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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основна мета курсу:  

ознайомлення студентів з тенденціями розвитку польської мови в різні історичні  

періоди (від дописемної епохи до сучасності), а саме, які фонетичні, морфологічні, 

синтаксичні та лексичні зміни відбувалися в різні періоди розвитку польської мови, з  

історією становлення польської літературної мови; поглиблення знань студентів зі 

слов’янських мов, які вони здобувають у процесі вивчення предметів «Загальне 

мовознавство» та «Актуальні питання дериватології сучасної української мови»; залучення 

студентів до роботи з писемними текстами-джерелами вивчення історії польської мови; 

порівняння та інтерпретація мовних явищ у діахронічному та синхронічному аспектах на 

прикладі двох слов’янських мов (польської та української); розуміння взаємозалежності  та  

взаємовпливів  мовних  підсистем; розвиток ключових предметних компетентностей 

студентів у процесі дослідницької та аналітично-інтерпретаційної діяльності; формування 

здатності розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі освіти у процесі навчання та 

професійної діяльності. 

 

Завдання: донести до студентів важливість вивчення дисциплін діахронічного мовознавства 

для розвитку мовної свідомості філолога; представити виникнення історичної граматики 

польської мови як самостійної наукової дисципліни, методів її дослідження; висвітлити 

місце історичної граматики польської мови як науки в комплексі мовознавчих наук; 

представити внутрішній розвиток мовної системи; на основі розгляду окремих періодів 

розвитку польської мови розвинути у студентів уміння реєструвати і класифікувати системні 

мовні зміни; навчити студентів чіткому сприйняттю і правильному використанню детального 

аналізу системних мовних явищ, законів і тенденцій розвитку мовної системи для розуміння 

її сучасного стану; навчити студентів застосовувати правила транскодування текстів на 

практиці: у процесі аналізу текстів різних періодів, запропонованих викладачем та обраних 

самостійно; навчити студентів внутрішніх закономірностей розвитку польської мовної 

системи в діахронії, встановлення основних тенденцій її розвитку на всіх рівнях мовної 

системи (фонетичному, морфологічному, словотвірному, синтаксичному, лексичному); 

вивчення впливу зовнішніх (екстралінгвістичних) факторів на розвиток системи польської 

мови; навчити студентів пояснювати мовні факти та явища в діахронії; допомогти їм 

зрозуміти основні закономірності розвитку фонетичної, лексичної, граматичної та лексичної 

систем польської мови. 

. 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність проведення досліджень на належному (науковому) рівні.  

3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

4. Здатність ґенерувати нові ідеї (креативність). 

5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Фахові компетентності: 

1. Володіння контекстуальними та спеціальними знаннями з інших гуманітарних  

дисциплін, суміжних із філологічними, вміння застосовувати їх у процесі фахової діяльності 

вчителя-філолога. 

2.  Здатність володіти іноземною мовою в галузі професійної діяльності. 

3.  Здатність  здійснювати  науковий  аналіз  і  структурування мовного  /  мовленнєвого  

й  літературного  матеріалу  з  урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів. 

4.  Здатність до інтерпретування мовно-культурних та літературно-мистецьких явищ,  

процесів, напрямів, тенденцій, архетипів і стереотипів, закономірностей та специфіки  

окремих історичних епох, національних культур, мовно-культурних реґіонів. 

5. Уміння використовувати можливості сучасних інформаційних технологій,  

мережевих програмних систем та інтернет-ресурсів для вирішення теоретичних і практичних 



завдань у галузі лінґвістики та літературознавства. 

6.  Здатність здійснювати наукові дослідження, володіти сучасною методологією,  

принципами  та  методами  наукових досліджень. 

 

Програмні результати навчання: 

1. Налагоджувати  співпрацю  з  різними  соціальними  інституціями,  загальноосвітніми  

закладами  та  батьками  з  метою  забезпечення  якості освіти,  реалізації  дослідницьких  та  

інноваційних проектів. 

2. Володіти сучасними принципами й методоми лінґвістичного та літературознавчого  

аналізу, систематизації  та  інтерпретації  існуючих джерел дослідження обраної наукової  

проблеми, уміти виявляти закономірності та зв’язки між ними; здатність проектувати та 

здійснювати  емпіричні  й  експериментальні дослідження; уміння проявляти творчі та  

інноваційні здібності під час наукового дослідження. 

3. Володіти  філософськими  принципами  трактування мовних і літературних явищ,  

напрямів, закономірностей, історично-культурних традицій та індивідуальних особливостей  

і новаторств у літературній творчості. 

4. Уміти використовувати комунікативний інструментарій управління у сфері освіти для 

впровадження  змін та інновацій; здатність застосовувати профільні знання в умовах  

індивідуалізації і диференціації навчання. 

5. Використовувати  сучасні  психолого-педагогічні стратегії та технології в освітньому  

процесі; уміти проводити спеціальні  педагогічні  дослідження,  проектувати  відповідно до 

обраної технології навчання; уміти використовувати у своїй практичній діяльності ідеї та 

досвід прогресивних педагогів минулого і сучасності. 

6.  Володіти знаннями з теорії та практики літературного перекладу, літературної критики  

та  компаративістики; вміння застосовувати їх у власній науково-дослідницькій практиці  та 

освітньо-педагогічній діяльності вчителя-філолога. 

 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальна дисципліна «Актуальні питання історії польської мови» викладається на 

базі дисциплін: «Практичний курс польської мови», «Сучасна польська мова (фонетика, 

лексикографія, лексикологія, фразеологія, морфологія, синтаксис)», «Методика навчання 

польської мови», «Актуальні питання дериватології сучасної української мови», «Загальне 

мовознавство». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Набуті студентами знання та уміння з навчальної дисципліни «Актуальні питання 

історії польської мови» є базою для формування їхніх мовних навичок, розуміння мовних 

явищ у діахронічному, синхронічному та порівняльному аспектах, а також якісного 

виконання студентами кваліфікаційних робіт з обраної спеціальності. У результаті вивчення 

цієї дисципліни студент повинен набути такі результати навчання: 

Знання: періодизація розвитку польської мови; формування фонетичної, граматичної 

та лексичної підсистем польської мови; основних письмових текстів-джерел вивчення історії 

польської мови.  

Уміння: характеризувати різні періоди розвитку польської мови; пояснювати окремі 

мовні (фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні) явища в діахронії з урахуванням 

зовнішньо- та внутрішньомовних факторів; аналізувати писемні тексти-джерела історії 

польської мови.   

 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 



Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною та 

ЄКТС. 

А (90–100) – (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок): отримує 

здобувач вищої освіти другого ступеня, який демонструє відмінне знання історії польської 

мови як самостійної наукової дисципліни, методів її дослідження; висвітлює місце і зв’язок 

історичної граматики польської мови як науки в комплексі наук, з яких складається 

мовознавство; представляє внутрішній розвиток мовної системи; уміє інтерпретувати і 

класифікувати системні мовні зміни; аналізує системні мовні явища, закони і тенденції 

розвитку мовної системи для розуміння її сучасного стану; застосовує правила 

транскодування текстів на практиці: у процесі аналізу писемних текстів різних епох, 

запропонованих викладачем та обраних самостійно; розуміє внутрішні закономірності 

розвитку польської мовної системи в діахронії, встановлює основні тенденції її розвитку на 

всіх рівнях мовної системи (фонетичному, морфологічному, синтаксичному, лексичному); 

пояснює вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на розвиток системи польської мови. 

В (82–89) – (вище середнього рівня з кількома помилками): завдання у цілому виконує в 

повному обсязі, проте наявні певні недоліки у виконанні роботи – ознаки неповноти 

розуміння й знання необхідного матеріалу. Здобувач вищої освіти другого ступеня 

демонструє добре знання теоретичних проблем історії польської мови як самостійної 

наукової дисципліни, методів її дослідження; на рівні вище середнього висвітлює місце і 

зв’язок історичної граматики польської мови як науки в комплексі наук, з яких складається 

мовознавство; представляє внутрішній розвиток мовної системи; уміє інтерпретувати і 

класифікувати системні мовні зміни; аналізує системні мовні явища, закони і тенденції 

розвитку мовної системи для розуміння її сучасного стану; застосовує правила 

транскодування текстів на практиці: у процесі аналізу писемних текстів різних епох, 

запропонованих викладачем та обраних самостійно; розуміє внутрішні закономірності 

розвитку польської мовної системи в діахронії, встановлює основні тенденції її розвитку на 

всіх рівнях мовної системи (фонетичному, морфологічному, синтаксичному, лексичному). 

С (75–81) – (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок): 

отримує здобувач, який демонструє здебільшого достатні знання теоретичних проблем 

історії польської мови як самостійної наукової дисципліни, методів її дослідження; 

висвітлює місце і зв’язок історичної граматики польської мови як науки в комплексі наук, з 

яких складається мовознавство; представляє внутрішній розвиток мовної системи; уміє 

інтерпретувати і класифікувати системні мовні зміни; добре аналізує системні мовні явища, 

закони і тенденції розвитку мовної системи для розуміння її сучасного стану; застосовує 

правила транскодування текстів на практиці: у процесі аналізу писемних текстів різних епох, 

запропонованих викладачем та обраних самостійно; розуміє внутрішні закономірності 

розвитку польської мовної системи в діахронії.  

D (67–74) – (непогано, але зі значною кількістю недоліків): отримує здобувач, який 

виявив недостатньо міцні знання з питань історії польської мови як самостійної наукової 

дисципліни, методів її дослідження; висвітлює місце і зв’язок історичної граматики 

польської мови як науки в комплексі наук, з яких складається мовознавство; слабо 

представляє внутрішній розвиток мовної системи; уміє інтерпретувати і класифікувати 

системні мовні зміни; аналізує системні мовні явища, закони і тенденції розвитку мовної 

системи для розуміння її сучасного стану; застосовує правила транскодування текстів на 

практиці: у процесі аналізу писемних текстів різних епох, запропонованих викладачем та 

обраних самостійно. 

Е (60–66) – (виконання відповідає мінімальним критеріям): отримує здобувач, який 

загалом виявив посередні знання навчального матеріалу, майже не спирається на основні та 

додаткові рекомендовані джерела літератури, слабо володіє питаннями історії польської 

мови, методів її дослідження; висвітлює місце і зв’язок історичної граматики польської мови 

як науки в комплексі наук, з яких складається мовознавство; представляє внутрішній 

розвиток мовної системи; не уміє інтерпретувати і класифікувати системні мовні зміни на 



практиці; погано аналізує системні мовні явища, закони і тенденції розвитку мовної системи 

для розуміння її сучасного стану. 

FX (35–59) – (з можливістю повторного складання): отримує здобувач, який виявив 

неглибокі знання з питань історії польської мови, методів її дослідження; недобре висвітлює 

місце і зв’язок історичної граматики польської мови як науки в комплексі наук, з яких 

складається мовознавство; представляє внутрішній розвиток мовної системи; не уміє 

інтерпретувати і класифікувати системних мовних змін на практиці. 

F (0–34) – (з можливістю повторного складання): отримує здобувач, який виявив 

незнання суттєвої більшості питань з історії польської мови як самостійної наукової 

дисципліни, методів її дослідження; висвітлює місце і зв’язок історичної граматики 

польської мови як науки в комплексі наук, з яких складається мовознавство; представляє 

внутрішній розвиток мовної системи. 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

 відповіді, дискусії на практичних заняттях; 

 співбесіда з лектором на основі вивченого матеріалу; 

 індивідуальні завдання; 

 самостійна робота студентів; 

 екзамен/залік. 

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

   Тема 1. Вступ. Предмет та завдання курсу «Актуальні питання історії польської 

мови». Методи і принципи вивчення історії мови. Джерела вивчення історії мови (писемні 

памʼятки, споріднені мови, лексичні запозичення тощо). Зв'язок історії польської мови з 

іншими дисциплінами (загальним мовознавством, сучасною польською мовою, порівняльно-

історичною граматикою словʼянських мов, історичною граматикою польської мови, 

діалектологією, історією, етнографією тощо). Становлення та місце польської мови серед 

інших слов’янських мов.  

Тема 2. Праіндоєвропейська та прасловʼянська мови. Спадщина з праслов’янської 

мови. Три підгрупи слов'янських мов: східна, західна і південна. Мовна спорідненість 

словʼянських народів. Найважливіші етапи розвитку польської мови. Періодизація історії 

розвитку польської мови. Характеристика дописемного періоду. Початки становлення 

польської мови.   

Тема 3. Становлення польської держави. Прийняття християнства. Праслов’янські 

лексичні одиниці. Найдавніші запозичення. Писемний період: загальна характеристика. 

Давньопольський, середньопольський та новопольський періоди розвитку польської мови. 

Тема 4. Найдавніші письмові пам’ятки польської мови (релігійні та світські): Bulla 

gnieźnieńska. Bogurodzica. Kazania świętokrzyskie. Psałterz floriański. Roty sądowe. Kazania 

gnieźnieńskie. Biblia królowej Zofii. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią (характеристика, 

аналіз). Правопис давньопольських пам’яток. 

Тема 5. Фонетична система старопольської мови. Наголос. Довгі і короткі голосні. 

Звужені голосні. Носові голосні у польській мові. Спрощення у групах приголосних. 

Ствердіння приголосних sz, ż, cz, dż, rz, c, dz. Пом'якшення приголосних k, g у сполученнях 

ky, gy, ke, ge). Розвиток єрів у польській мові. 

Тема 6. Морфологічна,  словотвірна  та  синтаксична  системи старопольської мови. 

Словозміна іменників, прикметників, займенників, числівників, дієслів. Словотвірні 

форманти. Афіксальна та безафіксальна деривація. Форманти-запозичення (-arz, -erz, -unk/-

unek). Назви власні. Зменшено-пестливі суфікси. Іменна частина іменного складеного 

присудка. Зв'язок керування. Прийменники k, ku. Дієприслівник. Сполучник.  

Тема 7. Тенденції  розвитку лексичної системи старопольської мови. Найважливіші 

зміни в лексичній системі польської мови. Лексичні запозичення. 



Тема 8. Фонетична система середньопольського періоду. Звужені голосні. Носові 

голосні. Перехід ir, irz в er, erz та il, yl, ił, ył в el, eł. Вимова ł. Ствердіння губних приголосних 

в кінці слова. 

Тема 9. Морфологічна,  словотвірна та синтаксична  системи середньопольського 

періоду. Словозміна іменників, прикметників, займенників, числівників, дієслів. Формування 

чоловічо-особового роду. Подвійне число. Синтаксичні зв’язки числівників. Конструкція 

accusativus cum infinitivo.  

Тема 10. Тенденції розвитку лексичної системи середньопольського періоду. 

Найважливіші зміни в лексичній системі польської мови. Лексичні запозичення. Словники і 

граматики середньопольського періоду. 

Тема 11. Фонетична система новопольського періоду: голосні та приголосні звуки. 

Офографічні зміни новопольського періоду.      

Тема 12. Морфологічна,  словотвірна  та  синтаксична  системи новопольського 

періоду. Словозміна іменників, прикметників, займенників, числівників, дієслів. Чоловічо-

особова форма іменників. Поширення суфіксів -ak (іменники), -ywać, -iwać (дієслова). 

Абревіатури. Синтаксичні зв’язки числівників. Частка і сполучник.   

Тема 13. Тенденції розвитку лексичної системи новопольського періоду. 

Найважливіші зміни в лексичній системі польської мови. Лексичні запозичення. Словники і 

граматики новопольського періоду. 

Тема 14. Польські діалекти, регіолекти, говірки. Тенденції розвитку польської мови у 

ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. Польська мова на поч. ХХІ ст.: стан і перспективи. 

Тема 15. Становлення польської літературної мови. Польська мова тзв. східного 

пограниччя. Роль польської мови тзв. східного пограниччя у становленні польської 

літературної мови. Українсько-польські міжмовні контакти. 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

1. Польська мова серед інших слов’янських мов: становлення  польської  мови, 

взаємовплив. 

2. Характеристика давньопольських писемних пам’яток.  

3. Правопис. Становлення польської орфографії. «Орфографічний трактат» Якуба 

Паркошовіца. «Орфографічний трактат» Станіслава Заборовського. 

4. Система  голосних та приголосних  польської  мови  на  різних  етапах  її розвитку. 

5. Формування  іменних  категорій  у  польській  мові. 

6. Формування вербальних категорій у польській мові. 

7. Лексико-семантична система польської мови давньопольського, середньопольського 

та новопольського періодів. 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Самостійна робота студента з навчальної дисципліни «Актуальні питання історії 
польської мови» містить: опрацювання теоретичного матеріалу; виконання індивідуальних 
завдань; підготовку до самостійної роботи; опрацювання запропонованої наукової літератури 
та письмових текстів-джерел; підготовку до семестрового екзамену/заліку. 

 

Теми для самостійного опрацювання: 

1. Роль латини в історії польської мови. 

2. Становлення польської графіки та орфографії.   

3. Наголос у польській мові. 

4. Дериватологія (афіксальна та безафіксальна деривація). 

5. Форманти іншомовного походження. 

6. Лексичні запозичення у польській мові: діахронічний аспект. 

7. Словники і граматики польської мови. 

8. Освітня діяльність в різні періоди розвитку польської мови. 



 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

Засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з навчальної 

дисципліни «Актуальні питання історії польської мови» перевіряється шляхом усного 

опитування, відповідей під час практичних занять; оцінювання індивідуальних завдань; 

підсумкової співбесіди з лектором на основі вивченого матеріалу та самостійної роботи. 

Упродовж семестру студент може отримати максимально 100 балів: робота під час 

практичних занять – 50 балів; індивідуальне завдання – 15 балів; співбесіда з лектором на 

основі вивченого теоретичного матеріалу – 15 балів, виконання самостійної роботи – 20 

балів. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 

Види запланованих робіт Екзамен 

Робота на 

практичних 

заняттях 

Індивідуальне  

завдання 

Співбесіда з 

лектором 

Самостійна 

робота 100 

50 15 15 20 
 

 

 Поточна успішність ( ) Екзамен 

) 

Відповіді 

на 

практичних 

заняттях 

Виконання 

індивідуального 

завдання 

Співбесіда 

з 

лектором 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

 Сума  

 

50 

 

15 

 

15 

 

20 

100 100 

 Коефіцієнт погодження 0,6 0,4 

 Разом 100 

 

 

 

Види запланованих робіт Залік 

Робота на 

практичних заняттях 

Індивідуальне  

завдання 

Співбесіда з 

лектором 

Самостійна 

робота 100 

50 15 15 20 

 

 Відповіді на практичних заняттях оцінюються за чотирибальною шкалою. Результат 

за 100-бальною шкалою обчислюється за формулою х =  . , де К = 10 б, А – сума усіх 

поточних оцінок за чотирибальною шкалою, включаючи оцінки «2», n – кількість цих оцінок 

(не менше чотирьох),  – середня оцінка. Якщо середня оцінка за відповіді на практичних 

заняттях   2,5, то кількість балів х дорівнює нулю.  



Індивідуальне завдання передбачає підготовку студентом доповіді-презентації, 

мультимедійної презентації, реферату, стислих повідомлень з запропонованої / обраної 

проблеми; захист індивідуальної роботи з порівняння мовних фактів, явищ з елементами 

наукового дослідження; підготовку та презентацію власних досліджень; виконання завдань 

різного рівня складності; аналіз вибраного писемного тексту з використанням порівняльно-

історичного методу. В оцінюванні індивідуального завдання до уваги береться повнота 

розкриття питання, науковість, аргументованість, послідовність викладу матеріалу. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання індивідуального 

завдання – 15. 

Підсумкова співбесіда з лектором передбачає виконання завдань з теоретичних 

проблем навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів, призначених на оцінку підсумкової 

співбесіди, виводиться шляхом оцінювання якості виконаних завдань, що включає повноту 

розкриття питання. 

Сума оцінок, отриманих студентом за різні види виконаної навчальної роботи,  

становить підсумкову семестрову оцінку. Максимальна екзаменаційна оцінка складає 100 

балів, помножених на узгоджений коефіцієнт 0,4.  

Екзамен та залік за талоном № 2 та перед комісією проводиться в усній формі з 

оцінюванням за стобальною шкалою. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Читання лекцій та проведення практичних занять з використанням мультимедійних 

презентацій та онлайн-ресурсів (використання проєктора, екрана, аудіовізуальних засобів 

тощо); при дистанційній формі навчання використання інтернет-платформ Zoom тощо. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

Основна література 
 

1. Базова 1. Ананьева Н. Е. История и диалектология польского языка: учебник для 

студентов высших учебных заведений / Н. Е. Ананьева. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 301 с. 

2. Лазарович О.М. Історія польського мовознавства. Ч.1. : Найвидатніші польські 

мовознавці / О. Лазарович, А. Томчак, Я. Мельник. – Ів.-Франківськ : Гостинець, 2006. – 

128 с.  

3. Лер-Сплавинский Т. Польский язык / Т. Лер-Сплавинский. – M., 1964.  

4. Bajerowa I. Zarys historii języka polskiego 1939 - 2000 / I. Bajerowa. – Warszawa 2003.  

5. Borawski S. Wybór tekstów do historii języka polskiego / S.Borawski. – Warszawa 2003.  

6. Dubisz S. Język – Historia – Kultura (wykłady, studia, analizy) / S. Dubisz. – Warszawa, 

2002.  

7. Dubisz S. (red.) Nauka o języku dla polonistów / S. Dubisz. – Warszawa, 1994.  

8. Gajos-Paradowska E. Gramatyka opisowa jezyka polskego / E. Gajos-Paradowska. – 

Czestochowa, 1996. – 45 с.  

9. Karaś H. Gramatyka historyczna języka polskiego. Materiały do ćwiczeń. Seria druga / 

Halina Karaś. – Warszawa, 1994.  

10. Klemensiewicz Z. Gramatyka historyczna jezyka polskiego / Z. Klemensiewicz, T. Lehr-

Splawinski, S. Urbanczyk. – Warszawa : PWN. wyd. naukowe, 1964. – 596 s. 

11.Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego / Z. Klemensiewicz T. 1-3, Warszawa 2002.  

12. Klemensiewicz Z. Podstawowe wiadomosci z gramatyki jezyka polskiego / Z. 

Klemensiewicz. – Warszawa, 1984. – 153 с.  

13. Kuraszkiewicz W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – 

Warszawa, 1972.  

14. Kuraszkiewicz W. Podstawowe wiadomości z gramatyki historycznej języka polskiego z 

wyborem tekstów staropolskich i ćwiczeń / W.Kuraszkiewicz. –Warszawa, 1970.  



15. Lehr-Splawiński T. Język polski: pochodzenie, powstanie, rozwój / T. Lehr-Splawinski. –

Warszawa 1978.  

16. Los J. Poczatki piśmiennictwa polskiego : (przegląd zabytków językowych) / J. Los. – 2-e 

wydanie, poprawione. – Lwów-Warszawa-Kraków : Wydawnictwo zakładu narodowego im. 

Ossolinskich, 1922. – 541s.  

17. Rospond S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa, 1973.  

18. Rospond S. Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami / S. Rospond. – 

Warszawa, 2003.  

19. Rybicka-Nowacka H. Szkice z dziejów języka literackiego / H. Rybicka-Nowacka. – 

Warszawa 1990.  

20. Strutyński J. Elementy gramatyki historycznej języka polskiego / J. Strutyński. – Kraków 

2002.  

21. Szober S. Gramatyka języka polskiego / S. Szober. – Warszawa 1959.  

22. Szober S. Gramatyka jezyka polskiego / S. Szober. – 2-e wydanie, zmienione i uzupelnione. 

– Lwow – Warszawa. –1923. – 408 s  

23. Urbańczyk S., Prace z dziejów języka polskiego / S. Urbańczyk. – Wrocław 1979.  

24. Walczak B. Zarys dziejów języka polskiego / B.Walczak. – Poznań 1995.  

 

Енциклопедії та словники 

1. Encyklopedia języka polskiego / pod red. S. Urbańczyka, 2 wyd. –  Wrocław – Warszawa–

Kraków, 1992.  

2. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego / pod red. K. Polańskiego. – Wrocław, 1999.  

3. Gołąb Z. Słownik terminologii językoznawczej / Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański. –

Warszawa, 1968.  

4. Płociennik I. Słownik wiedzy o języku / I. Płociennik, D. Podlawska. – Bielsko-Biała, 2004. 

5. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny / pod red. H. Zgółkowej. – Poznań, 1998.  

 

Додаткова література 

1. Ананьева Н.Е. О некоторых принципах построения курса истории польского языка / Н. 

Е. Ананьева // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. –1988. –№4. –С. 94 

–103.  

2. Бернштейн С.Б. Очерки сравнительной грамматики славянских языков / С.Б. 

Бернштейн. – М., 1961.  

3. Мейе А. Введение в сравнительное изучение славянских языков / А. Мейе. – М.–Л., 

1938.  

4. Парфенов, С.О. Польська науково-технічна термінологія к. ХІХ–ХХ ст. / С.О. 

Парфенова // Проблеми слов’янознавства. Вип. 31. – Львів. –1985. – С. 71– 76.  

5. Урбаньчик С. Польський язык в ХVI веке / С. Урбаньчик // Советское славяноведение. 

–1977. –№2. – С. 67–77.  

6. Długosz-Kurczabowa K. Gramatyka historyczna języka polskiego / K. Długosz-Kurczabowa. 

– Warszawa, 2001.  

7. Jodłowski S. Losy polskiej ortografii / S. Jodłowski. – Warszawa, 1979.  

8. Vrtel-Wierczyński S. Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do roku 1543 / S. 

Vrtel-Wierczyński. – Warszawa, 1969.  

9. Wieczorkiewicz B. Elementy gramatyki historycznej języka polskiego z ćwiczeniami / B. 

Wieczorkiewicz, R. Sinielnikoff. – Warszawa, 1965.  

10. Współczesny język polski / red. J. Bartmiński. – Lublin 2001. 
 

 

Інтернет-ресурси 
 

1. https://polszczyzna.pl/skad-wzial-sie-jezyk-polski/   

https://polszczyzna.pl/skad-wzial-sie-jezyk-polski/


2. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiec

one_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_pos

wiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-

n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_

polskiej-r1956-t47-n3-s86 

137/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury

_polskiej-r1956-t47-n3-s86-137.pdf 

3. https://www.kurspolskiego.pl/pl/Kacik_jezykowy/ciekawostki-fakty-i-mity-o-jezyku-

polskim  

4. http://mjsk.te.ua/uk/dijalnist/68  

5. http://delibra.bg.polsl.pl/Content/31820/BCPS_35753_1931_Gramatyka-jezyka-pol.pdf  

6. https://polskiikropka.pl/moj-jezyk-polski-dr-katarzyna-jasinska/   

7. https://www.youtube.com/watch?v=Om6j-8Okljs  

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86%20137/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86-137.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86%20137/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86-137.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86%20137/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86-137.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86%20137/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86-137.pdf
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ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни «Актуальні питання історії польської мови» 

2020 – 2021 н.р. 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Ступінь вищої освіти – маґістр 

Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність – 014 Середня освіта (Мова і література (польська)) 

Освітні програми – Середня освіта (Мова і література (польська), українська мова і 

література), Середня освіта (Мова і література (польська)) 

Загальний обсяг дисципліни – 4 (в кредитах ЄКТС) 

Статус дисципліни – обов’язкова 

Інститут (факультет) – філологічний 

Кафедра – світової літератури та славістики 

Курс – I; семестр – 2; вид підсумкового контролю – екзамен 

Курс – ІI; семестр – 3; вид підсумкового контролю – залік 

Мова навчання: польська 

Види занять: лекції, практичні  

Методи навчання: проблемного викладу, пошуково-евристичний, дослідницький, 

дискусійно-діалогічний. 

Форми навчання: денна, заочна 

Інтернет-покликання на дисципліну: (матеріали до лекційних та практичних занять, 

інструктаж до індивідуальних завдань тощо викладач надсилає студентам на корпоративну 

електронну пошту групи) 
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Денна I ІІ 120/4 44 30 – 14 – 76 – – + 

Заочна ІІ ІІІ 120/4 14 8 – 6 – 106 – + – 

2. Викладачі 

Прізвище, імʼя, по батькові 

 

 

 

 

 

E-mail: (корпоративна ел. пошта) 

 

Тел.: контактний телефон (за згодою) 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

світової літератури та славістики  

Зелінська Марія Зенонівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

світової літератури та славістики 

Іваночко Ганна Остапівна 
mariazielinska23@gmail.com; 

ivanoczko_ania@ukr.net  

 

mailto:mariazielinska23@gmail.com
mailto:ivanoczko_ania@ukr.net


3. Характеристика навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з тенденціями розвитку польської мови в різні 

історичні  періоди (від дописемної епохи до сучасності), а саме, які фонетичні, морфологічні, 

синтаксичні та лексичні зміни відбувалися в різні періоди розвитку польської мови, з  історією 

становлення польської літературної мови; поглиблення знань студентів зі слов’янських мов, які вони 

здобувають у процесі вивчення предметів «Загальне мовознавство» та «Актуальні питання 

дериватології сучасної української мови»; залучення студентів до роботи з писемними текстами-

джерелами вивчення історії польської мови; порівняння та інтерпретація мовних явищ у 

діахронічному та синхронічному аспектах на прикладі двох слов’янських мов (польської та 

української); розуміння взаємозалежності  та  взаємовпливів  мовних  підсистем; розвиток ключових 

предметних компетентностей студентів у процесі дослідницької та аналітично-інтерпретаційної 

діяльності; формування здатності розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі освіти у процесі 

навчання та професійної діяльності. 

Результати навчання (чому можна навчитися): 

• Налагоджувати  співпрацю  з  різними  соціальними  інституціями,  загальноосвітніми  

закладами  та  батьками  з  метою  забезпечення  якості освіти,  реалізації  дослідницьких  та  

інноваційних проектів. 

• Володіти сучасними принципами й методоми лінґвістичного та літературознавчого  

аналізу, систематизації  та  інтерпретації  існуючих джерел дослідження обраної наукової  

проблеми, уміти виявляти закономірності та зв’язки між ними; здатність проектувати та здійснювати  

емпіричні  й  експериментальні дослідження; уміння проявляти творчі та  

інноваційні здібності під час наукового дослідження. 

• Володіти  філософськими  принципами  трактування мовних і літературних явищ,  

напрямів, закономірностей, історично-культурних традицій та індивідуальних особливостей  і 

новаторств у літературній творчості. 

• Уміти використовувати комунікативний інструментарій управління у сфері освіти для 

впровадження  змін та інновацій; здатність застосовувати профільні знання в умовах  

індивідуалізації і диференціації навчання. 

• Використовувати  сучасні  психолого-педагогічні стратегії та технології в освітньому  

процесі; уміти проводити спеціальні  педагогічні  дослідження,  проектувати  відповідно до обраної 

технології навчання; уміти використовувати у своїй практичній діяльності ідеї та досвід 

прогресивних педагогів минулого і сучасності. 

• Володіти знаннями з теорії та практики літературного перекладу, літературної критики  

та  компаративістики; вміння застосовувати їх у власній науково-дослідницькій практиці  та освітньо-

педагогічній діяльності вчителя-філолога. 

 

Компетентності (як можна користуватися набутими знаннями та вміннями): 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність проведення досліджень 

на належному (науковому) рівні. ЗК 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК 4. Здатність 

ґенерувати нові ідеї (креативність). ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК 1. Володіння контекстуальними та спеціальними знаннями з інших гуманітарних  дисциплін, 

суміжних із філологічними, вміння застосовувати їх у процесі фахової діяльності вчителя-філолога. 

ФК 2. Здатність володіти іноземною мовою в галузі професійної діяльності. ФК 3. Здатність  

здійснювати  науковий  аналіз  і  структурування мовного  /  мовленнєвого  й  літературного  

матеріалу  з  урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів. ФК 4. Здатність до 

інтерпретування мовно-культурних та літературно-мистецьких явищ,  процесів, напрямів, тенденцій, 



архетипів і стереотипів, закономірностей та специфіки  окремих історичних епох, національних 

культур, мовно-культурних реґіонів. ФК 5. Уміння використовувати можливості сучасних 

інформаційних технологій,  мережевих програмних систем та інтернет-ресурсів для вирішення 

теоретичних і практичних завдань у галузі лінґвістики та літературознавства. ФК 6. Здатність 

здійснювати наукові дослідження, володіти сучасною методологією,  принципами  та  методами  

наукових досліджень. 

 

Пререквізити дисципліни (теоретична база вивчення дисципліни, можуть бути відсутні). Вивчення 

даної дисципліни базується на знаннях з таких навчальних дисциплін як: «Практичний курс польської 

мови», «Сучасна польська мова (фонетика, лексикографія, лексикологія, фразеологія, морфологія, 

синтаксис)», «Методика навчання польської мови», «Актуальні питання дериватології сучасної 

української мови», «Загальне мовознавство». 

 

Постреквізити дисципліни (при вивченні яких дисциплін, при виконанні яких видів навчальної 

роботи будуть використані набуті знання, вміння). Навчальна дисципліна «Актуальні питання історії 

польської мови» є важливою складовою фахової підготовки філологів другого рівня вищої освіти, 

майбутніх учителів польської мови й літератури та української мови й літератури та/або мовознавців, 

полоністів, науково-академічних працівників тощо; навчальна дисципліна пов’язана з вивченням  

таких дисциплін, як «Проблемні питання лексикології польської мови», «Теоретичні проблеми 

літературного перекладу» та «Загальне мовознавство». 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

• періодизацію розвитку польської мови;  

• формування фонетичної, граматичної та лексичної підсистем польської мови;  

• основні письмові тексти-джерела вивчення історії польської мови. 

уміти: 

• характеризувати різні періоди розвитку польської мови;  

• пояснювати окремі мовні (фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні) явища в діахронії з 

урахуванням зовнішньо- та внутрішньомовних факторів;  

• аналізувати писемні тексти-джерела історії польської мови. 

 

 4. Програма дисципліни. Зміст основних розділів дисципліни:  

Вступ. Предмет та завдання курсу «Актуальні питання історії польської мови». Методи і принципи 

вивчення історії мови. Джерела вивчення історії мови (писемні памʼятки, споріднені мови, лексичні 

запозичення тощо). Зв'язок історії польської мови з іншими дисциплінами (загальним мовознавством, 

сучасною польською мовою, порівняльно-історичною граматикою словʼянських мов, історичною 

граматикою польської мови, діалектологією, історією, етнографією тощо). Становлення та місце 

польської мови серед інших слов’янських мов. Праіндоєвропейська та прасловʼянська мови. 

Спадщина з праслов’янської мови. Три підгрупи слов'янських мов: східна, західна і південна. Мовна 

спорідненість словʼянських народів. Найважливіші етапи розвитку польської мови. Періодизація 

історії розвитку польської мови. Характеристика дописемного періоду. Початки становлення 

польської мови. Становлення польської держави. Прийняття християнства. Праслов’янські лексичні 

одиниці. Найдавніші запозичення. Писемний період: загальна характеристика. Давньопольський, 

середньопольський та новопольський періоди розвитку польської мови. Найдавніші письмові 

пам’ятки польської мови (релігійні та світські): Bulla gnieźnieńska. Bogurodzica. Kazania 

świętokrzyskie. Psałterz floriański. Roty sądowe. Kazania gnieźnieńskie. Biblia królowej Zofii. Rozmowa 

mistrza Polikarpa ze Śmiercią (характеристика, аналіз). Правопис давньопольських пам’яток. 

Фонетична система старопольської мови. Наголос. Довгі і короткі голосні. Звужені голосні. Носові 

голосні у польській мові. Спрощення у групах приголосних. Ствердіння приголосних sz, ż, cz, dż, rz, c, 

dz. Пом'якшення приголосних k, g у сполученнях ky, gy, ke, ge). Розвиток єрів у польській мові. 



Морфологічна,  словотвірна  та  синтаксична  системи старопольської мови. Словозміна іменників, 

прикметників, займенників, числівників, дієслів. Словотвірні форманти. Афіксальна та безафіксальна 

деривація. Форманти-запозичення (-arz, -erz, -unk/-unek). Назви власні. Зменшено-пестливі суфікси. 

Іменна частина іменного складеного присудка. Зв'язок керування. Прийменники k, ku. Дієприслівник. 

Сполучник. Тенденції  розвитку лексичної системи старопольської мови. Найважливіші зміни в 

лексичній системі польської мови. Лексичні запозичення. Фонетична система середньопольського 

періоду. Звужені голосні. Носові голосні. Перехід ir, irz в er, erz та il, yl, ił, ył в el, eł. Вимова ł. 

Ствердіння губних приголосних в кінці слова. Морфологічна,  словотвірна та синтаксична  системи 

середньопольського періоду. Словозміна іменників, прикметників, займенників, числівників, дієслів. 

Формування чоловічо-особового роду. Подвійне число. Синтаксичні зв’язки числівників. 

Конструкція accusativus cum infinitivo. Тенденції розвитку лексичної системи середньопольського 

періоду. Найважливіші зміни в лексичній системі польської мови. Лексичні запозичення. Словники і 

граматики середньопольського періоду. Фонетична система новопольського періоду: голосні та 

приголосні звуки. Офографічні зміни новопольського періоду. Морфологічна,  словотвірна  та  

синтаксична  системи новопольського періоду. Словозміна іменників, прикметників, займенників, 

числівників, дієслів. Чоловічо-особова форма іменників. Поширення суфіксів -ak (іменники), -ywać, -

iwać (дієслова). Абревіатури. Синтаксичні зв’язки числівників. Частка і сполучник. Тенденції 

розвитку лексичної системи новопольського періоду. Найважливіші зміни в лексичній системі 

польської мови. Лексичні запозичення. Словники і граматики новопольського періоду. Польські 

діалекти, регіолекти, говірки. Тенденції розвитку польської мови у ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. 

Польська мова на поч. ХХІ ст.: стан і перспективи. Становлення польської літературної мови. 

Польська мова тзв. східного пограниччя. Роль польської мови тзв. східного пограниччя у становленні 

польської літературної мови. Українсько-польські міжмовні контакти. 

 

Тематика практичних (семінарських) занять: 

 Польська мова серед інших слов’янських мов: становлення  польської  мови, взаємовплив. 

 Характеристика давньопольських писемних пам’яток.  

 Правопис. Становлення польської орфографії. «Орфографічний трактат» Якуба Паркошовіца. 

«Орфографічний трактат» Станіслава Заборовського. 

 Система  голосних та приголосних  польської  мови  на  різних  етапах  її розвитку. 

 Формування  іменних  категорій  у  польській  мові. 

 Формування вербальних категорій у польській мові. 

 Лексико-семантична система польської мови давньопольського, середньопольського та 

новопольського періодів. 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання): 

лекції та практичні заняття проводяться в аудиторії корпусу філологічного факультету; платформа 

Zoom (дистанційна форма навчання).  

6. Інформація про консультації (вказується розклад консультацій): консультації надаються за 

попередньо узгодженим зі студентами графіком в аудиторії корпусу філологічного факультету, у 

випадку дистанційної форми навчання – на платформі Zoom. 

7. Система оцінювання (вказуються види контролю; методи та форми контролю, також подаються 

загальноуніверситетські критерії оцінювання та розподіл балів з дисципліни): 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ: 

 відповіді, дискусії на практичних заняттях; 

 співбесіда з лектором на основі вивченого матеріалу; 

 індивідуальні завдання; 

 самостійна робота студентів; 

 екзамен. 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ: 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною та ЄКТС. 

 

А (90–100) – (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок): отримує здобувач 

вищої освіти другого ступеня, який демонструє відмінне знання історії польської мови як самостійної 

наукової дисципліни, методів її дослідження; висвітлює місце і зв’язок історичної граматики 

польської мови як науки в комплексі наук, з яких складається мовознавство; представляє внутрішній 

розвиток мовної системи; уміє інтерпретувати і класифікувати системні мовні зміни; аналізує 

системні мовні явища, закони і тенденції розвитку мовної системи для розуміння її сучасного стану; 

застосовує правила транскодування текстів на практиці: у процесі аналізу писемних текстів різних 

епох, запропонованих викладачем та обраних самостійно; розуміє внутрішні закономірності розвитку 

польської мовної системи в діахронії, встановлює основні тенденції її розвитку на всіх рівнях мовної 

системи (фонетичному, морфологічному, синтаксичному, лексичному); пояснює вплив зовнішніх та 

внутрішніх факторів на розвиток системи польської мови. 

 

В (82–89) – (вище середнього рівня з кількома помилками): завдання у цілому виконує в 

повному обсязі, проте наявні певні недоліки у виконанні роботи – ознаки неповноти розуміння й 

знання необхідного матеріалу. Здобувач вищої освіти другого ступеня демонструє добре знання 

теоретичних проблем історії польської мови як самостійної наукової дисципліни, методів її 

дослідження; на рівні вище середнього висвітлює місце і зв’язок історичної граматики польської 

мови як науки в комплексі наук, з яких складається мовознавство; представляє внутрішній розвиток 

мовної системи; уміє інтерпретувати і класифікувати системні мовні зміни; аналізує системні мовні 

явища, закони і тенденції розвитку мовної системи для розуміння її сучасного стану; застосовує 

правила транскодування текстів на практиці: у процесі аналізу писемних текстів різних епох, 

запропонованих викладачем та обраних самостійно; розуміє внутрішні закономірності розвитку 

польської мовної системи в діахронії, встановлює основні тенденції її розвитку на всіх рівнях мовної 

системи (фонетичному, морфологічному, синтаксичному, лексичному). 

 

С (75–81) – (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок): отримує 

здобувач, який демонструє здебільшого достатні знання теоретичних проблем історії польської мови 

як самостійної наукової дисципліни, методів її дослідження; висвітлює місце і зв’язок історичної 

граматики польської мови як науки в комплексі наук, з яких складається мовознавство; представляє 

внутрішній розвиток мовної системи; уміє інтерпретувати і класифікувати системні мовні зміни; 

добре аналізує системні мовні явища, закони і тенденції розвитку мовної системи для розуміння її 

сучасного стану; застосовує правила транскодування текстів на практиці: у процесі аналізу писемних 

текстів різних епох, запропонованих викладачем та обраних самостійно; розуміє внутрішні 

закономірності розвитку польської мовної системи в діахронії.  

D (67–74) – (непогано, але зі значною кількістю недоліків): отримує здобувач, який виявив 

недостатньо міцні знання з питань історії польської мови як самостійної наукової дисципліни, 

методів її дослідження; висвітлює місце і зв’язок історичної граматики польської мови як науки в 

комплексі наук, з яких складається мовознавство; слабо представляє внутрішній розвиток мовної 

системи; уміє інтерпретувати і класифікувати системні мовні зміни; аналізує системні мовні явища, 

закони і тенденції розвитку мовної системи для розуміння її сучасного стану; застосовує правила 

транскодування текстів на практиці: у процесі аналізу писемних текстів різних епох, запропонованих 

викладачем та обраних самостійно. 

Е (60–66) – (виконання відповідає мінімальним критеріям): отримує здобувач, який загалом 

виявив посередні знання навчального матеріалу, майже не спирається на основні та додаткові 

рекомендовані джерела літератури, слабо володіє питаннями історії польської мови, методів її 

дослідження; висвітлює місце і зв’язок історичної граматики польської мови як науки в комплексі 

наук, з яких складається мовознавство; представляє внутрішній розвиток мовної системи; не уміє 

інтерпретувати і класифікувати системні мовні зміни на практиці; погано аналізує системні мовні 

явища, закони і тенденції розвитку мовної системи для розуміння її сучасного стану. 

 



FX (35–59) – (з можливістю повторного складання): отримує здобувач, який виявив 

неглибокі знання з питань історії польської мови, методів її дослідження; недобре висвітлює місце і 

зв’язок історичної граматики польської мови як науки в комплексі наук, з яких складається 

мовознавство; представляє внутрішній розвиток мовної системи; не уміє інтерпретувати і 

класифікувати системних мовних змін на практиці. 

 

 F (0–34) – (з можливістю повторного складання): отримує здобувач, який виявив незнання 

суттєвої більшості питань з історії польської мови як самостійної наукової дисципліни, методів її 

дослідження; висвітлює місце і зв’язок історичної граматики польської мови як науки в комплексі 

наук, з яких складається мовознавство; представляє внутрішній розвиток мовної системи. 

 

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ: 

Засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з навчальної 

дисципліни «Актуальні питання історії польської мови» перевіряється шляхом усного 

опитування, відповідей під час практичних занять; оцінювання індивідуальних завдань; 

підсумкової співбесіди з лектором на основі вивченого матеріалу та самостійної роботи. 

Упродовж семестру студент може отримати максимально 100 балів: робота під час 

практичних занять – 50 балів; індивідуальне завдання – 15 балів; співбесіда з лектором на 

основі вивченого теоретичного матеріалу – 15 балів, виконання самостійної роботи – 20 

балів. 
Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 Поточна успішність (     ) 

 

Екзамен 

      ) 

Відповіді на 

практичних 

заняттях 

 

Виконання 

індивідуального 

завдання 

Співбесіда 

з 

лектором 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

 Сума  

 

50 

 

15 

 

15 

 

20 

100 100 

 Коефіцієнт погодження 0,6 0,4 

 Разом 100 

 

Відповіді на практичних заняттях оцінюються за чотирибальною шкалою. Результат за 100-бальною 

шкалою обчислюється за формулою х = 
 

 
 . 

 

 
, де К = 10 б, А – сума усіх поточних оцінок за 

чотирибальною шкалою, включаючи оцінки «2», n – кількість  цих оцінок (не менше чотирьох), 
 

 
 –  

середня оцінка. Якщо середня оцінка за відповіді на практичних заняттях 
 

 
   2,5, то кількість балів х 

дорівнює нулю.  

Сума оцінок,  отриманих  студентом  за  різні  види  виконаної  навчальної  роботи,  становить  

підсумкову  семестрову  оцінку. Максимальна екзаменаційна оцінка складає 100 балів, помножених 

на у згоджений коефіцієнт 0,4.  

Екзамен за талоном № 2 та перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною 

шкалою. 

 

8. Питання до екзамену (перелік питань) – подається мовою викладання: 

1. Język polski wsród innych języków słowiańskich. 

2. Periodyzacja dziejów języka polskiego. 

3. Najdawniejsze zabytki języka polskiego. 

4. Grafia tekstów staropolskich. Trudności z adaptacją alfabetu łacińskiego. 



5. Problemy metodologii badań językoznawstwa diachronicznego. 

6. Samogłoski nosowe. Geneza nosówek. 

7. Iloczas. Akcent. 

8. Doba staropolska: początki i rozwój pisowni polskiej. 

9. Najważniejsze zmiany językowe (fonetyczne) doby staropolskiej. 

10. Najważniejsze zmiany językowe (gramatyczne) doby staropolskiej. 

11. Najważniejsze zmiany językowe (w zakresie słownictwa) doby staropolskiej. 

12. Doba średniopolska: rozwój pisowni polskiej. 

13. Najważniejsze zmiany językowe (fonetyczne) doby średniopolskiej. 

14. Najważniejsze zmiany językowe (gramatyczne) doby średniopolskiej. 

15. Najważniejsze zmiany językowe (w zakresie słownictwa) doby średniopolskiej. 

16. Rozwój języka literackiego. 

17. Słowniki i gramatyki doby średniopolskiej. 

18. Doba nowopolska: rozwój pisowni polskiej. 

19. Najważniejsze zmiany językowe (fonetyczne) doby nowopolskiej. 

20. Najważniejsze zmiany językowe (gramatyczne) doby nowopolskiej. 

21. Najważniejsze zmiany językowe (w zakresie słownictwa) doby nowopolskiej. 

22. Słowniki i gramatyki doby nowopolskiej. 

23. Język i styl literatury doby nowopolskiej. 

24. Najważniejsze tendencje rozwojowe polszczyzny powojennej. 

9. Політика дисципліни (система вимог до здобувача освіти): 

Студент повинен дотримуватися принципів академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації та списування. Роботи студентів мають бути їх оригінальними 

дослідженнями з відповідними посиланнями на праці інших авторів / використані джерела.  

Студент повинен виконувати правила внутрішнього розпорядку університету, відвідувати навчальні 

заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки.  

 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси (основна та додаткова література, інтернет-

ресурси): 

а) основна 

1. Базова 1. Ананьева Н. Е. История и диалектология польского языка: учебник для студентов 

высших учебных заведений / Н. Е. Ананьева. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 301 с. 2. Лазарович О.М. 

Історія польського мовознавства. Ч.1. : Найвидатніші польські мовознавці / О. Лазарович, А. 

Томчак, Я. Мельник. – Ів.-Франківськ : Гостинець, 2006. – 128 с.  

3. Лер-Сплавинский Т. Польский язык / Т. Лер-Сплавинский. – M., 1964.  

4. Bajerowa I. Zarys historii języka polskiego 1939 - 2000 / I. Bajerowa. – Warszawa 2003.  

5. Borawski S. Wybór tekstów do historii języka polskiego / S.Borawski. – Warszawa 2003.  

6. Dubisz S. Język – Historia – Kultura (wykłady, studia, analizy) / S. Dubisz. – Warszawa, 2002.  

7. Dubisz S. (red.) Nauka o języku dla polonistów / S. Dubisz. – Warszawa, 1994.  

8. Gajos-Paradowska E. Gramatyka opisowa jezyka polskego / E. Gajos-Paradowska. – Czestochowa, 

1996. – 45 с.  

9. Karaś H. Gramatyka historyczna języka polskiego. Materiały do ćwiczeń. Seria druga / Halina Karaś. 

– Warszawa, 1994.  

10. Klemensiewicz Z. Gramatyka historyczna jezyka polskiego / Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Splawinski, 

S. Urbanczyk. – Warszawa : PWN. wyd. naukowe, 1964. – 596 s. 11.Klemensiewicz Z. Historia języka 

polskiego / Z. Klemensiewicz T. 1-3, Warszawa 2002.  

12. Klemensiewicz Z. Podstawowe wiadomosci z gramatyki jezyka polskiego / Z. Klemensiewicz. – 

Warszawa, 1984. – 153 с.  

13. Kuraszkiewicz W. Gramatyka historyczna języka polskiego / W. Kuraszkiewicz. – Warszawa, 1972.  

14. Kuraszkiewicz W. Podstawowe wiadomości z gramatyki historycznej języka polskiego z wyborem 

tekstów staropolskich i ćwiczeń / W.Kuraszkiewicz. –Warszawa, 1970.  



15. Lehr-Splawiński T. Język polski: pochodzenie, powstanie, rozwój / T. Lehr-Splawinski. –Warszawa 

1978.  

16. Los J. Poczatki piśmiennictwa polskiego : (przegląd zabytków językowych) / J. Los. – 2-e wydanie, 

poprawione. – Lwów-Warszawa-Kraków : Wydawnictwo zakładu narodowego im. Ossolinskich, 1922. 

– 541s.  

17. Rospond S. Gramatyka historyczna języka polskiego / S. Rospond. – Warszawa, 1973.  

18. Rospond S. Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami / S. Rospond. – Warszawa, 

2003.  

19. Rybicka-Nowacka H. Szkice z dziejów języka literackiego / H. Rybicka-Nowacka. – Warszawa 

1990.  

20. Strutyński J. Elementy gramatyki historycznej języka polskiego / J. Strutyński. – Kraków 2002.  

21. Szober S. Gramatyka języka polskiego / S. Szober. – Warszawa 1959.  

22. Szober S. Gramatyka jezyka polskiego / S. Szober. – 2-e wydanie, zmienione i uzupelnione. – Lwow 

– Warszawa. –1923. – 408 s  

23. Urbańczyk S., Prace z dziejów języka polskiego / S. Urbańczyk. – Wrocław 1979.  

24. Walczak B. Zarys dziejów języka polskiego / B.Walczak. – Poznań 1995.  

 

Енциклопедії та словники 

1. Encyklopedia języka polskiego / pod red. S. Urbańczyka, 2 wyd. – Wrocław – Warszawa–Kraków, 

1992.  

2. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego / pod red. K. Polańskiego. – Wrocław, 1999.  

3. Gołąb Z. Słownik terminologii językoznawczej / Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański. –Warszawa, 1968.  

4. Płociennik I. Słownik wiedzy o języku / I. Płociennik, D. Podlawska. – Bielsko-Biała, 2004. 5. 

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny / pod red. H. Zgółkowej. – Poznań, 1998.  

 

б) додаткова 

1. Ананьева Н.Е. О некоторых принципах построения курса истории польского языка / Н. Е. 

Ананьева // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. –1988. –№4. –С. 94 –103.  

2. Бернштейн С.Б. Очерки сравнительной грамматики славянских языков / С.Б. Бернштейн. – М., 

1961.  

3. Мейе А. Введение в сравнительное изучение славянских языков / А. Мейе. – М.–Л., 1938.  

4. Парфенов, С.О. Польська науково-технічна термінологія к. ХІХ–ХХ ст. / С.О. Парфенова // 

Проблеми слов’янознавства. Вип. 31. – Львів. –1985. – С. 71– 76.  

5. Урбаньчик С. Польський язык в ХVI веке / С. Урбаньчик // Советское славяноведение. –1977. –

№2. – С. 67–77.  

6. Długosz-Kurczabowa K. Gramatyka historyczna języka polskiego / K. Długosz-Kurczabowa. – 

Warszawa, 2001.  

7. Jodłowski S. Losy polskiej ortografii / S. Jodłowski. – Warszawa, 1979.  

8. Vrtel-Wierczyński S. Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do roku 1543 / S. Vrtel-

Wierczyński. – Warszawa, 1969.  

9. Wieczorkiewicz B. Elementy gramatyki historycznej języka polskiego z ćwiczeniami / B. 

Wieczorkiewicz, R. Sinielnikoff. – Warszawa, 1965.  

10. Współczesny język polski / red. J. Bartmiński. – Lublin 2001. 

 

в) інтернет-ресурси 

1.   https://polszczyzna.pl/skad-wzial-sie-jezyk-polski/   

2. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_hist

orii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii

_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-

n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-

r1956-t47-n3-s86 

137/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej

-r1956-t47-n3-s86-137.pdf 

https://polszczyzna.pl/skad-wzial-sie-jezyk-polski/
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86%20137/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86-137.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86%20137/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86-137.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86%20137/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86-137.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86%20137/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86-137.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86%20137/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86-137.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86%20137/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86-137.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86%20137/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-n3-s86-137.pdf


3. https://www.kurspolskiego.pl/pl/Kacik_jezykowy/ciekawostki-fakty-i-mity-o-jezyku-polskim  

4. http://mjsk.te.ua/uk/dijalnist/68  

5. http://delibra.bg.polsl.pl/Content/31820/BCPS_35753_1931_Gramatyka-jezyka-pol.pdf  

6. https://polskiikropka.pl/moj-jezyk-polski-dr-katarzyna-jasinska/   

7. https://www.youtube.com/watch?v=Om6j-8Okljs  

 

 

 

Викладач  __________  М.З.Зелінська  
                                                                                                                                    Підпис     Ініціали та прізвище 

 

                                                               Викладач  __________  Г.О. Іваночко  
                                                                                                                                    Підпис     Ініціали та прізвище 

 

                                                                Схвалено на засіданні кафедри світової літератури та славістики 

                                                                                                           Протокол № 8 від 25 вересня 2020 року  

                                                                                           Завідувач кафедри   __________  Л.С. Кравченко 

                                                                                                                                                                 Підпис      Ініціали та прізвище 

https://www.kurspolskiego.pl/pl/Kacik_jezykowy/ciekawostki-fakty-i-mity-o-jezyku-polskim
http://mjsk.te.ua/uk/dijalnist/68
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/31820/BCPS_35753_1931_Gramatyka-jezyka-pol.pdf
https://polskiikropka.pl/moj-jezyk-polski-dr-katarzyna-jasinska/
https://www.youtube.com/watch?v=Om6j-8Okljs

