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У рамках курсу «Основна слов’янська (чеська) мова» у 7 
семестрі вивчається розділ «Лексикологія та лексикографія чеської 
мови». Завданням курсу з лексикології та лексикографії чеської 
мови є навчити студентів розрізняти поняття і лексичне значення 
слова, вміти характеризувати основні типи лексичних значень, 
визначати основні типи перенесення значень (метафору, метонімію 
та синекдоху), аналізувати лексичну систему чеської мови. 
Цей курс забезпечує всебічне розуміння лексичної системи 
сучасної чеської мови та ознайомлює з лексикографічною 
практикою, готує студентів-славістів  до свідомого засвоєння  
подальших розділів курсу «Основна слов’янська (чеська) мова». 
Лексикологія та лексикографія чеської мови – важливий і 
необхідний компонент програми професійної філологічної освіти 
студентів-славістів. Вивчаючи цю одну із найскладніших 
філологічних дисциплін, студенти натрапляють на значні труднощі: 
розрізнення лексичного і граматичного значення слова, проблема 
поняття і значення слова, визначення структури значення слова, 
розрізнення територіально та соціально обмеженої лексики, 
окреслення основних характеристик фразеологізмів, їх   
співвіднесенність зі словом та реченням. 
Саме лексикологія та лексикографія чеської мови як важливий і 
необхідний компонент програми професійної філологічної освіти 
студентів-славістів готує базову основу для вивчення наступних 
теоретичних курсів із синтаксису чеської мови, актуальних 
проблем слов’янського мовознавства, нових тенденцій у вивченні 
слов'янських мов.  

Коротка анотація 

курсу 

Курс з лексикології та лексикографії чеської мови призначений для 
студентів-славістів четвертого року навчання. Як частина 
обов'язкової програми цей курс дає студентові знання з 
теоретичних питань лексикології та лексикографії чеської мови, 
характеризує лексику як систему в синхронії та діахронії; вчить 
теоретично здобуті знання з курсу застосовувати на практиці, 



окреслювати основні проблеми лексикології та лексикографії, 
пояснювати їх взаємозв’язки у цілісній системі знань, аналізувати 
одиницю лексичної системи мови, визначати її системні 
відношення та «прочитувати» основну інформацію про слово у 
словниках наукових та лінгвістичних . 

Завдання курсу «Лексикологія та лексикографія чеської мови» – 
схарактеризувати лексику чеської мови, особливості її 
функціонування на синхронном зрізі мови. Знання з курсу є 
передумовою глибокого розуміння загальнофілологічних явищ та 
процесів.  

Мета та цілі курсу Мета курсу – допомогти студентові засвоїти основний теоретичний 
апарат лексикології як науки, засвідчити сучасний стан та 
безперервний історичний розвиток і збагачення лексики чеської 
мови, з’ясувати взаємодію між окремими структурними мовними 
явищами, зрозуміти загальновнутрішні і часткові закони мови. 
Лексикологія та лексикографія чеської мови має 
загальнотеоретичні і практичні цілі. 
Загальнотеоретичні цілі курсу з лексики та лексикографії 
полягають в тому, щоб: 

• осмислити теоретичний апарат курсу, охарактеризувати 
лексичну системи чеської мови; 

• ознайомитись з лексикографічним надбанням та вміти 
користуватися словниками; 

• пізнати дію внутрішніх законів мови; 
• усвідомити зв'язок між окремими структурними мовними 

явищами; 
• зрозуміти мову як суспільне явище. 

Практичні цілі курсу з лексикології та лексикографії чеської мови 
вбачаємо в тому, що він допоможе: 

• усвідомити лексичну систему як відкриту систему з огляду на 
її безперервний історичний розвиток та зміни, зумовленні мовними 
та позамовними фактами; 

• глибше засвоїти системні відношення в лексиці;  
• аналізувати лексику загальновживану, територіально та 

соціально обмежену; 
• фахово аналізувати стилістичну експресивність слів ; 
• визначати основні ознаки фразеологізмів, встановлювати 

системні зв’язки  у фразеологічній системі чеської мови; 
• уміти користуватися словниками чеської мови. 
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4. Filipec, J. Lexikální norma. SaS 56, 1995, 190‒203. 
5. Hauser, P. Nauka o slovní zásobě, 1986. 
6. Hladká, Z. & O. Martincová. Slova v soukromých dopisech. 

Lexikografická sonda, 2012. 
7. Hrbáček, J. Úvod do studia jazyka, 1999. 
8. Jančák, P. Spisovná a nespisovná slovní zásoba v Českém 

jazykovém atlase. NŘ 78, 1995, 1‒8. 
9. Karlík, Petr; Nekula, Marek; Rusínová, Zdenka (eds.). Příruční 



mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995.  
10.  Karlík, P. Slovník a jednotky jazyka v něm. In Blatná, R. & V. 

Petkevič (eds.), Jazyky a jazykověda, 2005, 123‒138. 
11. Karlík, P. Gramatika a lexikon češtiny, 2014. 
12. Kopečný, F. Základní všeslovanská slovní zásoba, 1981. 
13. Martinková, M. & O. Uličný. (eds.) Dynamika českého lexika 

a lexikologie. Studie k moderní mluvnici češtiny 4, 2013. 
14. Mathesius, V. Příspěvek k strukturálnímu rozboru zásoby slovní. 

In Mathesius, V., Čeština a obecný jazykozpyt, 1947, 175‒184. 
15. Matoré, G. La méthode en lexicologie, 1953. 
16. Němec, I. Vývojové postupy české slovní zásoby, 1968.. 
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Тривалість курсу 7-й семестр 
 

Обсяг курсу Лексикологія як наука про словниковий склад мови.  
Структура лексичного складу чеської мови.  
Фразеологія чеської мови. 
Лексикографія чеської мови. 
Загальний обсяг годин: 90, у т.ч.  40 годин лекційних, 40 годин 
практичних, 10 годин самостійної роботи, 3 кредити. 
 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен знати:  
- предмет і завдання курсу з лексики та лексикографії чеської мови;  
- системні відношення в лексиці; 
- стилістичне розшарування лексики;   
- експресивно-стилістичну характеристику лексики;  
- лексикографічну базу чеської мови; 
- знати й розуміти систему мови і вміти застосовувати ці знання у 
професійній діяльності; 
- знати й розуміти основні поняття, терміни, теорії та концепції з 
галузі лексикології та лексикографії, уміти застосовувати їх у 
професійній діяльності; 
- розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 
із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 
- знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 
практичній діяльності; 
студент повинен вміти: 
- окреслювати основні проблеми лексикології та лексикографії, 
пояснювати їх взаємозв’язки у цілісній системі знань; 



- аналізувати лексику власне чеську та запозичену;  
- характеризувати діалектні та соціальні різновиди чеської мови, 
описувати соціолінгвальну ситуацію; 
- аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 
характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють (вміти 
аналізувати лексичну одиницю в системі мови загалом, знати 
основні характеристики фразеологічної одиниці в контексті чеської 
фразеологічної школи); 
- використовувати чеську мову в усній та письмовій формі, у різних 
жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 
неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних 
завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій 
сферах життя; 
- здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів; 
- застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних 
завдань; 
- збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 
мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних 
задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності 
та/або навчання;  
- ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 
інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та 
електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 
впорядковувати, класифікувати й систематизувати; 
- використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 
вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 
діяльності; 
- організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 
 

Ключові слова Slovní zásoba (lexikum), proměny slovní zásoby, změna slovního 
významu, tvoření víceslovných pojmenování (kolokace), krácení 
sousloví (univerbizace), přejímání z cizích jazyků, vrstvy ve slovní 
zásobě  (nespisovné útvary národního jazyka, podle slohových příznaků, 
podle časových příznaků, podle jednotek expresívních, podle časových 
jednotek), rozdíly územní, obecná čeština, rozdíly oblastní 
(regionalismy), slova nářeční (dialektismy), rozdíly sociální (slang, 
argot), stylová vrstva (hovorová, knížní,  umělecká, publicistická), 
jednoznačnost, přesnost, ustálenost, nosnost, neexpresivnost, 
pojmenování zastaralá, archaismy, historismy, neologismy, 
internacionalismy, frazém, frazeologism, slovníkářství. 
 

Формат курсу очний 
Теми *СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит 

Пререквізити лексико-граматичний курс чеської мови 
 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Бесіда, розповідь, пояснення, дискусія, демонстрація, вправи, 
кейс-метод, інформаційно-ілюстративний метод, метод 
проблемного викладу, метод спостереження,  метод аналізу, 
частково-пошуковий метод. 

 

Необхідне проектор 



обладнання 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Підсумковий контроль передбачений у формі іспиту. Іспит 
оцінюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів – 
100. Оцінка за іспит складається із 50 балів поточної успішності  і 
50 балів за складання іспиту. Бали за поточну успішність 
нараховуються так (подано максимальну кількість балів, яку може 
набрати студент): 

1. Письмове опитування за темами лекційних та практичних 
занять змістового модуля 1 – 25 балів. 

2. Письмове опитування за темами лекційних та практичних 
занять змістового модуля 2  – 25 балів. 
 

 

Питання до іспиту Лексикологія в системі мовознавчих дисциплін. 
Слово як основна одиниця лексичної системи мови. Лексичне і 
граматичне значення слова. Варіанти слова.  
Системність словникового складу мови. 
Поняття і лексичне значення слова. Внутрішня форма слова. 
Структура значення слова. 
Основні типи лексичних значень слів. Однозначність і 
багатозначність слів. 
Способи перенесення назви на інший предмет чи явище за 
подібністю, суміжністю та функцією. 
Лексична омонімія та її типи. Пароніми.  
Лексична синонімія та типи лексичних синонімів. 
Антонімія. Структурні типи антонімів у чеській мові. 
Характеристика лексичного складу чеської мови. 
Лексика загальновживана і територіально обмежена. 
Соціальні діалекти чеської мови. 
Стилістичне розшарування лексики чеської мови. 
Лексичний склад чеської мови з огляду на час входження до 
лексичної системи. 
Експресивно-стилістична характеристика лексики чеської мови. 
Характеристика лексичного складу чеської мови з огляду 
походження слів. 
Характеристика словникового складу сучасної чеської мови за  
частотою і загальною вживаністю. Активна і пасивна лексика. 
Фразеологія як розділ мовознавства, що вивчає фразеологічний 
склад мови. Основні ознаки фразеологізмів. Системні зв’язки у 
чеській фразеології. 
Чеська лексикографія та фразеографія. Типи словників, їх 
характеристика. 
  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 



 



СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. 
/ 
дата 
/ 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 
 

Література  Завдання, год 
 

Термін 
виконання 

 Змістовий модуль 1.Лексикологія як наука про 

словниковий склад мови  

    

1 т. 
 
4. 
09. 
2019 
 
4 
год. 

1.Лексикологія в системі мовознавчих дисциплін. 

2.  Слово як основна одиниця лексичної системи 
мови. Лексичне і граматичне значення слова. 
Варіанти слова. 

лекція 1.HAUSER,P. Nauka 
o slovní zásobě, 
1986. 

2.KARLÍK, Petr; 
NEKULA, Marek; 
RUSÍNOVÁ, Zdenka 
(eds.). Příruční 
mluvnice češtiny. 
Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 1995.  

3.DOLNÍK,J. Lexiko
lógia, 2007. 

4.KOPEČNÝ,F.  Zák
ladní všeslovanská 
slovní zásoba, 

Характеристика дисципліни в 
контексті мовознавчої системи. 
Характеристика одиниці лексики. 
Лексичне і граматичне значення 
слова. 
1 год 
 
 
 
 
 
  

05. 09.2019 
 
 



1981. 

 

1 т. 
 
 
05. 
09. 
2019 
 
 
4 
год. 

1.Лексикологія в системі мовознавчих дисциплін. 
2.  Слово як основна одиниця лексичної системи 
мови. Лексичне і граматичне значення слова. 
Варіанти слова. 

практичне 1.Encyklopedický 
slovník češtiny. 
Petr Karlík, Marek 
Nekula, Jana 
Pleskalová. Lidové 
noviny, 2002, 
634.2.HAUSER,P. N
auka o slovní 
zásobě, 
1986.3.Nebojte se 
češtiny. Adamičová 
Ana, Karolinum, 
2017.4.Чеська 
мова для 
українців. 
Підручник, 
частина1.Гасіл Ї, 
Лобур Н., 
Паламарчук О. 
Львів, 2011. 

 

Читання, переклад і аналіз текстів 
за підручниками:  Nebojte se 
češtiny. Adamičová Ana, 
Karolinum, 2017. 
Чеська мова для українців. 
Підручник, частина 1. Гасіл Ї, 
Лобур Н., Паламарчук О. 
Львів, 2011. 

11. 09. 
2019  
 
 

 
2 т. 

1.Системність словникового складу мови. 
2. Поняття і лексичне значення слова. Внутрішня 

лекція 1.Karlík P., Nekula 
M., Pleskalová J. 

 Системність словникового складу 
мови. Проблема співвідношення 

12.09.2019 
 



 
11. 
09. 
2019 
 
4 
год. 

форма слова. 
 
 

 

(ed.). Encyklopedický 
slovník češtiny. Nakl. 
Lidové noviny. Praha 
2002. 2. 

1.HAUSER,P. Nauka 
o slovní zásobě, 
1986. 

2.Karlík, Petr; Nekula, 
Marek; Rusínová 
Zdenka 
(eds.). Příruční 
mluvnice češtiny. 
Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 1995.  

3.DOLNÍK,J. Lexiko
lógia, 2007. 

 

поняття і лексичного значення.  
1 год 

2 т. 
 
12. 
09. 
2019 
 
4 
год. 

1Системність словникового складу мови. Проблема  
співвідношення поняття і лексичного значення. 
2. Структура значення слова. 
 
. 
 

практичне 1.HAUSER,P. Nauka 
o slovní zásobě, 1986. 

2.Karlík P., Nekula 
M., Pleskalová J. 
(ed.). Encyklopedický 
slovník češtiny. Nakl. 
Lidové noviny. Praha 
2002.  3. Karlík P., 

Читання, переклад і аналіз текстів 
за підручниками:  Nebojte se 
češtiny. Adamičová Ana, 
Karolinum, 2017. 
Чеська мова для українців. 
Підручник, частина 1. Гасіл Ї, 
Лобур Н., Паламарчук О. 
Львів, 2011. 

18.10.2019 
 



Nekula M., Rusínová 
Z. (eds.) Příruční 
mluvnice češtiny. 
Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 1995.  
Slovník spisovné 
češtiny pro školu a 
veřejnost. 
Akademia, 2010. 

Робота зі словниками . 
1 год. 

3 т. 
18.09
2019 
 
4 
год. 

1.Структура значення слова. 
2.Основні типи лексичних значень слів. 
Однозначність і багатозначність слів. 
 
 
 

лекція 1. 1.HAUSER,P. Nauka 
o slovní zásobě, 1986. 

2. Současný český 
jazyk: lexikologie 
(nauka o tvoření slov, 
lexikografie, slang).  
Otakar Mališ, Svatava 
Machová, Jaroslav 
Suk. Karolinum, 1998.  

  

 
 

1.Структура значення слова. 
2.Основні типи лексичних значень 
слів. Однозначність і 
багатозначність слів. 
 
1 год. 

19.09.2019 

3 т. 
 
25. 
09. 
2019 
 
4 

Структура значення слова. 
2.Основні типи лексичних значень слів. 
Однозначність і багатозначність слів. 
 
 

практичне 1.HAUSER,P. Nauka 
o slovní zásobě, 
1986. 

2.Karlík, Petr; 
Nekula, Marek; 

Структура значення слова. 
2.Основні типи лексичних значень 
слів. Однозначність і 
багатозначність слів. 
 
Читання, переклад і аналіз текстів 
за підручниками. Робота зі 

26. 09. 2019 



год. Rusínová Zdenka 
(eds.). Příruční 
mluvnice češtiny. 
Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 1995. 

3.Nebojte se 
češtiny. Adamičová 
Ana, Karolinum, 
2017. 

4.Чеська мова для 
українців. 
Підручник, 
частина 1. Гасіл Ї, 
Лобур Н., 
Паламарчук О. 
Львів, 2011. 
 

словниками. 
1 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 т. 
26.09
.2019 

1.Способи перенесення назви на інший предмет 
чи явище за подібністю, суміжністю та функцією. 
2.Лексична омонімія та її типи. Пароніми. 
  
 

 

лекція .HAUSER,P. Nauka 
o slovní zásobě, 
1986. 

2.Karlík, Petr; 
Nekula, Marek; 
Rusínová Zdenka 

(eds.). Příruční 

1.Способи перенесення назви на 
інший предмет чи явище за 
подібністю, суміжністю та 
функцією. 
2.Лексична омонімія та її типи. 
Пароніми. 
Читання, переклад текстів. Робота 
зі словниками. 
  

02.10.2019 



mluvnice češtiny. 
Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 1995. 

3.Nebojte se 
češtiny. Adamičová 
Ana, Karolinum, 
2017. 

 

4 т. 
 
02.10
.2019 
 
4 
год. 

1.Способи перенесення назви на інший предмет 
чи явище за подібністю, суміжністю та функцією. 
2.Лексична омонімія та її типи. Пароніми. 
 
 
 
 

практичне 1.HAUSER,P. Nauka 
o slovní zásobě, 
1986. 

2.Karlík, Petr; 
Nekula, Marek;  
Rusínová Zdenka 
(eds.). Příruční 
mluvnice češtiny. 
Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 1995. 

3.Nebojte se 
češtiny. Adamičová 
Ana, Karolinum, 
2017. 

4.Чеська мова для 

1.Способи перенесення назви на 
інший предмет чи явище за 
подібністю, суміжністю та 
функцією. 
2.Лексична омонімія та її типи. 
Пароніми. 
 
Читання, переклад і аналіз текстів 
за підручниками. Робота зі 
словниками.  
 
1 год. 

03.10. 2019 



українців. 
Підручник, 
частина 1. Гасіл Ї, 
Лобур Н., 
Паламарчук О. 
Львів, 2011. 
 

5 т. 
03.10
. 
2019 
 
4 
год. 

1.Лексична синонімія та типи лексичних 
синонімів. 
 2.Антонімія. Структурні типи антонімів у чеській 
мові. 
 
 

лекція  1.HAUSER,P. Nauk
a o slovní zásobě, 
1986. 

2. Současný český 
jazyk: lexikologie 
(nauka o tvoření 
slov, lexikografie, 
slang).  Otakar 
Mališ, Svatava 
Machová, Jaroslav 
Suk. Karolinum, 
1998. 
 

.Лексична синонімія та типи 
лексичних синонімів. 
 2.Антонімія. Структурні типи 
антонімів у чеській мові. 
 
1 год. 

09.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 т. 
03.10
. 
2019 
 
4 

1.Лексична синонімія та типи лексичних 
синонімів. 
 2.Антонімія. Структурні типи антонімів у чеській 
мові. 
. 

практичне 1. Encyklopedický 
slovník češtiny. 
Petr Karlík, Marek 
Nekula, Jana 
Pleskalová. Lidové 

1.Лексична синонімія та типи 
лексичних синонімів. 
 2.Антонімія. Структурні типи 
антонімів у чеській мові. 
 
1 год. 

09. 10. 2019 



год. noviny, 2002, 634. 
2.HAUSER,P. Nauka 
o slovní zásobě, 
1986.3.Nebojte se 
češtiny. Adamičová 
Ana, Karolinum, 
2017.4.Чеська 
мова для 
українців. 
Підручник, 
частина1.Гасіл Ї, 
Лобур Н., 
Паламарчук О. 
Львів, 2011. 

  
Змістовий модуль 2. Структура лексичного 

складу чеської мови. Фразеологія чеської 

мови. 

   
 
 

 

6 т. 
09.10
. 
2019 
 
4 
год. 

Характеристика лексичного складу чеської мови. 
 Лексика загальновживана і територіально 
обмежена. 
 
 
 

лекція 1. .KARLÍK, Petr; 
NEKULA, Marek; 
RUSÍNOVÁ, Zdenka 
(eds.). Příruční 
mluvnice češtiny. 
Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 1995.  

3.DOLNÍK,J. Lexiko

Характеристика лексичного 
складу чеської мови. 
 Лексика загальновживана і 
територіально обмежена. 
 

10 . 10. 2019 



lógia, 2007. 

 
1. Encyklopedický 
slovník češtiny. 
Petr Karlík, Marek 
Nekula, Jana 
Pleskalová. Lidové 
noviny, 2002, 634. 
2.HAUSER,P. Nauka 
o slovní zásobě, 
1986.3.Nebojte se 
češtiny. Adamičová 
Ana, Karolinum, 
2017.4.Чеська 
мова для 
українців. 
Підручник, 
частина1.Гасіл Ї, 
Лобур Н., 
Паламарчук О. 
Львів, 2011. 

6 т. 
16. 
10. 

Характеристика лексичного складу чеської мови. 
 Лексика загальновживана і територіально 
обмежена. 

практичне 1.  HLADKÁ, Z. & O. 
MARTINCOVÁ. Slova 
v soukromých 

Характеристика лексичного 
складу чеської мови. 
 Лексика загальновживана і 

17.10. 2019 



2019 
 
4 
год. 

 dopisech. 
Lexikografická sonda, 
2012. 

2.Nebojte se češtiny. 
Adamičová Ana, 
Karolinum, 2017. 

3Чеська мова для 
українців. 
Підручник, 
частина1.Гасіл Ї, 
Лобур Н., 
Паламарчук О. 
Львів, 2011. 

 

територіально обмежена. Читання, 
переклад та аналіз текстів за 
підручниками. 
1 год. 

7 т. 
17.10
. 
2019 
 
4 
год. 

1. Соціальні діалекти чеської мови. 
2. Стилістичне розшарування лексики чеської 
мови. 
 

лекція 1.Kapitoly z dějin 
české jazykovědné 
bohemistiky. 
Akademia, Praha, 
2007.s 243 248. 

2.  HLADKÁ, Z. & O. 
MARTINCOVÁ. Slova 
v soukromých 
dopisech. 
Lexikografická 

1. Соціальні діалекти чеської 
мови. 
2. Стилістичне розшарування 
лексики чеської мови. 
 

23.10. 2019 



sonda, 2012. 

 
7 т. 
23.10
. 
2019 

1.Соціальні діалекти чеської мови. 
2. Стилістичне розшарування лексики чеської 
мови.  
Сленг, арго. Різновиди сленгу. Остравська 
лінгвістична школа вивчення сленгу. Молодіжний 
сленг. 
 

практичне 1.HAUSER,P. Nauka 
o slovní zásobě, 1986. 

2.Karlík, Petr; Nekula, 
Marek;  Rusínová 
Zdenka 
(eds.). Příruční 
mluvnice češtiny. 
Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 1995. 

2.  HLADKÁ, Z. & O. 
MARTINCOVÁ. Slova 
v soukromých 
dopisech. 
Lexikografická sonda, 
2012. 

 

Соціальні діалекти чеської мови. 
Стилістичне розшарування 
лексики чеської мови. 
Сленг, арго. Різновиди сленгу. 
Остравська лінгвістична школа 
вивчення сленгу. Молодіжний 
сленг. 
 

24.10.2019 

8 т. 
24.10
. 
2019 

1.Лексичний склад чеської мови з огляду на час 
входження до лексичної системи. 
2.Експресивно-стилістична характеристика 
лексики чеської мови. 
 

лекція Encyklopedický 
slovník češtiny. 
Petr Karlík, Marek 
Nekula, Jana 
Pleskalová. Lidové 
noviny, 2002, 634. 

1.Лексичний склад чеської мови з 
огляду на час входження до 
лексичної системи. 
2.Експресивно-стилістична 
характеристика лексики чеської 
мови. 
 

30. 10. 2019 



1.HAUSER,P. Nauka 
o slovní zásobě, 
1986. 

 
8 т. 
30.10
. 
2019 

Лексичний склад чеської мови з огляду на час 
входження до лексичної системи. 
Експресивно-стилістична характеристика лексики 
чеської мови. 
 

практичне 1.HAUSER,P. Nauka 
o slovní zásobě, 
1986. 

2.Nebojte se 
češtiny. Adamičová 
Ana, Karolinum, 
2017. 

3Чеська мова для 
українців. 
Підручник, 
частина1.Гасіл Ї, 
Лобур Н., 
Паламарчук О. 
Львів, 2011. 

 

Лексичний склад чеської мови з 
огляду на час входження до 
лексичної системи. 
Експресивно-стилістична 
характеристика лексики чеської 
мови. 
 

31. 10. 2019 

9 т. 
31.10
. 

Характеристика лексичного складу чеської мови з 
огляду походження слів. 
Характеристика словникового складу сучасної 

лекція 1.HAUSER,P. Nauka 
o slovní zásobě, 

Характеристика лексичного 
складу чеської мови з огляду 
походження слів. 

06.11.2019 



2019 чеської мови за  
частотою і загальною вживаністю. Активна і 

пасивна лексика. 
 

1986. 

2.Karlík, Petr; 
Nekula, Marek;  
Rusínová Zdenka 
(eds.). Příruční 
mluvnice češtiny. 
Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 1995. 

 

Характеристика словникового 
складу сучасної 
чеської мови за  
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Силабус курсу «Основна слов’янська (чеська) мова» 

2019/2020 навчального року 
 
 

Назва курсу «Основна слов’янська (чеська) мова» 
Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка,  
 м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Філологічний факультет, кафедра слов’янської філології імені 
професора Іларіона Свєнціцького 
 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 
Спеціальність 035 Філологія 
Спеціалізація 035.03 слов’янські мови та літератури (переклад 
включно) 

Викладачі курсу доц. Осташ Л.Р. 
Контактна 

інформація 

викладачів 

liubov.ostash@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу відбуваються 

понеділок (12.15-13.15), кафедра слов’янської філології імені 
професора Іларіона Свєнціцького, вул. Університетська, 1, к. 324 

Сторінка курсу https://philology.lnu.edu.ua/course/cheska-mova-3 
Інформація про 

курс 
 

У рамках курсу “Основна слов’янська (чеська) мова”, який 
студенти-богемісти вивчають протягом чотирьох років 
бакалаврського навчання, у 8 семестрі розглядаються розділи 
“Синтаксис чеської мови” та “Морфеміка і словотвір чеської мови”. 
Курс передбачає лекційні та практичні заняття.   

Коротка анотація 

курсу 

У рамках змістового модуля “Синтаксис чеської мови” студенти 
отримають знання про синтаксис як лінгвістичну дисципліну, види 
синтаксичних зв’язків, речення та його види. Детально розглянуто 
члени речення та особливості їх виділення у чеській мові. 
Проаналізовано типи складних речень. Вивчення синтаксису 
дозволить студентам краще зрозуміти особливості побудови 
висловлювань чеською мовою і уникати помилок при організації 
мовлення. 

У рамках змістового модуля “Морфеміка і словотвір чеської 
мови” розглянуто морфеміку як розділ лінгвістики, систему морфів 
чеської мови, особливості їх функціонування у словах, детально 
вивчається словотвір – як загальнотеоретичні поняття, так і 
практичне їх вираження при творенні лексичних одиниць, що 
належать до різних частин мови. Вивчення морфеміки та 
словотвору розвине у студентів розуміння принципів побудови 
лексем і розширить словниковий запас. 

Вивчення вищевказаних розділів лінгвістики належить до 
обов’язкових при підготовці богеміста і забезпечує теоретичну 
підготовку фахівця та практичне оволодіння чеською мовою на 
високому рівні. 

Мета та цілі курсу Мета курсу – ознайомити студентів з теоретичними 
положеннями синтаксису сучасної чеської мови, з основними 
одиницями синтаксису – словосполученням і реченням, їх будовою 
та класифікацією за особливостями структури та характером 
предикативних основ; розглянути члени речення та особливості їх 
вираження у чеській мові; висвітлити теоретичні і практичні 
аспекти морфеміки і словотвору чеської мови. 



Цілі курсу: 
 – навчити студентів визначати способи вираження синтаксичних 
відношень у реченні; визначати тип речення, його будову, члени 
речення та способи їх вираження, виробити вміння здійснювати 
синтаксичний аналіз та будувати висловлювання відповідно до 
норм чеської мови; 
 – ознайомити студентів з основними поняттями морфеміки і 
словотвору, способами і засобами словотвору, особливостями 
словотвору різних частин мови, принципами здійснення 
морфемного і словотвірного аналізів. 

  
Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова 
1. Осташ Л.Р. Вивчаймо чеську мову : збірник тестових завдань : 
навчальний посібник / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2018. – 164 с. 
2. Adam R. Gramatické rozbory češtiny : výklad a cvičení s řešeními / 
Robert Adam, Martin Beneš, Ivana Bozděchová, František Martínek, 
Hana Prokšová, Pavlína Synková. – Praha : Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2017. – 240 s. 
3. Akademická gramatika spisovné češtiny / Ftantišek Šticha a kol. – 
Praha : Academia, 2013. – 974 s. 
4. Akademická příručka českého jazyka / Eds. Markéta Pravdová, Ivana 
Svobodová. – 2., rozšířené vydání. – Praha : Acadamia, 2019. – 604 s. – 
Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/ 
5. Čechová M. Čeština – řeč a jazyk / Marie Čechová, Miloš Dokulil, 
Zdeněk Hlavsa, Josef Hrbáček, Zdeňka Hrušková. – 3., rozšířené a 
upravené vydání. – Praha : SPN, 2011. – 442 s. 
6. Nový encyklopedický slovník češtiny [Електронний ресурс] / Ed. 
Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. – Praha : Nakladateství 
Lidové noviny, 2017. – Sv. 1–2. – Режим доступу: 
https://www.czechency.org/slovnik/ 
7. Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, Zdenka 
Rusínová. – Vydání 2., opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 
799 s. 
Рекомендована література до змістового модуля 1 “Syntax 

češtiny” 

1. Dřevojánková J. Tvarosloví a syntax. Cvičebnice pro cizince / Jitka 
Dřevojánková – Praha : Univerzita Karlova v Praze ; Nakladatelství 
Karolinum, 2016. – 148 s. 
2. Grepl M. Cvičení z českého jazyka. II. Větná skladba s klíčem / 
Miroslav Grepl, Petr Karlík. – Brno : MC, 1995. – 106 s. 
3. Grepl M. Skladba češtiny / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – Olomouc : 
Votobia, 1998. – 503 s. 
4. Hirschová M. Syntaktické rozbory / Milada Hirschová. – Praha : 
Univerzita Karlova ; Pedagogická fakulta, 2012. – 117 s. 
5. Mluvnice češtiny. 3. Skladba. – Praha : Academia, 1987. – 748 s. 
6. Pravidla českého pravopisu / Ústav pro jazyk český AV ČR. – Praha: 
Academia, 2005. – 391 s. 
7. Svobodová J. Syntaktické rozbory v praxi / Jindřiška Svobodová. – 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. – 62 c. 
8. Šmilauer V. Novočeská skladba / Vladimír Šmilauer. – Praha : Statní 
pedagogické nakladatelství, 1969. – 574 s. 
9. Trnková A. Cvičení z české mluvnice pro cizince. – Praha: ISV 
nakladatelství, 1998. – 122 s. 

 



Рекомендована література до змістового модуля 2  

“Morfematika a slovotvorba češtiny” 
1. Adam R. Morfologie. Příručka k povinnému předmětu bakalářského 
studia oboru ČJL [Електронний ресурс] / Robert Adam. – Praha : 
Karolinum, 2015. – 98 s. – Режим доступу : 
https://karolinum.cz/knihy/adam-morfologie-13589 
2. Čermák F. Morfématika a slovotvorba češtiny / František Čermák. – 
Praha : Lidové noviny, 2012. – 287 s. 
3. Dokulil M. Tvoření slov v češtině.1. Teorie odvozování slov / Miloš 
Dokulil. – Praha : Academia, 1962. – 263 s. 
4. Dokulil M. Tvoření slov v češtině.2. Odvozování podstatných jmen / 
Miloš Dokulil a kol. – Praha : Academia, 1967. – 779 s. 
5. Houžvičková M. Čeština pro překladatele. Základy teorie, 
interpretace textů, praktická cvičení / Milena Houžvičková, Jana 
Hoffmannová. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 
– 267 s. 
6. Krobotová M. Česká morfologie. Cvičení / Milena Krobotová ; 
Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc, 2005. – 114 s. 
7. Krobotová M. Lexikologie a tvoření slov. Cvičení z českého jazyka / 
Milena Krobotová, Helena Jodasová. – Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2002. – 48 s. 
8. Krobotová M. Slovotvorba / Milena Krobotová. – Olomouc, 2013. – 
28 s. 
9. Mitter P. Komplexní jazyková cvičení. Studijní opora Katedry 
bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad 
Labem / Patrik Mitter. – Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
Pedagogická fakulta, 2011. – 36 s. 
10. Mluvnice češtiny .1. Fonetika. Fonologie. Morfonologie a 
morfematika. Tvoření slov. – Praha : Academia, 1986. – 568 s. 
11. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy 
slov / Tvoření slov. Část 1. Část 2. / Ftantišek Šticha a kol. – Praha : 
Academia, 2018. – 1160 s. 
12. Šmilauer V. Novočeské tvoření slov / Vladimír Šmilauer. – Praha : 
SPN, 1971. – 217 s. 
13. Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým 
slovníkem) [Електронний ресурс] / Robert Adam, Martin Beneš, Ivana 
Bozděchová, Pavlína Jínová, František Martínek, Hana Prokšová, Lucie 
Saicová Římalová. – Praha: Karolinum, 2014. – 194 s. – Режим 
доступу: https://karolinum.cz/knihy/adam-uvodni-jazykovy-seminar-
vyklad-a-cviceni-12729 

Словники 
1. Новак Ї. Чесько-український словник / Новак Ї. – К.: Чумацький 
шлях, 2008. –586 с. 
2. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / 
Н. Лобур, О. Антоненко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, 
М. Шевченко. – Видавничий центр ЛНУ Івана Франка, Львів, 2009 
– 200 с. 
3. Чесько-український словник / [уклад. Й.Ф. Андерш та ін.]. – К.: 
Наукова думка, 1988–1989 . – Т. 1–2. 
4. Чесько-український словник лінгвістичної термінології. Česko-
ukrajinský slovník lingvistických termínů / Н. Лобур, О. Антоненко, 
Н. Зайченко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, М. Шевченко. – Київ : 
Освіта України, 2015. – 241 с. 
5. Akademický slovník současné češtiny [Електронний ресурс] / Ústav 



pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: 
http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php 
6. Kurimský A. Ukrajinsko-český slovník / A. Kurimský, R. Šišková, 
N. Savický. – Praha : Academia, 1994, 1996. – D. І.–ІІ. 
7. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 / Kol. autorů pod 
vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 1998. – 360 s. 
8. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 / Kol. autorů pod 
vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 2004. – 568 s. 
9. Nový akademický slovník cizíh slov / Kol. autorů pod vedením Jiřího 
Krause. – Praha : Academia, 2005. – 880 s. 
10. Slavíčková E. Retrográdní morfematický slovník češtiny / Eleonora 
Slavíčková. – Praha : Academia, 1975. – 645 s. 
11. Slovník afixů užívaných v češtině / Ed. Josef Šimandl. – Praha : 
Karolinum, 2017. – 654 s. – Режим доступу: 
http://www.slovnikafixu.cz/ 
12. Slovník spisovné čestiny pro školu a veřejnost / [hl. red  J. Filipec, 
F. Daneš, J. Machač, V. Mejstřík]. – Praha: Academia, 2016. – 648 s. 
13. Slovník spisovného jazyka českého / [za red. ved. B. Havránka]. – 
Praha: Academia, 1989. – Sv.1–8. 
14. Svozilová N. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních 
vazeb a spojení / Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová. – 
Praha: Academia, 2005. – 580 s. 

Інформаційні ресурси 
1. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk 
český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: 
https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form 
2. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro 
jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: 
http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/ 
3. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro 
jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/ 
 

Тривалість курсу 8-ий семестр 
 

Обсяг курсу Загальний обсяг годин: 90, у т.ч.  42 лекційні години, 42 практичні 
години, 10 годин самостійної роботи, 3 кредити; 2 змістові модулі.  
 

Очікувані 

результати 

навчання 

Студент повинен 
• знати й розуміти систему мови і вміти застосовувати ці знання у 
професійній діяльності;  
• розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 
із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;  
• знати й розуміти основні поняття, терміни, теорії та концепції 
чеського синтаксису, уміти застосовувати їх у професійній 
діяльності; 
• знати способи вираження синтаксичних відношень у реченні, 
основні типи речень за характером їхньої структури, 
предикативності та модальності; 
• знати члени речення та способи їх вираженя та сполучення;  
• знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 
практичній діяльності;  
• знати й розуміти основні поняття, терміни, теорії та концепції 



чеської морфеміки та словотвору, уміти застосовувати їх у 
професійній діяльності; 
• знати способи і засоби словотвору, особливості словотвору різних 
частин мови;  
• знати принципи здійснення синтаксичного, морфемного і 
словотвірного аналізів. 
• вміти окреслювати основні проблеми чеського синтаксису, 
морфеміки і словотвору, їх взаємозв’язок у цілісній системі знань; 
• використовувати чеську мову в усній та письмовій формі, у 
різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 
(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, 
професійній, науковій сферах життя;  
• збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 
мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних 
задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності 
та/або навчання;  
• застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних 
завдань; 
• аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 
характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 
• аналізувати словосполучення і речення, розпізнавати їх види в 
текстах та застосовувати отримані знання у комунікативній 
практиці;  
• визначати способи вираження головних та другорядних членів 
речення;  
• здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів, 
зокрема синтаксичний, морфемний і словотвірний аналіз;   
• ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 
інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та 
електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 
впорядковувати, класифікувати й систематизувати;  
• використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 
вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 
діяльності;  
• вміти організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

Ключові слова Синтаксис, речення, просте речення, складне речення, 
складносурядне речення, складнопідрядне речення, член речення, 
синтаксичні відношення, мофеміка, морф, морфем, словотвір, 
спосіб словотвору, суфікс, префікс, корінь, закінчення, основа, 
ономасіологічна категорія. 

Формат курсу очний 
Теми *СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

 

Пререквізити Лексикологія та лексикографія чеської мови; морфологія чеської 
мови. 
 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

Бесіда, розповідь, пояснення, дискусія, демонстрація, вправи, 
кейс-метод, інформаційно-ілюстративний метод, метод 
проблемного викладу, метод спостереження, метод аналізу, 
частково-пошуковий метод. 



курсу 
 

Необхідне 

обладнання 

проектор 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання поточної успішності проводиться за 100-бальною 
шкалою. Бали за поточну успішність нараховуються за усні 
опитування і виконання усіх видів завдань, які передбачені на 
практичному занятті. Максимальна кількість балів, які передбачені 
за роботу на одному практичному занятті – 5 балів. 
Максимальна кількість балів за семестр – 100 балів.  
 

 

Питання до іспиту  
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



 



СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж. / 
/ год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 
 

Література  Завдання, год 
 

Термін 
виконання 

1 т. 
2 год. 

Syntax jako jazykovědná 
disciplína. Věta a výpověď. 
Větný člen. Vztahy mezi 
větnými členy. 

лекція Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, 
Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., 
opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Syntax jako 
jazykovědná disciplína. 
Věta a výpověď. Větný 
člen. Vztahy mezi 
větnými členy. 0,3 год. 

Практичне 
заняття 

1 т.  
2 год. 

Syntax jako jazykovědná 
disciplína. Věta a výpověď. 
Větný člen. Vztahy mezi 
větnými členy.  

практичне 
заняття 

Dřevojánková J. Tvarosloví a syntax. 
Cvičebnice pro cizince / Jitka Dřevojánková – 
Praha : Univerzita Karlova v Praze ; 
Nakladatelství Karolinum, 2016. – 148 s. 

  

1 т. 
2 год. 
 

Druhy vět podle postoje 
mluvčího ke skutečnosti. 
Negace. Druhy vět podle 
členitosti. Věta jednoduchá. 
Větá dvojčlenná a jednočlenná. 

лекція Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, 
Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., 
opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Druhy vět podle postoje 
mluvčího ke 
skutečnosti. Negace. 
Druhy vět podle 
členitosti. Věta 
jednoduchá. Větá 
dvojčlenná a 
jednočlenná. 0,3 год. 

Практичне 
заняття 

2 т. 
2 год. 

Druhy vět podle postoje 
mluvčího ke skutečnosti. 
Negace. Druhy vět podle 
členitosti. Věta jednoduchá. 
Větá dvojčlenná a jednočlenná. 

практичне 
заняття 

Grepl M. Cvičení z českého jazyka. II. Větná 
skladba s klíčem / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – 
Brno : MC, 1995. – 106 s. 

6. Dřevojánková J. Tvarosloví a syntax. 
Cvičebnice pro cizince / Jitka Dřevojánková – 

  



Praha : Univerzita Karlova v Praze ; 
Nakladatelství Karolinum, 2016. – 148 s. 

2 т. 
2 год. 

Podmět a způsoby jeho 
vyjádření. 

лекція Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, 
Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., 
opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Podmět a způsoby jeho 
vyjádření.0,3 год.  

Практичне 
заняття 

2 т. 
2 год. 

Podmět a způsoby jeho 
vyjádření. 

практичне 
заняття 

Grepl M. Cvičení z českého jazyka. II. Větná 
skladba s klíčem / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – 
Brno : MC, 1995. – 106 s. 

Dřevojánková J. Tvarosloví a syntax. 
Cvičebnice pro cizince / Jitka Dřevojánková – 
Praha : Univerzita Karlova v Praze ; 
Nakladatelství Karolinum, 2016. – 148 s. 

  

3 т. 
2 год. 
 

Přísudek a způsoby jeho 
vyjádření.  

лекція Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, 
Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., 
opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Přísudek a způsoby 
jeho vyjádření. 0,3 год.  

Практичне 
заняття 

3 т. 
2 год. 
 
 

Přísudek a způsoby jeho 
vyjádření. 

практичне 
заняття 

Grepl M. Cvičení z českého jazyka. II. Větná 
skladba s klíčem / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – 
Brno : MC, 1995. – 106 s. 

 Dřevojánková J. Tvarosloví a syntax. 
Cvičebnice pro cizince / Jitka Dřevojánková – 
Praha : Univerzita Karlova v Praze ; 
Nakladatelství Karolinum, 2016. – 148 s. 

  

3 т. Shoda přísudku s podmětem. лекція Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, Shoda přísudku s Практичне 



2 год. 
 

Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., 
opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

podmětem. 0,3 год. заняття 

4 т. 
2 год.  

Shoda přísudku s podmětem. практичне 
заняття 

Grepl M. Cvičení z českého jazyka. II. Větná 
skladba s klíčem / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – 
Brno : MC, 1995. – 106 s. 

  

4 т. 
2 год. 

Předmět a způsoby jeho 
vyjádření. 

лекція Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, 
Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., 
opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Předmět a způsoby 
jeho vyjádření. 0,3 год. 

Практичне 
заняття 

4 т. 
2 год. 

Předmět a způsoby jeho 
vyjádření. 

практичне 
заняття 

Grepl M. Cvičení z českého jazyka. II. Větná 
skladba s klíčem / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – 
Brno : MC, 1995. – 106 s. 

Dřevojánková J. Tvarosloví a syntax. 
Cvičebnice pro cizince / Jitka Dřevojánková – 
Praha : Univerzita Karlova v Praze ; 
Nakladatelství Karolinum, 2016. – 148 s. 

  

5 т. 
2 год. 

Přívlastek a způsoby jeho 
vyjádření. 

лекція Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, 
Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., 
opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Akademická příručka českého jazyka / Eds. 
Markéta Pravdová, Ivana Svobodová. – 2., 

Přívlastek a způsoby 
jeho vyjádření. 0,3 год.  

Практичне 
заняття 



rozšířené vydání. – Praha : Acadamia, 2019. – 604 
s. 

5 т. 
2 год. 

Přívlastek a způsoby jeho 
vyjádření. 

практичне 
заняття 

Grepl M. Cvičení z českého jazyka. II. Větná 
skladba s klíčem / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – 
Brno : MC, 1995. – 106 s. 

 

  

5 т. 
2 год. 

Příslovečné určení a způsoby 
jeho vyjádření. 

лекція Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, 
Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., 
opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Příslovečné určení a 
způsoby jeho vyjádření. 
0,3 год. 

Практичне 
заняття 

6 т. 
2 год. 

Příslovečné určení a způsoby 
jeho vyjádření. 

практичне 
заняття 

Grepl M. Cvičení z českého jazyka. II. Větná 
skladba s klíčem / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – 
Brno : MC, 1995. – 106 s. 

Dřevojánková J. Tvarosloví a syntax. 
Cvičebnice pro cizince / Jitka Dřevojánková – 
Praha : Univerzita Karlova v Praze ; 
Nakladatelství Karolinum, 2016. – 148 s. 

  

6 т. 
2 год. 

Doplněk a způsoby jeho 
vyjádření. 

лекція Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, 
Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., 
opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Doplněk a způsoby 
jeho vyjádření. 0,3 год.  

Практичне 
заняття 

6 т. 
2 год. 

Doplněk a způsoby jeho 
vyjádření. 

практичне 
заняття 

Grepl M. Cvičení z českého jazyka. II. Větná 
skladba s klíčem / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – 
Brno : MC, 1995. – 106 s. 

Dřevojánková J. Tvarosloví a syntax. 

  



Cvičebnice pro cizince / Jitka Dřevojánková – 
Praha : Univerzita Karlova v Praze ; 
Nakladatelství Karolinum, 2016. – 148 s. 

7 т. 
2 год. 

Výrazy, které nejsou větnými 
členy. 

лекція Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, 
Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., 
opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Výrazy, které nejsou 
větnými členy. 0,3 год. 

Практичне 
заняття 

7 т. 
2 год. 

Výrazy, které nejsou větnými 
členy. 

практичне 
заняття 

Grepl M. Cvičení z českého jazyka. II. Větná 
skladba s klíčem / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – 
Brno : MC, 1995. – 106 s. 

  

7 т. 
2 год. 

Typy  jednočlenných vět. Větné 
ekvivalenty. Nepravidelnosti 
větné stavby. 

лекція Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, 
Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., 
opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Typy jednočlenných 
vět. Větné ekvivalenty. 
Nepravidelnosti větné 
stavby. 0,3 год. 

Практичне 
заняття 

8 т. 
 
2 год. 

Typy jednočlenných vět. Větné 
ekvivalenty. Nepravidelnosti 
větné stavby. 

практичне 
заняття 

Grepl M. Cvičení z českého jazyka. II. Větná 
skladba s klíčem / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – 
Brno : MC, 1995. – 106 s. 

  

8 т. 
2 год. 

Souvětí souřadné. Poměry mezi 
souřadně spojenými větami.  

лекція Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, 
Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., 
opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Souvětí souřadné. 
Poměry mezi souřadně 
spojenými větami. 0,4 
год. 

Практичне 
заняття 

8 т. 
2 год. 

Souvětí souřadné. Poměry mezi 
souřadně spojenými větami. 

практичне 
заняття 

Grepl M. Cvičení z českého jazyka. II. Větná 
skladba s klíčem / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – 

  



Brno : MC, 1995. – 106 s. 
Dřevojánková J. Tvarosloví a syntax. 

Cvičebnice pro cizince / Jitka Dřevojánková – 
Praha : Univerzita Karlova v Praze ; 
Nakladatelství Karolinum, 2016. – 148 s. 

9 т. 
2 год. 

Souvětí podřadné. Typy 
vedlejších vět. Větný rozbor. 

лекція Příruční mluvnice češtiny / Ed. Petr Karlík, 
Marek Nekula, Zdenka Rusínová. – Vydání 2., 
opravené. – Praha : Lidové noviny, 2012. – 799 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Souvětí podřadné. 
Typy vedlejších vět. 
Větný rozbor. 0,3 год.  

Практичне 
заняття 

9 т. 
2 год. 

Souvětí podřadné. Typy 
vedlejších vět. Větný rozbor. 

практичне 
заняття 

Grepl M. Cvičení z českého jazyka. II. Větná 
skladba s klíčem / Miroslav Grepl, Petr Karlík. – 
Brno : MC, 1995. – 106 s. 

Осташ Л.Р. Вивчаймо чеську мову : збірник 
тестових завдань : навчальний посібник / 
Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2018. – 164 с. 

Dřevojánková J. Tvarosloví a syntax. 
Cvičebnice pro cizince / Jitka Dřevojánková – 
Praha : Univerzita Karlova v Praze ; 
Nakladatelství Karolinum, 2016. – 148 s. 

  

9 т. 
2 год. 

Morfematika jako jazykovědná 
disciplína. Morf a morfém. Typy 
morfů a morfémů. Morfematický 
rozbor. 

лекція Adam R. Gramatické rozbory češtiny : výklad a 
cvičení s řešeními / Robert Adam, Martin Beneš, 
Ivana Bozděchová, František Martínek, Hana 
Prokšová, Pavlína Synková. – Praha : Univerzita 
Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. – 240 s. 

Morfematika jako 
jazykovědná disciplína. 
Morf a morfém. Typy 
morfů a morfémů. 
Morfematický rozbor. 
0,3 год. 

Практичне 
заняття 

10 т. 
2 год. 

Morfematika jako jazykovědná 
disciplína. Morf a morfém. Typy 

практичне 
заняття 

Adam R. Gramatické rozbory češtiny : výklad a 
cvičení s řešeními / Robert Adam, Martin Beneš, 

  



morfů a morfémů. Morfematický 
rozbor. 

Ivana Bozděchová, František Martínek, Hana 
Prokšová, Pavlína Synková. – Praha : Univerzita 
Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. – 240 s. 

10 т. 
2 год. 

Slovotvorba jako jazykovědná 
dysciplína. Obecné aspekty 
tvoření slov. Základní 
slovotvorné vztahy (fundace a 
motivace). Způsoby, postupy a 
prostředky tvoření nových slov v 
češtině. Slovotvorná stavba 
slova. Slovotvorný základ. 
Slovotvorný formant. Hláskové 
změny. Význam lexikální a 
význam slovotvorný. 
Slovotvorné třídy. Slovotvorné 
typy a podtypy. Slovotvorný 
rozbor. 

лекція Čechová M. Čeština – řeč a jazyk / Marie 
Čechová, Miloš Dokulil, Zdeněk Hlavsa, Josef 
Hrbáček, Zdeňka Hrušková. – 3., rozšířené a 
upravené vydání. – Praha : SPN, 2011. – 442 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Slovotvorba jako 
jazykovědná dysciplína. 
Obecné aspekty tvoření 
slov. Základní 
slovotvorné vztahy 
(fundace a motivace). 
Způsoby, postupy a 
prostředky tvoření 
nových slov v češtině. 
Slovotvorná stavba 
slova. Slovotvorný 
základ. Slovotvorný 
formant. Hláskové 
změny. Význam 
lexikální a význam 
slovotvorný. 
Slovotvorné třídy. 
Slovotvorné typy a 
podtypy. Slovotvorný 
rozbor. 0,3 год. 

Практичне 
заняття 

10 т. 
2 год. 

Slovotvorba jako jazykovědná 
dysciplína. Obecné aspekty 
tvoření slov. Základní 
slovotvorné vztahy (fundace a 
motivace). Způsoby, postupy a 
prostředky tvoření nových slov v 

практичне 
заняття 

Adam R. Gramatické rozbory češtiny : výklad a 
cvičení s řešeními / Robert Adam, Martin Beneš, 
Ivana Bozděchová, František Martínek, Hana 
Prokšová, Pavlína Synková. – Praha : Univerzita 
Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. – 240 s. 

  



češtině. Slovotvorná stavba 
slova. Slovotvorný základ. 
Slovotvorný formant. Hláskové 
změny. Význam lexikální a 
význam slovotvorný. 
Slovotvorné třídy. Slovotvorné 
typy a podtypy. Slovotvorný 
rozbor. 

11 т. 
2 год. 

Onomaziologické kategorie. лекція Čechová M. Čeština – řeč a jazyk / Marie 
Čechová, Miloš Dokulil, Zdeněk Hlavsa, Josef 
Hrbáček, Zdeňka Hrušková. – 3., rozšířené a 
upravené vydání. – Praha : SPN, 2011. – 442 s. 

 

Onomaziologické 
kategorie. 0,3 год. 

Практичне 
заняття 

11 т. 
2 год. 

Onomaziologické kategorie. практичне 
заняття 

Осташ Л.Р. Вивчаймо чеську мову : збірник 
тестових завдань : навчальний посібник / 
Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2018. – 164 с. 

  

11 т. 
2 год. 

Tvoření substantiv. лекція Čechová M. Čeština – řeč a jazyk / Marie 
Čechová, Miloš Dokulil, Zdeněk Hlavsa, Josef 
Hrbáček, Zdeňka Hrušková. – 3., rozšířené a 
upravené vydání. – Praha : SPN, 2011. – 442 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Tvoření substantiv. 0,3 
год. 

Практичне 
заняття 

12 т. 
2 год. 

Tvoření substantiv. практичне 
заняття 

Krobotová M. Česká  morfologie. Cvičení / 
Milena Krobotová ; Univerzita Palackého v 
Olomouci. – Olomouc, 2005. – 114 s. 

Krobotová M. Lexikologie a tvoření slov. 
Cvičení z českého jazyka / Milena Krobotová, 
Helena Jodasová. – Olomouc: Univerzita 

  



Palackého v Olomouci, 2002. – 48 s. 
Осташ Л.Р. Вивчаймо чеську мову : збірник 

тестових завдань : навчальний посібник / 
Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2018. – 164 с. 

12 т. 
2 год. 
 

Tvoření adjektiv. лекція Čechová M. Čeština – řeč a jazyk / Marie 
Čechová, Miloš Dokulil, Zdeněk Hlavsa, Josef 
Hrbáček, Zdeňka Hrušková. – 3., rozšířené a 
upravené vydání. – Praha : SPN, 2011. – 442 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Tvoření adjektiv. 0,2 
год. 

Практичне 
заняття 

12 т. 
2 год. 

Tvoření adjektiv. практичне 
заняття 

Krobotová M. Lexikologie a tvoření slov. 
Cvičení z českého jazyka / Milena Krobotová, 
Helena Jodasová. – Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2002. – 48 s. 

  

13 т. 
2 год. 

Tvoření sloves. лекція Čechová M. Čeština – řeč a jazyk / Marie 
Čechová, Miloš Dokulil, Zdeněk Hlavsa, Josef 
Hrbáček, Zdeňka Hrušková. – 3., rozšířené a 
upravené vydání. – Praha : SPN, 2011. – 442 s. 

Akademická gramatika spisovné češtiny / 
Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

Tvoření sloves. 0,2 год. Практичне 
заняття 

13 т. 
2 год. 

Tvoření sloves. практичне 
заняття 

Krobotová M. Lexikologie a tvoření slov. 
Cvičení z českého jazyka / Milena Krobotová, 
Helena Jodasová. – Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2002. – 48 s. 

  

13 т. 
2 год. 

Tvoření adverbií. Tvoření 
číslovek.  

лекція Čechová M. Čeština – řeč a jazyk / Marie 
Čechová, Miloš Dokulil, Zdeněk Hlavsa, Josef 
Hrbáček, Zdeňka Hrušková. – 3., rozšířené a 

Tvoření adverbií. 
Tvoření číslovek. 
0,2 год. 

Практичне 
заняття 



 

upravené vydání. – Praha : SPN, 2011. – 442 s. 
Akademická gramatika spisovné češtiny / 

Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. 
– 974 s. 

14 т. 
2 год. 

Tvoření adverbií. Tvoření 
číslovek. 

практичне 
заняття 

Krobotová M. Lexikologie a tvoření slov. 
Cvičení z českého jazyka / Milena Krobotová, 
Helena Jodasová. – Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2002. – 48 s. 

  

14 т. 
2 год. 

Utvářenost zájmen, předložek, 
spojek, částic, citoslovcí. 

лекція Mluvnice češtiny. 1. Fonetika. Fonologie. 
Morfonologie a morfematika. Tvoření slov. – 
Praha : Academia, 1986. – 568 s. 

Utvářenost zájmen, 
předložek, spojek, 
částic, citoslovcí. 
0,2 год. 

Практичне 
заняття 

14 т. 
2 год. 

Utvářenost zájmen, předložek, 
spojek, částic, citoslovcí. 

практичне 
заняття 

Mluvnice češtiny. 1. Fonetika. Fonologie. 
Morfonologie a morfematika. Tvoření slov. – 
Praha : Academia, 1986. – 568 s. 

  


