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Профайл викладача: 

Олександр Леонідович Глотов – професор, доктор філологічних наук, професор кафедри 

іноземних мов та методики їх викладання КОГПА ім.Тараса Шевченка, викладач історії 

зарубіжної літератури, сучасної польської мови, практичної граматики польської мови, 

лінгво-культурологічного курсу «Мова і міжкультурна комунікація». 

Викладач має понад 40-річний досвід роботи за спеціальністю, є автором понад 200 

наукових та навчально-методичних праць, у тому числі – семи монографій та навчальних 

посібників. 

Загальна інформація про курс:  

Курс «Історія та культура Польщі» надає здобувачам необхідну інформацію про науку 

«Лінгвокраїнознавство»; базові знання про звичаї, традиції, історичні особливості 

формування нації, культорологічні та пареміологічні мовні особливості. Вивчаючи його, 

здобуівач отримує такі можливості і переваги: 

 здатність оперувати знаннями про основні історичні періоди, політичні, культурні 

події; 

 володіння інформацією про географічні, кліматичні, природні особливості країни; 

 розповідати про світогляд, традиції, що панують в суспільстві, мову якого студенти 

вивчають; 

 аналізувати мову з метою виявлення національно-культурної семантики; 

 володіння базовими  навичками компаративного  аналізу; 

 аналізувати, порівнювати (в процесі перекладу) текстуальний матеріал  в аспекті 

пареміологічних особливостей. 

Мета та завдання курсу 

Метою викладання ОК «Історія та культура Польщі» є ознайомлення студентів з 

нерідною для них культурою, історією, економікою, релігією, освітою, тощо країн 

західних слов'ян, зокрема – Польщі, в тому числі, за допомогою вивчення таких 

країнознавчих понять, як мовна ситуація та її різновиди, мова повсякденної поведінки, 

національна афористика, мова жестів, культурний шок, розгляду безеквівалентної та 

фонової лексики 

Завдання курсу:  

 ознайомлення здобувачів з новою для них культурою польського народу через 

вивчення мови; 

 розгляд основних засобів та способів вивчення нової культури за допомогою вивчення 

певних мовних одиниць та функціонування останніх у живому мовленні; 

 розгляд нової мови (основної мови вивчення) в сукупності її соціальних та 

соціокультурних характеристик; 

 розкриття прийомів презентації та активізації даних з національної культури в мовному 

навчальному процесі. 
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Курс «Історія та культура Польщі» спрямований на формування у студентів таких 

компетентностей: 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Здатність до визначення і розуміння загальнолюдських та національних культурних 

цінностей. 

ЗК04. Здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами. 

Програмні результати навчання: 

ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження формальної освіти та 

самоосвіти. 

У результаті вивчення курсу здобувач: вдосконалює здатність оперувати інформацією 

про  мову в комунікативному аспекті, історичні та соціокультурні особливості 

формування мови та нації; здатність оперувати не тільки знаннями, що стосуються 

загальної мовно-культурної сфери,  але й навичками застосування теоретичних знань в 

процесі подальшого оволодінні польською мовою,  а саме: 

 оперує інформацією про  особливості історичного та соціокультурного  мовного  

процесу; 

 володіє знаннями про особливості формування нормативної мови; 

 аналізує мову з метою виявлення національно-культурної семантики; 

 аналізує, порівнюючи (в процесі перекладу), текстуальний пареміологічний матеріал. 

Після завершення курсу здобувач повинен: 

знати : 

- основні особливості історичного розвитку країни іноземної мови, що вивчається; 

- характерні риси економічного та політичного життя; 

- особливості географічного положення, клімату; 

- питання державного та адміністративного устрою; 

- систему освіти, релігія, спорт, культура та мистецтво. 

вміти : 

- давати характеристику способу життя в країні іноземної мови, що вивчається; 

- виділяти особливості розвитку країни ; 

- реферувати матеріал за темами, що вивчаються; 

- визначати та пояснювати розбіжності та спільні риси у життєдіяльності України та 

країни іноземної мови, що вивчається; 

- спостерігати за сучасними подіями та прогнозувати перспективи розвитку. 

Формат курсу – лекції, практичні заняття, індивідуальні та групові консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, проблемний виклад матеріалу, метод 

спостереження й аналізу мовних фактів та явищ, організація самостійного пошуку 

матеріалу, брейнстормінг, робота в командах, аналіз кейсів, сесія питання-відповідь, 

робота з науковою літературою, використання мультимедійних і комп’ютерних 

технологій. 

Форми контролю: усне опитування (індивідуальне, фронтальне) під час практичних 

занять, перевірка конспектів першоджерел, оцінювання практичного виконання 

різноманітних завдань і вправ, заслуховування доповідей і академічних есе, презентація 

відео-матеріалів, експрес-тести, підсумкові модульні тести.  

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): 

«Культурологія», «Лінгвокультурологія», «Соціолінгвістика», «Вступ до полоністики», 

«Практичний курс польської мови», «Етнолінгвістика». 

Технічне й програмне забезпечення/обладнання – електронний варіант тез лекцій, 

тематика семінарських занять та практичних завдань до них, презентації змістового 

контенту лекцій у форматі Power Point, фрагменти відео-ресурсів за тематикою 

навчального контенту, електронні версії інформаційного забезпечення зі списку 



рекомендованої літератури (базової та допоміжної) доступні на сайті Академії в розділі 

Освітні ресурси на платформі «Moodle» а також в мультимедійному центрі вивчення 

польської мови (ауд. 51). Тестові завдання (на паперових носіях, у системі КТС) доступні 

в мультимедійному ресурсному центрі вивчення польської мови (ауд. 51). 

Політика курсу: жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У 

випадку таких подій – реагування відповідно до Положення про академічну доброчесність 

в КОГПА ім. Тараса Шевченка, Положення про запобігання плагіату та впровадження 

практики належного цитування у навчальному процесі КОГПА ім. Тараса Шевченка. 

Повний зміст курсу викладено в Робочій програмі навчальної дисципліни «Історія та 

культура Польщі» на сайті Академії, на платформі «Moodle (для отримання доступу до 

матеріалів слід зареєструватися на освітній платформі Moodle). 
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