
УКРАЇНСЬКО – ПОЛЬСЬКІ
МІЖМОВНІ КОНТАКТИ



На сучасному етапі розвитку суспільства основним завданням державної
освітньої політики є створення умов для розвитку особистості й творчої
самореалізації кожного  громадянина. Цьому сприяє вивчення іноземних мов. 



Щороку за сприяння Посольства Республіки Польща в Києві та Польського
культурно-освітньогоцентру студенти та співробітники Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини беруть участь у літніх школах  
польської мови і культури . 

З огляду на це, побудова нового демократичного, гуманного  суспільства, яке 
орієнтується на високі національні і  загальнолюдські цінності, набуває, 
насамперед, виховного характеру. Особливо це стосується покоління
майбутніх вчителів, якому в недалекому майбутньому відстоювати та 
примножувати здобутки нашої незалежності .

Stuligrosz, S.  Piorkiem slowika [Текст] 
= Стефан Стулігрош. Пером соловейка : 
o najblizszych, Poznaniu, muzyce i 
drogowskazach zycia / Stefan 
Stuligrosz. – Poznan : Media Rodzina, 
1995. – 298, [1] s. : il.



Розбудова української держави ставить на порядок  денний надзвичайно
важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина і 
патріота. 



Стратегічним напрямком у  запровадженні
європейської системи освіти є розвиток
професійної компетентності фахівця, в 
тому числі і педагога-філолога. 

Czubinski, A.  Spory o historie, prawde i o 
nas [Текст] = Чубінські Антоні. Дискусії
про історію, правду і про нас. / Antoni
Czubinski ; wstep i dobor tekstow
Stanislaw Sierpowski ; Poznanskie
towarzystwo przyjaciol nauk fundusz im. 
prof. Adama Mickiewicza. – Poznan : 
PTPN, 2011. – 292, [1] s. – (Klasycy nauki
Poznanskiej). – Bibliografia s. 293.



У зв'язку з  цим, головний акцент в умовах реформування освіти дослідники
спрямовують на  особистісний розвиток і саморозвиток студентів-філологів. 
Вищі навчальні заклади в свою чергу забезпечують створення нових умов для 
підготовки сучасного фахівця, який водночас повинен мати фундаментальні
знання, розвинені творчі здібності,  здатність до  самоосвіти. 



З огляду на викладене,  актуальним є наукове розроблення і практичне
забезпечення,  мета якого – сформувати у майбутніх викладачів комплекс 
громадянських якостей, потребу  захищати інтереси України, реалізовувати свій
особистісний потенціал.

Osinski, W.  Verba formant fasta
manent [Текст] = Осінський Веслав. 
Історія вищої школи проф. освіти ім. 
Коменського в Лешно. – Leszno : 
Wydawnictwo Uczelniane, 2009. – 159, 
[1] s.



Kraszewski, J. I.  Serce i reka [Текст] = Крашевський Й. Серце і 
рука. : Powiesc prawie historyczna / Jozef Ignacy Kraszewski. –
Wydawnictwo Lubelskie, 1986. – 211, [1] s.

Rozwoj [Текст] = Розвиток / Leszczynskie towarzystwo przyjaciol 
nauk ; pod red. Stanislawa Sierpowskiego ; red. wydawnicza Anna 
Mamulska. – Leszno : Panswowa wyzsza szkola zawodowa w 
lesznie im. J. A. Komenskiego, 2008. – 264 s. : il. – Bibliogr. w 
tekscie.



Президент України Віктор Янукович і президент Польщі Броніслав
Коморовський підписали програму українсько-польського співробітництва на 
2013-2015 роки. Документ підписали у Кракові після двосторонньої зустрічі
президентів.

Kram, J.  Zarys kultury zywego slowa [Текст] 
= Я. Крам. Нарис культури живого слова : 

[podrecznik aprobowany dla sluchaczy

studium wychowania przedszkolnego] / Jerzi
Kram ; [il. Renata Lewandowska ; red. Renata
Mortko ]. – Warszawa : Wydawnictwa skolne
i pedagogiczne, 1981. – 209, [3] s. : il. –
Bibliogr.: s. 206-208.



Програма розроблена для  «якісно нового смислового наповнення
стратегічного партнерства між Україною та Польщею» . 

Szulc, M.  Potega podswiadomosci [ 
Текст] = Шульц М. Сила 
підсвідомості. : Нipnoza
psychostymulacja / Maria Szulc. –
Warszawa : Мedium, 1978?. – 237, [1] s.



Вона визначає пріоритетні завдання розвитку політичного діалогу між 
країнами та передбачає поглиблення взаємодії в усіх сферах двостороннього 
співробітництва. 



Чому люди переймаються
питанням вивчення
іноземних мов ?  Ось що
говорить з цього приводу 
маркетинг-дослідження, 
проведене Київським
науково-освітнім центром. 
Стимулом до вивчення
іноземних мов 51% опитаних
людей називають кар'єрне
зростання, 23% - навчання і 
стажування за кордоном, 
12% роблять це для того, щоб
зробити свій відпочинок
більш комфортним, 7% 
збираються в ділові
закордонні подорожі, 4% 
навчаються для участі в 
міжнародних конференціях і 
лише 3% опитаних працюють
з іноземними партнерами. 

Malinowski, K. W.  Komputer - machina
incognita? [Текст] = Маліновскі К., 
Вольські А. Комп'ютер - машина 
інкогніто? / K. W. Malinowski, A. Wolski. –
Wydanie II, poprawione i uzupelnione. –
Warszawa : Wydawnictwo ministerstwa
obrony narodowej, 1976. – 267, [1] s. : il., 
tab. – Bibliogr.: s. 257-258.

Kendall, P. M.  Ryszard III [Текст] = Пол 
Мюррей Кендалл. Річард ІІІ / Paul Murray 
Kendall ; przelozyla Krystyna Jurasz-
Dambska. – Warszawa : Panstwowy
Instytut Wydawniczy, 1980. – 540, [4] s. : il. 
– (Biografie Slawnych Ludzi). – Bibliogr.: s. 
518-537.



Вивчення польської мови в наш час є актуальними перш за все для тих, хто хоче
отримати європейську освіту, розпочати бізнес з польськими партнерами .



Польська мова є національною мовою поляків і 
державною мовою Польщі. 
Польська мова є гармонійною за звучанням і 
відноситься до групи західнослов’янських мов
індоєвропейської мовної сім’ї. 
Польською мовою спілкується практично все 
населення країни, що, враховуючи діаспору, становить 
понад 42,7 млн. чоловік, а як другою – нею володіють
ще близько 10 мільйонів .

Kuliczkowska, K.  Literatura dla dzieci
i mlodziezy [Текст] = Крістіна
Кулічковська. Література для дітей і 
молоді : W latach 1864-1918 : zarys
monograficzny materialy / Krystyna
Kuliczkowska ; [dobor ilustracji Ewa
Przadka]. – Warszawa : Wydawnictwa
szkolne i pedagogiczne, 1981 . – 363, 
[1] s. : il. – Bibliografia: s. 356-363.



Mickiewicz, A.  Dziady [Текст] = Адам Міцкевич. 
Старці. Czesc III / Adam Mickiewicz ; poslowie i 
przypisy Janina Wieczerska-Zablocka. – Wroclaw ; 
Warszawa ; Krakow ; Gdansk ; Lodz : Zaklad
narodowy imienia Ossolinskich, 1984. – 237, [1] s. –
(Nasza biblioteka).

Sieroszewski, W.  Bajki [Текст] = Вацлав 
Сірошевський. Казки / Waclaw Sieroszewski
; ilustrowala Dorota Gromczakiewicz. –
Krakow ; Wroclaw : Wyd-wo literackie, 1984. 
– 382, [2] s. : il.



Польська мова поширена також серед
поляків, які мешкають на змішаних
етнічних територіях за межами Польщі. 
Крім того її використовують групи людей, 
що емігрували з Польщі. Найбільші такі
групи перебувають у Західній Європі
(Німеччина, Франція, Велика Британія),  в 
Америці (США, Канада, Бразилія, 
Аргентина), в Австралії та Ізраїлі.

Za siedmioma gorami... [Текст] = За сімома
горами... . [збірка казок] / Ilustracje Carlos 

Busguets. – Gniezno : E. Jarmolkiewicz, 1998. 

– 166, [2] s. : il.



Через значне розпорошення поляків за кордоном і 
відсутність сучасних досліджень поширеності
польської мови серед них, сьогодні досить
складно точно оцінити кількість носіїв мови за 
межами Польщі.  В різних джерелах ця кількість
коливається від 3,5  до 10 мільйонів.

Jasienica, P.  Ostatnia z rodu [Текст] = Ясеніца П. 
Остання з роду : [про польську королеву Анну] / 
Pawel Jasienica. – Warszawa : Czytelnik, 1984. – 281, 
[2] s.

Olesza, J.  Trzech Grubasow [Текст] = Ю. Олеша Три 
толстяка : opowiesc dla dzieci / Jurij Olesza ; przelozyl
z rosyjskiego Ryszard Nowakowski ; ilustrowal Borys
Kalauszyn. – Warszawa ; М. : Ksiazka i wiedza ; 
Raduga, 1986. – 173, [3] s. : il.



Особливістю польської мови є також те, що в ній є незвичайний поділ на роди. 
Такі модифікації з’являються у чоловічому роді,  а саме поділ на «чоловічо-
особовий», «чоловічо-тваринний» та  «чоловічо-речовий»  роди. Звичайно, 
побачити все багатство та різноманітність польської мови можна лише докладно
вивчаючи та закохуючись у неї. 

Honczar, O.  Cyklon [Текст] = Циклон / 
Oles Honczar ; tlumaczla Maria 
Dolinska. – [Lublin] : Wydawnictwo
Lubelskie, [1976]. – 360, [3] с.



У сучасному
світі
вивчення
польської
мови дуже
важливе, а 
особливо 
для нашої
держави, 
адже
Польща –
один із
найближчих
наших 
сусідів та 
стратегічних
партнерів. 

Кравчук, А.М.  Лексикологія і 
культура польської мови [Текст] = 
Leksykologia i kultura Jesyka
polskiego : підручник для ВНЗ : [у 
2 т.]. Т.2. : Культура мови / Алла 
Кравчук  ; [рец. А.  Скуджик, Т.  
Черниш, А.  Бужинська –
Каменська] ; Львівський 
національний ун-т імені Івана 
Франка. – К. : ІНКОС, 2011 . – 519, 
[1] с. – Бібліогр. в тексті.

Кравчук, А.М.  Лексикологія і 
культура польської мови [Текст] = 
Leksykologia i kultura Jesyka
polskiego : підручник для ВНЗ : [у 2 
т.]. Т.1. : Лексикологія, 
фразеологія, лексикографія / Алла 
Кравчук  ; [рец. А.  Скуджик, Т.  
Черниш, А.  Бужинська –Каменська] 
; Львівський національний ун-т 
імені Івана Франка. – К. : ІНКОС, 
2011 . – 327, [1] с. – Бібліогр. в тексті.



Українсько-польські міжмовні контакти є 
дуже давніми,  вони стосуються не лише
періоду перебування України в складі Речі
Посполитої та міжвоєнної Польщі, але й 
часів Русі . Впливу на рівні фонетики, 
морфології та лексики зазнали не лише
говірки на межі мов,  але й обидві
літературні мови.

Hugo, W.  Gavroche [Текст] = Віктор
Гюго. Гаврош / Wiktor Hugo ; fragment 
powieisci "Nedznigy" ; przeiozyla
Ludmila Duninowska ; ilustrowal
Stanislaw Rozwadowski. – Warszawa : 
Nasza Ksiegarnia, 1984. – 158, [2] s. : il.



Хоча польська та українська мови
належать до різних груп
(західнослов'янської та 
східнослов'янської), від початку 
виділення обох мов з праслов'янської
їхній розвиток часто був паралельним
(наприклад, фонетичні зміни того 
періоду :  в українській *wъlъ → волъ
→ вуол → вуіл → віл,  у польській
*wъlъ → wół).

Сlifford, F.  Opozniony [Текст] = 
Френсіс Кліффорд. Запізнений / Francis 
Clifford ; przelozyla Hanna Oledzka. –
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 
1990. – 223, [1] s.



Під впливом української ,польська мова
втратила первісне якісне розрізнення між
колишніми короткими й довгими
голосними, що встановилося після їхнього
занепаду : в сучасній польській літературній
мові збереглися тільки а, о, е, u (ó), у, і, 
втрачено тонкі розрізнення між закритими
й відкритими варіантами кожного звука 
(через те, що їх не могли засвоїти нові носії
польської,  колишні носії української мови
— вони збереглися тільки в польських
говірках).

Krasinski Listy do Konstantego
Gaszynskiego [Текст] = Красінський. 
Листи до Константина Гашинського : 
opracowal i wstepem poprzedzii
Zbigniew Sudolski / Krasinski. –
Warszawa : Panstwowy instytut
wydawniczy, 1971. – 685, [2] s. : foto. –
(Biblioteka poezji i prozy).



Jasnyk, B.  Kaktus w sercи [Текст] = Барбара Ясник. Кактус 
в серці / Barbara Jasnyk. – Warszawa : W.A.В., 2008. – 220, 
[1] s.

Johnson, S.  Dobre zycie w pojedynke [Текст] = Стефен
Джонсон. Добре життя в самотності / Stephen Johnson. –
Warszawa : Jacek Santorski & co Agencja wydawnicza, 
1993. – 216, [1] s.



Кожна з мов передавала іншій також власні
фразеологічні звороти або ставала 
посередницею для передачі фразеологізмів
інших мов. Так, польська мова була
безпосереднім джерелом,  звідки взято (з 
відповідними змінами) зворот «Як ся
маєш?» - пол. «Jak się masz?»

Beatus qui amat [Текст] = Щасливий
той хто кохає : антологія інтимної
лірики : antologia poezji milosnej / 
[poslowie Anna Kajtochowa ; grafika
Leszek Frey-Witrowski]. – Szczecin : 
МAK, 1997. – 166 s. : il.



В червні 2013 року в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини відбулося вручення дипломів Вищої менеджерської
школи м. Лєгніца (Республіка Польща) 10 студентам і співробітникам нашого
навчального закладу, які були учасниками програми двох дипломів. В 
урочистій обстановці , проректор Агнєшка Павлак-Воланін та декан Базилій
Назарук вручили дипломи новим магістрам.



Krzyzanowski, J.  Madrej glowie dosc
dwie slowie[Текст] = Крижанівський
Юліан. Мудрій голові досить два слова : 
piec centuryj przyslow polskich i diabelski
tuzin. T.3 : Od pozyczania do zywca = Від
позички до живця / Julian Krzyzanowski. 
– Warszawa : Panstwowy instytut
wydawniczy, 1975. – 359, [1] с.

Гнучкі програми навчання, доброзичливе
ставлення, можливість вивчення низки 
предметів в Україні, перезарахування
опанованих в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла 
Тичини курсів – цим супроводжується
програма підготовки. 



Також в  Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини стартувала чергова програма подвійного диплома, в рамках якої
студенти мають змогу здобути європейську освіту.



До когорти польських студентів
долучились і цьогорічні
випускники університету .

Zmogas, M.  Barcikowscy [Текст] = 
Змогас М., Роджевічувна М. 
Барчиковські / M. Zmogas, M. 
Rodziewiczowna. – Warszawa : Artus
International, 1991. – 200, [2] s.



Таку можливість навчання
студенти отримали
завдяки угоді про 
співпрацю між Уманським
державним педагогічним
університетом імені Павла 
Тичини та Інститутом
європейської культури.



Pismo Swiete Starego i Nowego Testamentu = Святе
Письмо Старого і Нового Заповіту. Біблія тисячоліття. 
Книга роду. Kn.1 : Biblia tysiaclecia. Ksiega rodzaju. / red. 
Dynarski R. Przybul M.; il. East News. – Poznan : Warszawa : 
Copyright by Wydawnictwo Pallottinum, 2006. – 64 s. : il.

Pismo Swiete Starego i Nowego Testamentu = Святе
Письмо Старого і Нового Заповіту. Біблія тисячоліття. 
Книга виходу. Kn.2 : Biblia tysiaclecia. Ksiega rodzaju. / red. 
Dynarski R. Przybul M.; il. East News. – Poznan : Warszawa : 
Copyright by Wydawnictwo Pallottinum, 2006. – 56 s. : il.



Для навчання польської мови
використовуються матеріали , багаті на 
різноманітні вправи та ігри, які
допомагають при вивченні іноземної мови і 
сприяють тому, що процес навчання стає
ефективнішим, легшим та приємнішим. 

Z maska i bez maski [Текст] = З 
маскою і без маски : збірка творів
польських авторів / T. Brytan, E. 
Cierlica, L. Konarski [et al.]. – Warszawa 
: Ksiazka i wiedza, 1977. – 479, [5] s.



При вивченні нових слів
використовуємо актуальні в 
щоденному житті ситуації, які в 
майбутньому відповідають
комунікативним потребам 
людини, що вивчає польську мову
та дозволяє вже на початковому 
рівні ефективне спілкування між
співрозмовниками. 

Кротовская, Я.А. Практический
курс польского языка [Текст] : 
базовый учебник : рек. Учебно-
метод. Обьединением вузов РФ 
по образованию в области 
международных отношений в 
качестве учебника для 
студентов вузов / Я. А. 
Кротовская, Г. М. Лесная, Н. В. 
Селиванова. – 3-е изд., 
переработанное. – М. : Астрель, 
2012. – 575, [1] c.



Проводиться  систематичний розвиток
мовних навичок у слуханні, читанні, 
мовленні та письмі

Matolepsza, M.
Hurra !!! Po polsku 1 [Текст] = Ура ! По
польські. Зошити вправ : propozycja
programowa na
poziom A 1  : zeszyt cwiczen / M. Matolepsza,
A.Szymkiewicz. –Krakow : Prolog , 2007. – 85, [4]
c. : il. – (Seria do nauki jezyka polskiego jako
obcego). 

Matolepsza, M.
Hurra !!! Po polsku 2Текст] = Ура ! По
польські. Зошити вправ : propozycja
programowa na
poziom A 1  : zeszyt cwiczen / M. Matolepsza,
A.Szymkiewicz. –Krakow : Prolog , 2007. – 85, [4]
c. : il. – (Seria do nauki jezyka polskiego jako
obcego). 

Matolepsza, M.
Hurra !!! Po polsku 3 [Текст] = Ура ! По
польські. Зошити вправ : propozycja

programowa na
poziom A 1  : zeszyt cwiczen / M. Matolepsza,
A.Szymkiewicz. –Krakow : Prolog , 2007. – 85, [4]
c. : il. – (Seria do nauki jezyka polskiego jako
obcego). 

Комплект Hurra po polsku! : підручник, 
робочий зошит, CD диски.
Підручник складається з 20 уроків. 
Для занять кожному студенту необхідний
власний примірник, адже у книзі багато
вправ для заповнення. Цей підручник є і в 
електронному варіанті,який, при бажанні, 
можете роздрукувати , але обов'язково
скріпити, адже на уроці Вам знадобляться
відразу різні розділи книжки.



Оволодіння іноземною мовою відбувається не 
тільки на уроці, а тому органічне поєднання
уроку, домашньої і позакласної роботи
забезпечить ефективне формування
комунікативних навичок і вмінь, сприятиме
розвитку в студентів самостійності, 
комунікативно-пізнавальної та соціальної
активності.


