «фундамент» для подальшого
плідного вивчення польської мови.

Досить ґрунтовним є видання «Практичний курс польської
мови. Базовий підручник» (автори: Я. О. Кротовська, Л. Г. Каш-
куревич, Г. М. Лісова, Н. В. Селіванова).

Цей підручник призначений для початківців вивчення польсь-
кої мови та відповідає початковому та середньому рівням на-
вчання (А1 — В2 за Шкалою Ради Європи). Він складається зі
вступного фонетичного курсу (15 уроків), короткого викладу ос-
нов польської орфографії, основного курсу, що включає 32 уро-
ки, а також розділу «Граматика». Видання відповідає сучасному
рівню викладання іноземних мов. Воно враховує особливості на-
вчання мови на східнослов’янському ґрунті. Підручник дозво-
лить сформувати міцні артикуляційні та інтонаційні навички, за-
своїти нормативний курс граматики та лексичний мінімум, а
також освоїти читання художньої літератури і суспільно-
публіцистичних текстів та розвинути навички мовного спілку-
вання. Підручник призначений для підготовки гуманітаріїв —
філологів, перекладачів, істориків, міжнародників, а також усіх
охочих серйозно вивчити польську мову.
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У підручнику «Польська мова» А. К. Кіклевич та А. А. Кожи-
нової викладено курс сучасної польської мови. Описуються най-
важливіші фонетичні, морфологічні та синтаксичні особливості
мови. Він містить необхідну інформацію про словотвір і синтак-
сис польської мови, норми мовного етикету і мовні типи вислов-
лювань, про правила польської орфографії та пунктуації, про по-
ширені в текстах масової інформації буквених скороченнях та ін.
Для практичного освоєння польської мови призначаються впра-
ви, тексти, польсько-російський словник напропоновані відповіді
до вправ. Книга може бути використана як самовчитель польсь-
кої мови, а також як посібник з курсу польсько-російського пере-
кладу.

Навчальний посібник «Польська мова. Початковий курс» ав-
тора В. І. Єрмоли призначений для самостійного вивчення основ
польської мови. За умови уважного і вдумливого освоєння за-
пропонованого матеріалу можна в короткі терміни опанувати
правила читання, основи нормативної вимови й засвоїти мініма-
льно необхідний граматичний матеріал. Автор підручника свідо-
мо намагався уникати складної лінгвістичної термінології, грама-
тичні правила зведені до мінімуму, лексичний запас обмежений
колом необхідних слів для спілкування на побутовому рівні.

Посібник «Розмовний польський в діалогах» того самого
В. І. Єрмолипризначений для тих, хто хоче опанувати розмовну
польську мову. Він побудований за комунікативним принципом і
знайомить з основними ситуаціями повсякденного спілкування
як за кордоном, так і при прийомі іноземних гостей у себе в краї-
ні. Ретельно відібраний і точний у плані вираження сучасний мо-
вний матеріал робить діалоги живими і зручними для безпосере-
днього практичного використання. Спосіб навчання розмовної
мови через оволодіння діалогами-зразками і готовими мовними
формулами допомагає успішно спілкуватися в іншомовному се-
редовищі в стандартних ситуаціях уже від початку навчання.

Самовчитель «Польська мова. Самовчитель для початківців»
Н. Ананьєва і Т. Тихомирової адресований тим, хто не вивчав
польську мову раніше і хоче оволодіти нею швидко й самостійно.
Посібник включає уроки з фонетики, лексики та граматики,
вправи різного ступеня складності з ключами, поурочні словнич-
ки, граматичні таблиці, гумористичні мініатюри. Аудіододатки
на CD містять тексти і діалоги, озвучені дикторами — носіями
польської мови.

У польських видавництвах також вийшло кілька сучасних
підручників, які допоможуть вивчити польську мову на загаль-
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ному та професійному рівнях. Це «Gramatyka języka polskiego.
Podręcznik dla cudzoziemców» авторів Барбари Бартніцкої та Га-
лини Саткевич. Автори обмежуються інформацією, необхідною
для практичного навчання польської мови, відмовившись від уза-
гальнення і теоретичної частини. Підручник характеризує чітке,
доступне представлення питань фонетики, синтаксису і слово-
твору польської мови:

• артикуляції голосних, дифтонгів у словах, акцент;
• різноманітність індивідуальних частин мови, різноманітність

моделей;
• одномісні і складних речень, подача моделі пропозицій;
• правила для створення слів, огляд продуктивних пластів

слів.
Мабуть, один із найвідоміших є підручник «Hurra po polsku!»,

який складається з 20 глав, запланованих на близько 120 навча-
льних одиниць. Посібник містить:

•тексти:
— оригінальні,сучасні;
— пов’язані із ситуаціями з повсякденного життя (наприклад,

сім’я, подорожі, бізнес, Інтернет, спорт, релігійні свята);
— описреального життяв Польщі;
•численніірізноманітні вправи (систематично займаючись за

цим підручником, можна розвинути чотири навички: говоріння,
письмо, читання та аудіювання);

•логічні мовні завдання: кросворди, вікторини.
Також підручник має аудіо диски із записами для кожного

уроку.
Книга «Polski, krok po kroku», імовірно, найсучасніший й уні-

версальний підручник. Щоб занурити студентів у нову мову і мо-
білізувати до її використання, з першого уроку всі завдання та
пояснення написані польською. Він може бути успішно викорис-
таний для інтенсивних курсів, а також курсів, що викладають в
університетах.

Його перевагами є чіткі граматичні таблиці, наочне пояснення
граматики в діалозі, багатство лексики, гарна якість і природні
аудіозаписи. У підручнику представлені пригоди чотирьох геро-
їв, які приїхали до Кракова навчатися польської мови і водночас
проводять унікальну відпустку (знайомляться з містом, готують
їжу, пишуть листи, автобіографії тощо).

«Z polskim na Ty»– це підручник автора Єви Ліпіньської,
якийпризначений для навчання польської мови для іноземців на
«пороговому» рівні (найвищому для початківців). Його метою є
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оновлення або надання нових необхідних знань польської мови.
Підручник складається з двох частин — граматичної та лексич-
ної. Граматика подана в спрощеному вигляді. Акцент зроблений
на практичному застосуванні граматичних повідомлень. Кожен
урок включає в себе вправи на читання текстів і діалогів, вико-
нання завдань і переклад.

У підручнику представлені автентичні тексти. Вправи з текс-
тами вимагають виконання різних дій (доповнень, відповіді на
питання і т.д.), які урізноманітнюють роботу студентів. Послідо-
вність тем тут не є обов’язковою. Також до підручника додається
компакт-диск із записаними текстами і вправами. Наприкінці за-
пропоновано ключ до вправ, що сприятиме індивідуальній роботі
з підручником.

Практично корисним є збірник вправ і зразків тестових за-
вдань для отримання сертифікатних випробувань для рівня B1
«Bądż  na B1». Це набір ретельно продуманих завдань для рівня
B1. Курс знайомить читача із завданнями до іспиту для отримання
сертифіката, водночас це дуже хороша перевірка знань польської
мови та культури. Підручник включає всі види завдань, які міс-
тяться в сертифікаційних випробуваннях. Книга складається з
вправ, що поліпшують індивідуальну майстерність (аудіювання,
граматика, розуміння письмових текстів, письмової та усної мови).

Вивчення польської мови, насамперед, надає можливість пі-
знання культури країни-сусіда, з якою Україну поєднує спільна
багатовікова історія та яка сьогодні є одним з найважливіших
партнерів України на міжнародній арені.

Отже, сучасні підручники польської мови, видані як в Україні,
так і в Польщі, складені з урахуванням найновіших розробок з
методики викладання польської мови. В їх основу лягла теорія
комунікативного викладання іноземної мови, яка передбачає фор-
мування у студентів навичок використання мови як інструменту
спілкування. Згідно із цією концепцією, теоретичний матеріал по-
дається в обмеженому обсязі, а на першому плані — завдання
практичного оволодіння мовою як в усній, так і в письмовій формі.
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Аннотация. Статья посвящена анализу практической реализации иннова-
ционной концепции изучения иностранного языка «Тренировочная фирма».
Благодаря коммуникативной направленности заданий и их приближенности к
условиям реальной бизнес-среды проект создает оптимальные условия для фо-
рмирования профессионально ориентированной межкультурной коммуника-
тивной компетенции будущих экономистов. «Тренировочная фирма» объеди-


