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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму розроблено на підставі законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 

року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р - 

https://cutt.ly/OyA9z5p), Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392; а 

також у відповідності до таких типових освітніх програм: «Типова освітня програма 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», затверджена наказом МОН від 20.04.2018 

№ 405; «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», 

затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 

No1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464). 

Метою навчальної програми «Польська мова: курс за вибором» є формування 

необхідної комунікативної спроможності здобувачів освіти у сферах ситуативного 

спілкування польською мовою в усній та письмовій формах.  

На основі визначеної мети розроблено та обґрунтовано такі завдання курсу:  

 формувати в учнів 5–11 класів навичок практичного володіння польською 

мовою в різних видах мовленнєвої діяльності;  

 мотивувати учнів до вивчення польської мови, а ткож виховувати почуття 

поваги та толеранції до Іншого; 

 формувати мовну, соціокультурну та загально-навчальну компетентність; 

 користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 

побутової, суспільної та культурної тематики;  

 формувати в учнів вміння самостійно здобувати нові знання, працювати в 

парах та групах;  

 сприяти становленню в учнів світогляду та системи загальнолюдських 

цінностей;  

 сприяти розвитку критичного мислення, опанування учнями навичок 

пошуково-дослідницької роботи. 

Кожна з тем, які висвітлюються, містить перелік основних вимог до рівня 

загальноосвітньої підготовки школярів їхніх знань, умінь та навичок. У процесі 

формування програми використано здобутки сучасної лінгводидактики, зокрема її 

переорієнтування на комунікативну основу вивчення мови та реалізацію 

компетентнісного підходу в навчанні. Матеріал добирався й компонувався так, щоб 

одержані школярами знання та вироблені ними уміння й навички спрямовувалися на їх 

ефективну трансформацію в компетентності, сприяли цілісному інтелектуальному, 

морально-духовному й культурному розвитку особистості, формуванню в неї здатності 

швидко реагувати на запити часу, визначати й розв’язувати питання з кола мовно-

комунікативної проблематики. 

При структуруванні навчального матеріалу враховано принцип наступності, 

передбачено послідовність вивчення тем від 5-го до 11-го класу, реалізовано 

міжпредметні зв’язки. 

https://cutt.ly/OyA9z5p


Зміст навчання сконструйовано на таких основних дидактичних і методичних 

принципах: 

 комунікативного спрямування навчальної діяльності;  

 особистісно-орієнтованого навчання, що зумовлюється психофізіологічними 

особливостями дітей шкільного віку;  

 послідового оволодіння учнями мовними та мовленнєвими явищами на основі 

досвіду, набутого на уроках;  

 принцип мінімізації змісту навчання (тематики для спілкування, обсягу 

навчально-інформаційного матеріалу, на якому здійснюється спілкування), 

що забезпечує доступність навчального матеріалу і його достатність для 

задоволення комунікативних потреб спілкування у межах чинної програми;  

 ситуативності та тематичної організації навчального матеріалу;  

 діяльнісного характеру видів навчальної роботи;  

 диференціації та індивідуалізації навчання, що забезпечують урахування 

особистісних якостей учнів, їхньої мотивації та готовності до засвоєння 

іноземної мови;  

 соціокультурного спрямування процесу навчання;  

 взаємопов'язаного та збалансованого навчання видів мовленнєвої діяльності; 

 сприяння розвитку, освіті та вихованню школярів; 

 взаємопов’язаного та збалансованого навчання видів мовленнєвої діяльності;  

Компетентнісна орієнтація програми є одним із найважливіших завдань щодо 

розвитку творчих здібностей, ініціативності, пізнавальної самостійності школярів, 

їхнього вміння здобувати з різних джерел інформацію й працювати з нею, критично 

оцінювати її, висловлювати власні судження, прогнозувати, робити висновки, 

застосовувати для розв’язання життєвих проблем, брати на себе відповідальність за 

власні освітні результати, постійно їх аналізувати й оцінювати тощо.  

З огляду на це пріоритетним є poзвиток умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності: 

аудіювання, читання, говоріння, письмо з акцентом на способах діяльності, уміннях і 

навичках, які потрібно сформувати, на досвіді діяльності, який повинен накопичуватися 

й усвідомлюватися учнями, і навчальних досягненнях, які учні демонструватимуть.  

Успішна реалізація змісту навчання іноземної мови можлива за умови 

раціонального застосування навчальних засобів як основних механізмів виконання мети 

і завдань.  

Змістова частина Програми включає опис:  

 тематики ситуативного мовлення та сфер спілкування;  

 мовленнєвих функцій;  

 мовленнєвих умінь;  

 мовних знань і навичок;  

 соціокультурних знань;  

 загально-навчальних умінь.  

Вимоги до рівня підготовки учнів (мовленнєва компетенція) подані по завершенні 

кожного року навчання визначають:  



 що саме учні повинні знати і розуміти з кожного виду мовленнєвої 

діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо);  

 які уміння і навички у чотирьох видах мовленнєвої діяльності учень 

повинен отримати на кінець навчального року. 

Результати навчальних досягнень, яких мають досягти учні, визначені для 

кожного етапу навчання. Вони характеризують рівень умінь з кожного виду мовленнєвої 

діяльності та узгоджуються з «Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: 

вивчення, викладання, оцінювання». 

 

  



5 клас 

Польська мова 

(35 годин, 1 година на тиждень) 

 

Сфери 

спілкування 

Тематика 

ситуативного 

спілкування 

Мовленнєві 

функції 

Лінгвістична компетентність 
Соціокультурна 

компетентність 

Загально-

навчальна 

компетентність 
Лексична 

компетентність 

Граматична 

компетентність 

Фонетична 

компетентність 

Особистісна 

 

 

 

 

 

Публічна  

 

 

 

 

 

 

Освітня 

Представлення 

 

 

 

Мій дім  

(моя кімната) 

 

 

 

 

 

Я і моя сім’я 

 

 

 

Моя батьківщина 

- Україна 

 

 

 

 

 

Мій день 

- привітатися;  

- попрощатися;  

- представляти 

себе дорослим і 

ровесникам,  

- описувати свій 

дім, кімнату; 

- розповідати про 

свою країну; 

- представляти 

співрозмовників; 

- описувати 

предмети; 

- формулювати 

прості запитання; 

- просити 

вибачення;  

- визначати час/ 

проміжки часу; 

Ввічливі слова 

 

 

 

Дім, квартира 

Моя кімната, 

меблі 

 

 

 

Члени сім’ї, вік  

Професії 

Національності 

 

 

 

 

Числа до 20 

Розпорядок дня 

Дні тижня 

Дієслово: форми 

теперішнього та 

минулого часу 

дієслова być, mieć, 

mieszkać. 

Іменник: роди 

іменників, 

орудний відмінок 

однини. 

Займенник: 

особові (mój, twój, 

swój).  

Прийменник: 

місця (na, pod, 

nad, naprzciw, 

obok, przy). 

Числівник: 

кількісні і 

порядкові (1-20). 

Вигуки: No! OK! 

- вимова вивчених 

слів та фраз; 

- вимовляє звуки 

мовлення 

відповідно до 

орфоепічних норм 

польської мови, 

позначає їх на 

письмі, правильно 

переносить слова; 

_ розташовує 

слова в 

алфавітному 

порядку, визначає 

склади, 

фіксований 

наголос у словах; 

- вимовляє 

відповідно до 

вимог уподібнені 

приголосні, 

спрощені групи 

приголосних.  

 

 

- обирати і 

вживати відповідні 

до ситуації 

спілкування 

привітання, 

ввічливі слова і 

фрази;  

- обирати і 

вживати відповідні 

до ситуації форми 

звертання;  

- обирати і 

вживати відповідні 

до ситуації вигуки; 

-дотримуватися 

елементарних 

правил 

ввічливості;  

- знає про певні 

традиції, культуру 

та звичаї 

польського народу; 

 

- розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві 

зразки, 

наслідуючи 

вчителя;  

- розуміти і 

виконувати прості 

інструкції 

вчителя;  

- співпрацювати в 

парі / групі;  

- працювати з 

підручником 

 

 

  



На кінець 5-го класу учні: 

Аудіювання 
Говоріння 

Читання Письмо 
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення 

- реагують вербально і 

невербально на запитання, які 

вимагають простих відповідей; 

- розрізняють мовлення 

головних діючих осіб простих 

коротких оповідань, яке 

промовляється ретельно, 

повільно, за допомогою 

наочності та інших засобів;  

- розуміють короткі прості 

вказівки, сформульовані 

повільно;  

- розуміють короткі 

елементарні повідомлення у 

прозовій та віршованій формі, 

підтримані невербальними 

опорами (малюнками, жестами 

тощо) у межах тематики 

спілкування, як у 

безпосередньому спілкуванні, 

так і в запису. 

- представляють себе, свою 

сім’ю, батьків, їх професію;  

- повідомляють про 

місцезнаходження предмета;  

-описують свою кімнату  і свій 

дім; 

- роблять короткий переказ 

змісту почутого, побаченого, 

прочитаного, що містить 

знайомий мовний і 

мовленнєвий матеріал;  

- відтворюють римовані твори. 

 

Обсяг висловлювання – 7-10 

простих речень. 

 

- підтримують елементарне 

спілкування в межах 

мікродіалогів етикетного та 

загального характеру;  

- ставлять запитання, засвоєні 

у мовленнєвих зразках, і 

відповідають на запитання 

однокласників / учителя;  

- реагують на прості, в дещо 

уповільненому темпі, репліки 

вчителя та однокласників.  

 

Висловлювання кожного 

співрозмовника - не менше 3-х 

реплік. 

- читають уголос слова, 

словосполучення і речення, що 

містять мовний матеріал, 

засвоєний в усному мовленні. 

 

Обсяг – не менше 250 

друкованих знаків. 

- самостійно пишуть своє ім’я; 

- відтворюють лексичні 

одиниці, відповідно до 

вивчених тематичних блоків;  

- за зразком описують себе, 

свою кімнату, свій день  

 

Обсяг письмового 

повідомлення 3-4 речення. 

 

  



6 клас 

Польська мова 

(35 годин, 1 година на тиждень) 

 

Сфери 

спілкування 

Тематика 

ситуативного 

спілкування 

Мовленнєві 

функції 

Лінгвістична компетентність 
Соціокультурна 

компетентність 

Загально-

навчальна 

компетентність 
Лексична 

компетентність 

Граматична 

компетентність 

Фонетична 

компетентність 

Особистісна 

 

 

 

 

 

 

Публічна  

 

 

 

 

 

 

Освітня 

Відпочинок і 

дозвілля 

 

Їжа  

 

 

Свята (день 

народження) 

 

 

Спорт (види 

спорту) 

 

 

Шкільне життя 

(школа, мій клас, 

предмет) 

-привітатися;  

-попрощатися;  

-представляти 

себе дорослим і 

ровесникам, 

представляти 

співрозмовників; 

-вітати зі святом 

(днем 

народження) -

дякувати (за 

подарунок, 

вітання, 

виконану дію 

тощо); 

- визначати час/ 

проміжки часу; 

-повідомляти про 

смаки та 

уподобання;  

-виражати свій 

настрій 

Пори року. Місяці 

 

Щоденні справи 

 

Кольори  

 

Назви свят 

 

Страви  

 

Школа  

 

Мій клас  

 

Предмети 

шкільного 

 

Частини тіла 

 

Види спорту 

Дієслово: 

майбутнього часу 

дієслова; 

відмінювання 

дієслів на -ę, -esz; 

-ę, -ysz/-isz; -ować. 

Іменник: 

відмінки; 

відмінювання 

іменників с.р., 

ж.р., та ч.р. 

Займенник: 

особові (mój, twój, 

swój).  

Прикметник: 

називний відмінок 

прикметників; 

відмінювання 

прикметників у 

однині. 

Числівник: 

кількісні і 

порядкові (1-

1000).  

Вимова вивчених 

слів та коротких 

речень. 

Формування 

слухових та 

вимовних навичок 

учнів;  

Інтонація: 

логічний наголос, 

мелодія у 

коротких 

реченнях, 

повідомленнях, 

запитаннях, 

наказах. 

 

 

- обирати і 

вживати відповідні 

до ситуації 

спілкування 

привітання, 

ввічливі слова і 

фрази;  

- обирати і 

вживати відповідні 

до ситуації форми 

звертання;  

- обирати і 

вживати відповідні 

до ситуації вигуки; 

-дотримуватися 

елементарних 

правил 

ввічливості. 

 

- стежити за 

презентованою 

інформацією;  

-розуміти і 

відтворювати 

мовленнєві зразки, 

наслідуючи 

вчителя/вчительку; 

- розуміти і 

виконувати прості 

інструкції 

вчителя/вчительки; 

- співпрацювати в 

парі/групі;  

- працювати з 

підручником і 

словником. 

 

 

  



На кінець 6-го класу учні: 

Аудіювання 
Говоріння 

Читання Письмо 
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення 

- реагують вербально і 

невербально на запитання, які 

вимагають простих відповідей; 

- розуміють у висловленні 

ключові слова, які 

проговорюються дуже 

повільно та з довгими 

паузами;  

- розуміють короткі прості 

вказівки, сформульовані 

повільно;  

- розуміють короткі 

елементарні повідомлення у 

прозовій та віршованій формі, 

підтримані невербальними 

опорами (малюнками, жестами 

тощо) у межах тематики 

спілкування, як у 

безпосередньому спілкуванні, 

так і в запису. 

- описують місце (класна 

кімната), подію (свято), 

продукуючи прості речення та 

фрази;  

- повідомляють про виконання 

повсякденних дій і таких, що 

відбуваються в момент 

мовлення, у межах засвоєного 

мовного матеріалу та 

адекватно до тем спілкування;  

- указують час дії (день, 

місяць, пора року);  

- коментують свої дії та дії 

інших людей;  

- описують свої вподобання на 

тему їжі; 

- висловлюються на тему 

спортивного способу життя;  

- відтворюють римовані твори. 

 

Обсяг висловлювання – 7-10 

простих речень. 

 

- підтримують елементарне 

спілкування в межах 

мікродіалогів етикетного та 

загального характеру;  

- ставлять хагальні, нескладні 

спеціальні запитання, засвоєні 

як мовленнєві зразки і 

відповідають на них 

відповідно до ситуації 

спілкування та з опорою на 

вивчений мовний матеріал;   

- реагують на прості, в дещо 

уповільненому темпі, репліки 

вчителя та однокласників; 

- висловлюють пропозицію та 

відповідають на пропозицію 

згодою/незгодою;  

- висловлюють твердження і 

відповідають на твердження 

схваленням/несхваленням. 

 

Висловлювання кожного 

співрозмовника - не менше 4-х 

реплік. 

- читають уголос та про себе з 

повним розумінням прості 

короткі тексти, що містять 

мовний матеріал, засвоєний в 

усному мовленні;  

- читають і розуміють 

нескладні короткі тексти, де 

значення незнайомих слів 

розкривається на основі 

здогадки.  

 

Обсяг – до 400 друкованих 

знаків. 

- пишуть слова, 

словосполучення, короткі 

речення;  

- описують свій день, свою 

школу, своє меню харчування. 

 

Обсяг письмового 

повідомлення 5-8 речень. 

 

 

 

  



7 клас 

Польська мова 

(35 годин, 1 година на тиждень) 

 

Сфери 

спілкування 

Тематика 

ситуативного 

спілкування 

Мовленнєві функції 

Лінгвістична компетентність 
Соціокультурна 

компетентність 

Загально-

навчальна 

компетентність 
Лексична 

компетентність 

Граматична 

компетентність 

Фонетична 

компетентність 

Особистісна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна  

 

 

 

 

 

 

 

Відпочинок і 

дозвілля 

 

 

 

У лікаря. 

Лікування  

 

 

 

Подорож 

(потягом, 

авомобілем) 

 

 

Місто – село. 

 

 

Природа і 

навколишнє 

середовище 

 

 

- висловлювати своє 

ставлення або 

виражати свої 

уподобання;  

- запитувати про 

відчуття/самопочуття 

та відповідати на 

запитання;  

- робити пропозицію 

та реагувати на неї;  

- повідомляти про 

когось / щось;  

- запитувати з метою 

отримання більш 

детальної інформації; 

- висловлювати 

схвальну/ несхвальну 

оцінку предметам, 

діям, ситуаціям 

тощо;  

- виражати настрій у 

відповідних 

мовленнєвих 

ситуаціях 

Канікули 

 

Дозвілля. 

Способи 

відпочинку 

 

 

Екскурсії 

 

 

Види спорту 

 

 

Подорож. Гори  

 

 

Захоплнння  

 

 

Захворювання 

 

 

У лікаря 

 

 

 

 

Дієслово: 

майбутнього часу 

дієслова; 

відмінювання 

дієслів у 

синулому часі на 

-eć. 

Іменник: 

відмінювання 

іменників ч.р. 

(істоти); множина 

іменників с.р. та 

ж.р. 

Прикметник: 

відмінювання 

прикметників у 

множині; ступені 

порівняння 

прикметників. 

Числівник: 

кількісні і 

порядкові (1-

1000).  

Вимова вивчених 

слів та коротких 

речень. 

 

Інтонація: 

наголос у словах; 

логічний наголос 

та мелодія у 

реченнях. 

- знання 

культурних реалій 

спільноти, мова 

якої вивчається, 

пов’язаних з 

повсякденним 

життям;  

- вибір та 

вживання 

привітань;  

- вибір та 

вживання форм 

звертання;  

-дотримання 

правил 

ввічливості 

- уважно стежити 

за презентованою 

інформацією;  

- усвідомлювати 

мету 

поставленого 

завдання;  

- ефективно 

співпрацювати 

під час парної та 

групової роботи;  

- активно 

застосовувати 

мову, що 

вивчається;  

- сприймати 

новий досвід і 

застосовувати 

інші компетенції, 

для того щоб 

діяти у 

специфічній 

навчальній 

ситуації;  

- уміти 

працювати з 

підручником та 

словником 

  



На кінець 7-го класу учні: 

Аудіювання 
Говоріння 

Читання Письмо 
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення 

- розуміють мовлення в 

адаптованому запису, в дещо 

уповільненому темпі; ретельно 

артикульоване;  

- розуміють основний зміст 

мовлення, прослуханих текстів 

різного характеру, 

побудованих на засвоєному 

мовному матеріалі;  

- розуміють короткі 

повідомлення у прозовій та 

віршованій формі, підтримані 

невербальними опорами 

(малюнками, жестами тощо) у 

межах тематики спілкування, 

як у безпосередньому 

спілкуванні, так і в запису  

- описують місце, продукуючи 

прості речення та фрази;  

- роблять короткий переказ 

змісту почутого, побаченого, 

прочитаного, що містить 

знайомий мовний і 

мовленнєвий матеріал;  

- роблять короткі 

повідомлення в межах 

тематики ситуативного 

спілкування;  

-коментують свої дії та дії 

інших людей;  

- висловлюють своє ставлення 

до об’єктів, явищ, подій.  

 

Обсяг висловлювання – 7-10 

речень. 

 

- підтримують елементарне 

спілкування в межах 

мікродіалогів етикетного та 

загального характеру;  

- розуміють і реагують на 

повсякденні вирази, 

спрямовані на задоволення 

потреб конкретного типу 

відповідно до ситуацій 

спілкування;  

- розігрують короткі сценки, 

виступаючи в певних ролях; 

- беруть участь у розмові на 

прості та звичні теми, 

використовуючи при цьому всі 

види запитань;  

- використовують стягнені 

форми, характерні для 

діалогічного мовлення;  

- використовують відповідну 

інтонацію, жести, міміку, 

вигуки, характерні для 

мовленнєвої поведінки носіїв 

мови. 

 

Висловлювання кожного-не 

менше 5-х реплік. 

- читають уголос та про себе з 

повним розумінням короткі 

тексти, що містять мовний 

матеріал, засвоєний в усному 

мовленні;  

-розуміють основний зміст 

різнопланових текстів;  

-читають і розуміють 

нескладні короткі тексти, де 

значення незнайомих слів 

розкривається на основі 

здогадки.  

 

Обсяг – 450 - 500 друкованих 

знаків. 

- описують своє місто, візит у 

лікаря, поїздку;  

- оформлюють короткі 

повідомлення, листівки, 

вітання та СМС. 

 

Обсяг письмового 

повідомлення 4-5 речення. 

 

 

  



8 клас 

Польська мова 

(35 годин, 1 година на тиждень) 

 

Сфери 

спілкування 

Тематика 

ситуативного 

спілкування 

Мовленнєві 

функції 

Лінгвістична компетентність 
Соціокультурна 

компетентність 

Загально-

навчальна 

компетентність 
Лексична  

компетентність 

Граматична 

компетентність 

Фонетична 

компетентність 

Особистісна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна  

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня 

Відпочинок і 

дозвілля 

 

 

Подорож 

(потягом, 

авомобілем) 

 

 

 

Природа і 

навколишнє 

середовище 

 

 

Свята і традиції  

 

 

 

Географічне 

положення 

Польщі  

 

 

Шкільне життя 

(шкільні події) 

- робити короткі 

повідомлення про 

події та факти;  

- розповідати про 

прочитане, почуте, 

побачене;  

- запитувати про 

чиїсь враження, 

думки, ставлення;  

-висловлювати 

свої враження, 

думки, ставлення;  

-розповідати про 

свої враження (від 

подорожі, свята);  

-виражати настрій 

у відповідних 

мовленнєвих 

ситуаціях 

Подорож. 

Залізниця. 

 

Туризм. 

 

Природа 

(тварини, птахи) 

 

 

Овочі і фрукти,  

 

 

Види дозвілля 

 

 

Шкільні події 

 

 

Навчальні 

предмети 

 

 

Класна кімната 

 

Свята  

 

Традиції 

 

Дієслово: дієслова 

майбутнього і 

минулого часу; 

дієприкметники та 

дієсприслівники. 

Іменник: родовий 

відмінок іменників; 

утворення Н.в. 

множини іменників 

ч.р.; відмін. 

Іменників с.р. на –ę. 

Займенник: 

Відмінювання 

прикметникових 

займенників który, 

jaki, tamty 

Прикметник: 

відмінювання 

прикметників у 

множині; ступені 

порівняння 

прикметників. 

Числівник: 

відмінювання 

порядкових 

числівників.  

Вимова вивчених 

слів, фраз та 

коротких речень. 

 

Інтонація: наголос 

у словах; логічний 

наголос та 

мелодія у 

реченнях. 

 

Інтонація 

вибачення, 

подяки, 

незадоволення, 

схвалення 

 

- знання 

культурних реалій 

спільноти, мова 

якої вивчається, 

пов’язаних з 

повсякденним 

життям, умовами 

та нормами 

поведінки;  

- вибір та 

вживання 

привітань;  

- вибір та 

вживання форм 

звертання;  

-дотримання 

правил ввічливості 

- активно 

застосовувати 

мову, що 

вивчається;  

- сприймати новий 

досвід (нову мову, 

нових людей, нові 

способи поведінки 

тощо) і 

застосовувати 

інші компетенції, 

для того щоб 

діяти у 

специфічній 

навчальній 

ситуації (на основі 

спостереження, 

здогадки, 

запам'ятовування 

тощо);  

- уміти працювати 

з підручником та 

словником; 

- уміти працювати 

в парах і групах 

  



На кінець 8-го класу учні: 

Аудіювання 
Говоріння 

Читання Письмо 
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення 

- розуміють мовлення 

ретельно артикульоване, як у 

безпосередньому спілкуванні, 

так і в запису;  

- розуміють основний зміст 

прослуханих текстів різного 

характеру, побудованих на 

засвоєному мовному 

матеріалі;  

- розуміють короткі 

повідомлення у прозовій та 

віршованій формі, у межах 

тематики спілкування, як у 

безпосередньому спілкуванні, 

так і в запису 

- роблять розгорнуте 

повідомлення з теми логічно і 

послідовно, відповідно до 

навчальної ситуації;  

- роблять короткий переказ 

змісту почутого, побаченого, 

прочитаного, що містить 

знайомий мовний і 

мовленнєвий матеріал;  

- роблять короткі 

повідомлення в межах 

тематики ситуативного 

спілкування;  

-коментують свої дії та дії 

інших людей;  

- висловлюють своє ставлення, 

дають свою оцінку на тему 

почутого чи прочитаного.  

 

Обсяг висловлювання – 7-10 

поширених речень. 

 

- підтримують спілкування в 

межах мікродіалогів 

етикетного та загального 

характеру;  

- висловлюють свою думку 

про конкретні факти і події 

- розігрують короткі сценки, 

виступаючи в певних ролях; 

- ведуть діалог етикетного 

характеру в стандартних 

ситуаціях спілкування (діалог-

розпитування, діалог-

домовленість, діалог-обмін 

думками); 

- використовують відповідну 

інтонацію, жести, міміку, 

вигуки, характерні для 

мовленнєвої поведінки носіїв 

мови. 

 

Висловлювання кожного - не 

менше 5-х реплік. 

- читають уголос та про себе з 

повним розумінням короткі 

тексти, що містять мовний 

матеріал, засвоєний в усному 

мовленні;   

- розуміють основний зміст 

різнопланових текстів, 

пов’язаних із повсякденним 

життям;   

- читають і розуміють 

нескладні короткі тексти, де 

значення незнайомих слів 

розкривається на основі 

здогадки.  

 

Обсяг – 650-700 друкованих 

знаків. 

- оформлюють лист, листівку, 

вітання;  

- описують себе, свою сім’ю, 

друзів, кімнату, забави, 

погоду, свято, подію, людей, 

природу, тварин та 

висловлюють своє ставлення 

до них. 

 

Обсяг письмового 

повідомлення 6-8 речень. 

 

  



9 клас 

Польська мова 

(35 годин, 1 година на тиждень) 

 

Сфери 

спілкування 

Тематика 

ситуативного 

спілкування 

Мовленнєві функції 

Лінгвістична компетентність 
Соціокультурна 

компетентність 

Загально-

навчальна 

компетентність 
Лексична 

компетентність 

Граматична 

компетентність 

Фонетична 

компетентність 

Особистісна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна  

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня 

 

 

 

 

 

 

 

Моя сім’я і друзі. 

Автобіографія 

 

 

Здоров’я. 

 

 

Природа і 

довкілля.  

 

 

Свята. Традиції 

 

Адміністративний 

устрій Польщі 

 

 

Польща в 

Європейському 

Союзі 

 

 

Школа. Система 

освіти. 

- визначати, шукати 

та надавати 

інформацію у межах 

тематики;  

- запитувати про 

відчуття/самопочуття 

та відповідати на 

запитання;  

- повідомляти про 

смаки, уподобання;  

- робити пропозицію 

та реагувати на неї;  

- запитувати з метою 

отримання більш 

детальної інформації; 

- висловлювати 

схвальну/ несхвальну 

оцінку предметам, 

діям, ситуаціям 

тощо;  

- виражати настрій у 

відповідних 

мовленнєвих 

ситуаціях 

Родинні зв’язки 

 

Система охорони 

здоров’я у 

Польщі 

 

 

Швидка допомога 

 

 

Географічні краї 

Польщі 

 

 

Польща як член 

ЄС 

 

 

Автобіографія. 

Заява 

 

 

Освітня система 

Польщі. Ліцей. 

 

 

Державні свята 

Дієслово: 

дієслова 

майбутнього і 

минулого часу; 

відмінювання 

дієслів у 

синулому часі на 

–eć, -ąć; 

дієприслівники та 

дієприкметники. 

Іменник: 

відмінювання 

іменників у 

множині; 

відмінювання 

іменників та –um 

у множині 

Займенник: 

вказівна та 

присвійні. 

Числівник: 

відмінювання та 

синтаксис 

кількісних та 

збірних  

числівників 

- вимова 

вивчених слів та 

коротких речень. 

Інтонація 

розповідних, 

питальних, 

наказових речень. 

Речення поради.  

Наголос у словах, 

фразах, реченнях. 

Інтонація 

вибачення, 

подяки, 

незадоволення, 

схвалення 

- знання 

культурних реалій 

спільноти, мова 

якої вивчається, 

пов’язаних з 

повсякденним 

життям;  

- вибір та 

вживання 

привітань;  

- вибір та 

вживання форм 

звертання;  

-дотримання 

правил 

ввічливості 

- активно 

застосовувати 

мову, що 

вивчається;  

- сприймати 

новий досвід 

(нову мову, нових 

людей, нові 

способи 

поведінки тощо) і 

застосовувати 

інші компетенції, 

для того щоб 

діяти у 

специфічній 

навчальній 

ситуації (на 

основі 

спостереження, 

здогадки, 

запам'ятовування 

тощо);  

- уміти 

працювати з 

підручником та 

словником; 

- уміти 

працювати в 

парах і групах 

  



На кінець 9-го класу учні: 

Аудіювання 
Говоріння 

Читання Письмо 
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення 

- розуміють основний зміст не 

дуже складних текстів 

пізнавального і краєзнавчого 

характеру; 

- виділяють основну думку / 

ідею, узагальнювати 

інформацію та зіставляти її з 

власним досвідом; 

- розуміють інформацію під 

час безпосереднього 

спілкування із 

співрозмовником. 

- уміють логічно і послідовно, 

відповідно до навчальної 

ситуації, робити розгорнуте 

повідомлення з теми; 

- передають своїми словами 

зміст прочитаного або 

почутого у формі розповіді, 

опису; 

- дають власну оцінку на тему 

почутого чи прочитаного; 

- роблять підготовлене 

повідомлення; 

- роблять короткий переказ 

змісту почутого, побаченого, 

прочитаного, що містить 

знайомий мовний і 

мовленнєвий матеріал;  

- роблять короткі 

повідомлення в межах 

тематики ситуативного 

спілкування;  

-коментують свої дії та дії 

інших людей;  

- висловлюють своє ставлення, 

дають свою оцінку на тему 

почутого чи прочитаного.  

 

Обсяг висловлювання – не 

менше 10 речень. 

 

- беруть участь у діалогах 

етикетного та загального 

характеру;  

- розігрують короткі сценки, 

виступаючи в певних ролях; 

- ведуть діалог в стандартних 

ситуаціях спілкування (діалог-

розпитування, діалог-

домовленість, діалог-обмін 

думками); 

- використовують позамовні 

засоби спілкування (жести, 

міміку), характерні для 

мовленнєвої поведінки носіїв 

мови. 

 

Висловлювання кожного-не 

менше 8 реплік. 

- читають уголос та про себе з 

повним розумінням короткі 

тексти, що містять мовний 

матеріал, засвоєний в усному 

мовленні;   

- розуміють основний зміст 

різнопланових текстів, 

пов’язаних із повсякденним 

життям;   

- читають і розуміють 

нескладні короткі тексти, де 

значення незнайомих слів 

розкривається на основі 

здогадки.  

 

Обсяг – 1000 друкованих 

знаків. 

- описують своє місто, візит у 

лікаря, поїздку;  

- оформлюють короткі 

повідомлення, листівки, 

вітання та СМС; 

-  пишуть під диктовку 

учителя, заповнюють анкету; 

- пишуть короткий офіційний 

та неофіційний лист. 

 

Обсяг письмового 

повідомлення не менше 10 

речень. 



10 клас 

Польська мова 

(35 годин, 1 година на тиждень) 

Сфери 

спілкування 

Тематика 

ситуативного 

спілкування 

Мовленнєві функції 

Лінгвістична компетентність 
Соціокультурна 

компетентність 

Загально-

навчальна 

компетентність 
Лексична 

компетентність 

Граматична 

компетентність 

Фонетична 

компетентність 

Особистісна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна  

 

 

 

 

 

Освітня 

 

 

Я, моя сім’я і 

друзі 

 

Моє оточення 

 

Наука і культура  

 

Техніка, 

винаходи 

 

 

Нобелівські 

лауреати  

 

Подорож 

Європою 

 

Історія. 

Мистецтво. 

Література 

 

 

Школа. Система 

освіти  

- визначати, шукати 

та надавати 

інформацію у межах 

тематики;  

- запитувати про 

відчуття/самопочуття 

та відповідати на 

запитання;  

- повідомляти про 

смаки, уподобання;  

- робити пропозицію 

та реагувати на неї;  

- запитувати з метою 

отримання більш 

детальної інформації; 

- висловлювати 

схвальну/ несхвальну 

оцінку предметам, 

діям, ситуаціям 

тощо;  

- виражати настрій у 

відповідних 

мовленнєвих 

ситуаціях 

Система освіти в 

Польщі та 

Україні  

 

Мій дім. Моє 

оточення.  

 

Культурна 

спадщина Польщі 

та України 

 

Польські 

лауреати 

Нобелівської 

премії 

 

Структура і 

діяльність 

Євросоюзу 

 

Відомі постаті 

культури   

 

 

Дієслово:  

часи дієслів; 

доконаний 

/недоконаний вид 

дієслів; наказовий 

спосіб 

Прислівник: 

ступені 

порівняння 

прислівника 

Іменник: 

відмінювання 

власних назв 

іншомовного 

походження; 

віддієслівні 

іменники. 

Займенник: 

відмінювання 

особових 

займенників 

Прийменник 

вживання 

прийменників do, 

na   

Числівник: 

відмінювання та 

синтаксис 

кількісних та 

збірних  

числівників 

- вимова 

вивчених слів та 

коротких речень. 

Інтонація 

розповідних, 

питальних, 

наказових речень. 

Речення поради.  

Наголос у словах, 

фразах, реченнях. 

Інтонація 

вибачення, 

подяки, 

незадоволення, 

схвалення 

- знання 

культурних реалій 

спільноти, мова 

якої вивчається, 

пов’язаних з 

повсякденним 

життям;  

- вибір та 

вживання 

привітань;  

- вибір та 

вживання форм 

звертання;  

-дотримання 

правил 

ввічливості 

- активно 

застосовувати 

мову, що 

вивчається;  

- сприймати 

новий досвід 

(нову мову, нових 

людей, нові 

способи 

поведінки тощо) і 

застосовувати 

інші компетенції, 

для того щоб 

діяти у 

специфічній 

навчальній 

ситуації (на 

основі 

спостереження, 

здогадки, 

запам'ятовування 

тощо);  

- уміти працювати 

з підручником та 

словником; 

- уміти працювати 

в парах і групах 



На кінець 10-го класу учні: 

Аудіювання 
Говоріння 

Читання Письмо 
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення 

- розуміють основний зміст не 

дуже складних текстів 

пізнавального і краєзнавчого 

характеру; 

- виділяють основну думку / 

ідею, узагальнювати 

інформацію та зіставляти її з 

власним досвідом; 

- розуміють інформацію під 

час безпосереднього 

спілкування із 

співрозмовником. 

- уміють логічно і послідовно, 

відповідно до навчальної 

ситуації, робити розгорнуте 

повідомлення з теми; 

- передають своїми словами 

зміст прочитаного або 

почутого у формі розповіді, 

опису; 

- дають власну оцінку на тему 

почутого чи прочитаного; 

- роблять підготовлене 

повідомлення; 

- роблять короткий переказ 

змісту почутого, побаченого, 

прочитаного, що містить 

знайомий мовний і 

мовленнєвий матеріал;  

- роблять короткі 

повідомлення в межах 

тематики ситуативного 

спілкування;  

-коментують свої дії та дії 

інших людей;  

- висловлюють своє ставлення, 

дають свою оцінку на тему 

почутого чи прочитаного.  

 

Обсяг висловлювання – не 

менше 10 речень. 

 

- беруть участь у діалогах 

етикетного та загального 

характеру;  

- розігрують короткі сценки, 

виступаючи в певних ролях; 

- ведуть діалог в стандартних 

ситуаціях спілкування (діалог-

розпитування, діалог-

домовленість, діалог-обмін 

думками); 

- використовують позамовні 

засоби спілкування (жести, 

міміку), характерні для 

мовленнєвої поведінки носіїв 

мови. 

 

Висловлювання кожного-не 

менше 8 реплік. 

- читають уголос та про себе з 

повним розумінням короткі 

тексти, що містять мовний 

матеріал, засвоєний в усному 

мовленні;   

- розуміють основний зміст 

різнопланових текстів, 

пов’язаних із повсякденним 

життям;   

- читають і розуміють 

нескладні короткі тексти, де 

значення незнайомих слів 

розкривається на основі 

здогадки.  

 

Обсяг – 1000 друкованих 

знаків. 

- описують своє місто, візит у 

лікаря, поїздку;  

- оформлюють короткі 

повідомлення, листівки, 

вітання та СМС; 

-  пишуть під диктовку 

учителя, заповнюють анкету; 

- пишуть короткий офіційний 

та неофіційний лист. 

 

Обсяг письмового 

повідомлення не менше 10 

речень. 



11 клас 

Польська мова 

(35 годин, 1 година на тиждень) 

 

Сфери 

спілкування 

Тематика 

ситуативного 

спілкування 

Мовленнєві функції 

Лінгвістична компетентність 
Соціокультурна 

компетентність 

Загально-

навчальна 

компетентність 
Лексична 

компетентність 

Граматична 

компетентність 

Фонетична 

компетентність 

Особистісна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна  

 

 

 

 

 

 

 

Освітня 

 

Школа 

 

Винаходи і 

відкриття 

 

Екологія, 

кліматичні 

умови  

 

Транспорт. 

Подорож 

 

Засоби масової 

інформації  

 

Одяг, мода та 

стиль 

 

Здоровий спосіб 

життя  

 

Культура 

 

Булінг та мобінг 

- запитувати про 

відчуття/самопочуття 

та відповідати на 

запитання;  

- повідомляти про 

смаки, уподобання;  

- робити пропозицію 

та реагувати на неї;  

- запитувати з метою 

отримання більш 

детальної інформації; 

- висловлювати 

схвальну/ несхвальну 

оцінку предметам, 

діям, ситуаціям 

тощо;  

- виражати настрій у 

відповідних 

мовленнєвих 

ситуаціях 

- описувати 

предмета; 

- наводити аргументи 

та обґрунтовувати 

свою думку. 

Система освіти 

 

Випускні 

екзамени  

 

Захист 

навколишнього 

середовища 

 

Види транспорту 

 

Молодь та мас 

медіа 

 

Здорове 

харчування 

 

 

Спорт. 

Відпочинок 

 

Покупки. Мода 

 

 

Дієслово: 

дієприкметники і 

дієприслівники; 

дієслова руху; 

безособові форми 

Іменник: 

відмінювання 

імен та прізвищ; 

Відмінювання 

нерегулярних 

іменників. 

Числівник: 

відмінювання та 

синтаксис 

кількісних та 

збірних  

числівників 

- вимова 

вивчених слів та 

коротких речень. 

Інтонація 

розповідних, 

питальних, 

наказових речень. 

Речення поради.  

Наголос у словах, 

фразах, реченнях. 

Інтонація 

вибачення, 

подяки, 

незадоволення, 

схвалення 

- знання 

культурних реалій 

спільноти, мова 

якої вивчається, 

пов’язаних з 

повсякденним 

життям;  

- вибір та 

вживання 

привітань;  

- вибір та 

вживання форм 

звертання;  

-дотримання 

правил 

ввічливості 

- активно 

застосовувати 

мову, що 

вивчається;  

- сприймати 

новий досвід 

(нову мову, нових 

людей, нові 

способи 

поведінки тощо) і 

застосовувати 

інші компетенції, 

для того щоб 

діяти у 

специфічній 

навчальній 

ситуації (на 

основі 

спостереження, 

здогадки, 

запам'ятовування 

тощо);  

- уміти працювати 

з підручником та 

словником. 

  



На кінець 11-го класу учні: 

Аудіювання 
Говоріння 

Читання Письмо 
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення 

- розуміють основний зміст не 

дуже складних текстів 

пізнавального і краєзнавчого 

характеру; 

- виділяють основну думку / 

ідею, узагальнювати 

інформацію та зіставляти її з 

власним досвідом; 

- розуміють інформацію під 

час безпосереднього 

спілкування із 

співрозмовником. 

- уміють логічно і послідовно, 

відповідно до навчальної 

ситуації, робити розгорнуте 

повідомлення з теми; 

- передають своїми словами 

зміст прочитаного або 

почутого у формі розповіді, 

опису; 

- дають власну оцінку на тему 

почутого чи прочитаного; 

- роблять підготовлене 

повідомлення; 

- роблять короткий переказ 

змісту почутого, побаченого, 

прочитаного, що містить 

знайомий мовний і 

мовленнєвий матеріал;  

- роблять короткі 

повідомлення в межах 

тематики ситуативного 

спілкування;  

-коментують свої дії та дії 

інших людей;  

- висловлюють своє ставлення, 

дають свою оцінку на тему 

почутого чи прочитаного.  

 

Обсяг висловлювання – не 

менше 10 речень. 

- беруть участь у діалогах 

етикетного та загального 

характеру;  

- розігрують короткі сценки, 

виступаючи в певних ролях; 

- ведуть діалог в стандартних 

ситуаціях спілкування (діалог-

розпитування, діалог-

домовленість, діалог-обмін 

думками); 

- використовують позамовні 

засоби спілкування (жести, 

міміку), характерні для 

мовленнєвої поведінки носіїв 

мови. 

 

Висловлювання кожного-не 

менше 8 реплік. 

- читають уголос та про себе з 

повним розумінням короткі 

тексти, що містять мовний 

матеріал, засвоєний в усному 

мовленні;   

- розуміють основний зміст 

різнопланових текстів, 

пов’язаних із повсякденним 

життям;   

- читають і розуміють 

нескладні короткі тексти, де 

значення незнайомих слів 

розкривається на основі 

здогадки.  

 

Обсяг – 1000 друкованих 

знаків. 

- описують своє місто, візит у 

лікаря, поїздку;  

- оформлюють короткі 

повідомлення, листівки, 

вітання та СМС; 

-  пишуть під диктовку 

учителя, заповнюють анкету; 

- пишуть короткий офіційний 

та неофіційний лист; 

- пишуть аргументаційні 

тексти, есе, порівняльну 

характеристику, рефлексії з 

подорожі.  

 

Обсяг письмового 

повідомлення не менше 10 

речень. 

 


