
         

Курс польської мови для українців

Рівень B

Для кого цей курс: 

 Для людей, які хочуть лінгвістично та стратегічно підготуватися до роботи. 
 Для співробітників, які вже почали працювати і хочуть розвивати свою мову для 

досягнення успіху в бізнесі.
 Для кожного іноземеця, який бажає вивчити наукову версію польської мови, 

розвинути свої мовні компетенції та вийти на вищий рівень. 
 Для людей, які хочуть навчитися писати та говорити польською мовою. 
 Для людей, які хочуть знати, які слова та словосполучення використовувати для 

вираження складних процесів мислення. 
 Для людей, які хочуть навчитися як можна правильно підготуватися до 

співбесіди. 
 Для людей, які хочуть навчитися як підготувати гарну презентацію. 
 Для людей, які хочуть навчитися як збільшити свій словниковий запас, 

покращити швидкість мовлення та якість вимови.

1. Підготовка до співбесіди, очікування роботодавця. 3 години
2. Покупки, отримання достовірної інформації, куди звернутися за 

допомогу.
3 години

3. Оренда квартири, завдаток, як домовитися про умови, 
підписання договорів.

3 години

4. Відвідування місць, покупка квитків, отримання інформації
про транспортні засоби.

3 години

5. Банк, відкриття рахунку, карти, безпека при користуванні 
рахунком.

3 години

6. Перший день на новій роботі, реалії польського ринку праці, 
страхування.

3 години

7. Нещасний випадок на роботі, небезпечні ситуації, як самостійно 
собі порадити і до кого звернутися за допомогою.

3 години

8. Створення бізнес-презентації, найкорисніші фрази
і вирази.

3 години

9. Як отримати водійські права, навчання водіїв, автошкола, 
документи, іспити.

3 години

10. Оголошення про роботу, як написати резюме, опис 
найважливішої інформації.

3 години

11. Дитячий садок, школа, найважливіша інформація, реєстрація, 
важливі критерії.

3 години

12. Офіційні листи, Соцстрах, Податкова, корисна інформація. 3 години
13. Проведення вільного часу, хобі, улюблені види спорту, як 

записатися на дитячі заходи.
3 години

14. Школа, вимоги, необхідні документи, відмінності у програмі 
навчання, заняття польською мовою для дітей.

3 години

15. Реалізм, побудова взаємовідносин, історія Польщі та України, 
мовні подібності та відмінності.

3 години

16. Встановлення контакту, телефонний дзвінок, корисні фрази та 3 години


