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Польська мова тільки з нами! 

АКАДЕМІЧНИЙ ЦЕНТР НАВЧАННЯ МОВ  

ЗАПРОШУЄ НА  РІЧНИЙ КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ:  вересень- червень або березень - лютий 

ТРИВАЛІСТЬ: 600 годин (2 семестри) 

НАБІР: (цілий рік) 

Курс розвиває вміння вільно говорити як основний навик, необхідний як у повсякденному житті, так  

і під час навчання. Він спрямований на збагачення словникового запасу та доповнення знань польської 

граматики. Студенти набудуть практичних мовних навичок, вміння користуватися розмовною та 

письмовою польською мовою. Заняття проводяться для студентів у  цікавий спосіб,що дозволяють  не 

лише ознайомитися з граматикою польської мови, а й розширюють знання про польські звичаї, традиції 

та культуру. Програма курсу доповнюється поїздками для ознайомлення з туристичними пам'ятками 

Люблінського регіону. Курс дозволяє оволодіти польською мовою на рівні, який дозволяє навчатися 

польською мовою в університетах, вільно брати  участь у заняттях та у житті місцевої громади. 

НАШІ ПЕРЕВАГИ: 

→ кваліфікований викладатський склад, який постійно вдосконалюює свою майстерність на 

курсах підвищення кваліфікації, 

→ багаторічний досвід організації курсів польської мови як іноземної для людей зі Сходу, 

→ використання сучасних методів навчання та інноваційних навчальних засобів, 

→ проведення занять із захопленням та цікавим чином, 

→ вміння мотивувати до навчання, 

→ комфортні умови навчання в малих групах, у комфортних класах, 

→ бібліотека - ідеально обладнана навчальними посібниками, 

→ унікальна атмосфера, сприятлива для науки. 

Після закінчення курсу учасники отримують сертифікат, що підтверджує закінчення курсу. 

 

Кандидати на курс повинні надати: формуляр прийому на курс (доступний в Приймальній комісії WSSP 

або  на веб-сайті WSSP), ксерокопію паспорта, фотокартку (35 мм x 45 мм), документи про здобуття 

повної середньої освіти. 

Документи можна подати до Приймальної комісії WSSP вул. Choiny 2 (кабінет 27)  

або вислати на електронну адресу  koordynator.wssp@gmail.com 


