




ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 

З ОСНОВНОЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ (ЧЕСЬКОЇ) 
 

Графіка та орфографія чеської мови  

Графічна система чеської літературної мови. Інвентар знаків Принципи чеського 
правопису. 

Написання і/у після м’яких і твердих приголосних. 
Написання і/у після т.зв. “правописно подвійних” приголосних. 
Написання і/у в закінченнях іменників чоловічого роду. 
Написання і/у в закінченнях іменників жіночого роду. 
Написання і/у в закінченнях іменників середнього роду. 
Написання і/у в закінченнях прикметників.  
Написання і/у в закінченнях дієприкметників минулого часу. Граматичне узгодження. 
Написання і/у в закінченнях дієприкметників минулого часу. Узгодження за смислом.  
Чергування коротких і довгих голосних. 
Написання літер ú/ů. Чергування коротких і довгих голосних при словозміні. 
Чергування коротких і довгих голосних при словотворі (іменників, прикметників, 

дієслів). 
Часокількість префіксів та суфіксів. Написання сполучень bje, vje, bě, vě, pě, mě, mně. 
Написання прийменників s (se) - z (ze) та префіксів s - (se-) - z - (ze-). 
Написання великої літери. 
Правопис слів іншомовного походження. 
 

Фонетика та орфоепія чеської мови  

Визначення дисципліни та предмет вивчення. Фонетика в парадигмі лінгвістичних 
дисциплін. З історії вивчення фонетики у чеському мовознавстві. 

Органогенетична (артикуляційна, фізіологічна) фонетика. Органи мовлення та їх 
функції у процесі мовлення. 

Основні поняття фонології. Характеристика системи вокалічних фонем. Артикуляція. 
Акустика. 

Реалізація окремих вокалічних фонем /а, á/; /е, é/; /і, í/; /о, ó/; /u, ú/. Дифтонги /оu/; /au/; 
/eu/. 

Система чеських консонантних фонем. Артикуляція консонантів. Акустика. Реалізація 
консонантних фонем / p/, /b/,/ m/, /t/, /d/, /n/, /ť/, /ď/, /ň/. 

Реалізація консонантних фонем /k/, /g/, /c/, /з/, /з/, /f/, /v/, /s/, /z/, /š/, /ž/, /j/, /x/, /h/, /l/, /r/, 
/ř/. 

Фонетичні засоби мовлення. Пауза. Інтонація. Наголос у реченні. Наголос у слові. 
Закономірності сполучення фонем у потоці мовлення. Реалізація фонем в різних 

позиціях . Реалізація фонем після і перед паузою.  
Асиміляція за дзвінкістю. Артикуляційна асиміляція. Злиття груп приголосних. 
Транскрипція. Види транскрипції. 
Принципи та основні засади чеської літературної вимови.  
Основні правила вимови слів іншомовного походження, власних назв.   
 

Лексикологія та лексикографія чеської мови 

Лексикологія як наука про словниковий склад мови. 
Лексичне і граматичне значення слова. Варіанти слова. 
Системність словникового складу мови. 
Поняття і значення. Внутрішня форма слова. 
Структура значення слова. 
Основні типи лексичних значень. 
Метафора. Метонімія. Синекдоха. 
Лексична омонімія та її типи. 
Лексична синонімія. Типи лексичних синонімів. 



Антонімія. Структурні типи антонімів. 
Лексичний склад чеської мови. 
Територіальні діалекти чеської мови. 
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 сфері чеської фразеології. 
Чеська лексикографія і фразеографія. Типи словників. Конспекти вступних статей до 

сучасних лінгвістичних словників чеської мови. 
 

Морфеміка та словотвір чеської мови 
Морфеміка як лінгвістична дисципліна. Морф і морфема. Типи морфів і морфем. 

Морфемний аналіз слова. 
Словотвір як лінгвістична дисципліна. Загальні аспекти словотвору. Основні 

словотвірні відношення (fundace a motivace). Способи, процеси та засоби творення слів у 
чеській мові. Словотвірна будова слова. Словотвірна основа. Словотвірний формант. 
Чергування. Лексичне і словотвірне значення слова. Словотвірні класи. Словотвірні типи і 
підтипи. Словотвірний аналіз слова.  

Ономасіологічні категорії. 
Словотвір іменників. 
Словотвір прикметників.  
Словотвір дієслів.  
Словотвір прислівників.  
Утворення числівників.  
Утворення займенників, прийменників, сполучників, часток, вигуків.  
 

Морфологія чеської мови 
Морфологія як лінгвістична дисципліна. Частини мови. Критерії поділу слів на 

частини мови.  
Іменник. Загальна характеристика і граматичні категорії іменників. Іменники 

конкретні і абстрактні, загальні і власні, речовинні, збірні. Морфологічний аналіз 
іменників. 

Число іменників. Рід іменників. Відмінок іменників.  
Відмінювання іменників чоловічого роду. 
Відмінювання іменників жіночого роду. 
Відмінювання іменників середнього роду. 
Відмінювання іменників іншомовного походження. 
Дієслово. Загальна характеристика і граматичні категорії дієслів. Морфологічний 

аналіз дієслів. 
Форми дієслова (určité a neurčité). Неозначені (neurčité) форми дієслова, їх значення, 

творення і вживання. Інфінітив. Дієприкметник активний і пасивний. Дієприслівники. 
Дієприслівник теперішнього і минулого часу.  

Особа дієслова. Число дієслова. Час дієслова. Вид дієслова. Спосіб дієслова. Стан 
дієслова. 

Дієвідмінювання. Основа теперішнього часу і основа минулого часу. Типи 
дієвідмінювання. Класифікація дієслів за формотворчим суфіксом основи минулого 
часу/інфінітивним. Класифікація дієслів за формотворчим суфіксом основи теперішнього 
часу.  



І клас дієслів. Загальна характеристика. Типи дієвідмінювання nese, peče, maže, tře, 

bere. 
ІІ клас дієслів. Загальна характеристика. Типи дієвідмінювання tiskne, mine, začne.  
III клас дієслів. Загальна характеристика. Типи дієвідмінювання kryje, kupuje. 
IV клас дієслів. Загальна характеристика. Типи дієвідмінювання prosí, trpí, sází. 

Перехід дієслів між типами. 
V клас дієслів. Загальна характеристика. Тип дієвідмінювання dělá.  
Перехід дієслів між класами і типами. 
Неправильні дієслова. 
Прикметник як самостійна частина мови.  
Дефініція прикметника. Функціонально-семантична характеристика. Творення 

прикметників: від іменників, прислівників, дієслів. Найуживаніші словотвірні компоненти 
( суфікси -ní, -ný, -ský, -cký, -ový, -í, -ecí, -ův, -in, -itý, -ejší, -ější; префікси –pře, -pra, -na, -
po, -při ). 

Граматичні категорії прикметника. Особливості відмінювання. 
Характеристика зразків відмінювання (mladý, jarní, šťasten, otcův, matčin).  
Ступенювання прикметників.  
Система творення ступенів порівняння. Творення ступенів порівняння від інших 

основ. Синтаксичне оформлення ступеньованих прикметників. Зіставний аспект з 
українською мовою. 

Розряди прикметників за значенням. 
Якісні, відносні, присвійні прикметники, характеристика, взаємоперехід . Граматично-

семантичні характеристики.   
Визначення займенника. Лексико-граматична характеристика. 
Розряди займенників за значенням. 1.osobní  personální ( a zvratné); 2. přivlastňovací,  

posesivní ; 3. ukazovací, demonstrativní; 4. tázací, interogativní; 5. vztažná, relativní; 6. 
neurčitá, indefinitní; 7. záporná, negativní. Характеристика.  

Граматичні категорії займенників. Рід, число, відмінок zájmen bezrodých  já, ty, my, vy, 
se. 

Відмінювання займенників.  
Характеристика займенникового відмінювання. Відмінювання займенників родових і 

неродових. Парадигма відмінювання  ten, náš. Характеристика відмінювання  on, ona, ono; 
jenž, jež, jež. Особливості парадигми všechen, vše. Відмінювання займенників родових за 
прикметниковим зразком.  Невідмінюванні займенники. 

Числівник в морфологічній парадигмі сучасної чеської мови. 
Визначення числівника як самостійної частини мови. Загальна характеристика. 

Розряди числівників за значенням. Зіставний аспект з українською мовою. 
Особливості займенникової парадигм числівників. 
Характеристика відмінювання числівників. Прикметниковий тип відмінювання. 

Особливості іменникового типу. Відмінювання за зразком займенників. Невідмінюванні 
займенники. Особливості узгодження з іменниками. 

Прислівник у морфологічній системі сучасної чеської мови. Визначення. 
Характеристика. Займенникові прислівники. 

Групи прислівників за значенням. Прислівники модальні і стану. Ступенювання 
прислівників. Вживання прислівників у контексті. 

Сполучник. Характеристика. Структура  сполучників.  Сполучники сурядності та 
підрядності. 

Прийменник. Характеристика. Розряди прийменників за походженням. 
Сполучуванність з відмінками. 

Частка. Характеристика. Розряди часток. 
Вигук. Характеристика вигуків. 
 

 

 



Синтаксис чеської мови 
Синтаксис як лінгвістична дисципліна. Речення і висловлювання. Член речення. 

Відношення між членами речення. 
Модальні типи речень. Вираження заперечення у чеській мові.  
Типи речень за структурою. Просте речення. Односкладне та двоскладне речення. 

Типи односкладних речень. Еквіваленти речень. Відхилення у структурі речення. 
Підмет і способи його вираження.  
Присудок іспособи його вираження. Узгодження присудка з підметом.  
Додаток і способи його вираження.  
Означення і способи його вираження.  
Обставина і способи її вираження. 
Doplněk і способи його вираження. 
Вирази, що не є членами речення.  
Складносурядні речення. Відношення між реченнями у складносурядному реченні. 
Складнопідрядні речення. Типи підрядних речень.  
Синтаксичний аналіз. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТА 

  

90—100 балів 
Студент демонструє глибокі знання навчального матеріалу; уміє, подаючи різні погляди, 
аналізувати явища у їхньому взаємозв'язку й розвитку; логічно й послідовно відповідає на 
поставлені запитання; добирає переконливі аргументи, усвідомлює можливості 
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застосовувати теоретичні знання у ході виконання практичних завдань; 
 
71—80 балів 
Студент демонструє міцні знання навчального матеріалу, загалом аргументовані відповіді 
містять певні (несуттєві) неточності; у відповіді помітний репродуктивний характер, 
студент недостатньо застосовує теоретичні знання під час виконання практичних завдань;  
 
61—70 балів 
Студент демонструє посередні знання навчального матеріалу, відповідь недостатньо 
аргументована, характеризується неповнотою і поверховістю в розкритті теми, 
порушенням послідовності викладу; студент недостатньо застосовує теоретичні знання 
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Студент демонструє незнання значної частини навчального матеріалу, припускається 
істотних помилок у відповідях на запитання, не вміє застосовувати теоретичні положення 
під час виконання практичних завдань;  
 
00—20 балів 
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

Освітній рівень    перший (бакалаврський) рівень 
Спеціальність   035 Філологія 
Освітня програма   Чеська мова і література 
Начальна дисципліна  Основна слов’янська (чеська) мова 

 

ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ 

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ   БІЛЕТ  № 1 

1. Charakteristika českého vokalismu. 
2. Klasifikace zájmen podle významu. Skloňování zájmen bezrodých a rodových. 
3. Praktická úloha. 

3.1. Nazvěte střední nízké samohlásky. 
3.2. Doplňte i/í nebo y/ý a pravopis odůvodněte: prům__sl,   v__zum,   b__dl__ště,   

s__ln__,   s__rotek,   sm__sl,   s__mbol. 

3.3. a) Udělejte morfologický rozbor podtržených slov: Markův návrh mi připadá 

rozumnější než tvůj plan. 

 b) Slova uveďte v genitivu plurálu: smlouva, profesor, koupaliště, synovec, lavice, kotě, 

tramvaj, houslista, letadlo, schéma. 

3.4. a) Určete typ vedlejší věty v souvětí: Kdo chce být zdravý, musí omezit tučná jídla.  

 b) Určete větné členy ve větě: Maminka přišla domů unavená. 

3.5. Ke slovům a slovním spojením uveďte synonyma: substantivum, fotbal, 

příslovečné určení, oznamovací způsob, zde, dohoda.  
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