


Силабус курсу «Історія основної слов’янської літератури (чеської)» 

2020/2021 навчального року 

 

Назва курсу Історія основної слов’янської літератури (чеської) 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. 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 035.038 слов’янські мови та літератури (переклад 

включно), перша чеська 

 

Викладачі курсу доц. Моторний, О.А., асист. Брилинська Н.Ю. 

Контактна 

інформація 

викладачів 

oleksandr.motornyy@lnu.edu 

nadiya.brylynska@lnu.edu.ua 

 
Консультації по 

курсу відбуваються 

П’ятниця (8.30) 

Сторінка курсу http://philology.lnu.edu.ua/course/istoriya-cheskoji-literatury 

Інформація про 

курс 

 

Курс «Історія основної слов’янської літератури (чеська)» разом з 

курсом «Основна слов’янська мова (чеська)» є базовими 

нормативними курсами для підготовки фахівців-богемістів. 
Коротка анотація 

курсу 

Курс «Історія основної слов’янської (чеської) літератури», поряд із 

нормативними курсами з чеської мови, є одним з опорних при 

підготовці фахівців-славістів, що спеціалізуються у галузі 

богемістики. Його завданням є глибоке ознайомлення студентів з 

історією красного письменства чеського народу, з тенденціями та 

особливостями його розвитку. Ця навчальна дисципліна покликана 

розширити літературознавчі та культурологічні обрії студентів, 

ознайомити їх з історико-культурними процесами у чеській 

літературі, з творчістю її видатних представників. Студенти 

одержують не лише історико-літературні відомості, а й 

знайомляться також з поетикою видатних чеських письменників, 

вдосконалюють свої навички літературознавчого аналізу. Даний 

курс дає студентам можливість усвідомити специфіку розвитку 

чеської літератури, застосувати навички компаративного 

літературознавчого аналізу, навчитися оперувати сучасною 

термінологією. 

Мета та цілі курсу Навчити студентів особливостям періодизації чеської літератури, 

основним фактам і тенденціям розвитку чеської літератури періоду 

з ІХ і до поч. ХІХ ст.; познайомити студентів із найвидатнішими 

творами чеського красного письменства цього періоду. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Кузнецова Р. Р. История чешской литературы. – Москва, 1981. 

2. История литературы западных и южных славян (Т. 1-3). – 

Москва, 1997-2001. 

3. Dějiny české literatury. Díl I-III. – Praha, 1959 – 1961. 

4. Lexikon české literatury. – Praha, 1985 – 2008. 
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5. Panorama české literatury. – Olomouc, 1994. 

6. Slovník českých spisovatelů. – Praha, 1964. 

7. Антология чешской поэзии. Т. 1-3. – Москва, 1969. 

8. Чеська поезія. – Київ, 1964. 

9. Tisíc let české poezie. Díl I-III. – Praha, 1974. 

10. Бернштейн С. Константин Философ и Мефодий. – Москва, 

1984. 

11. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. – 

Київ, 1988. 

12. Истомин В. 1100 лет славянской азбуки. – Москва, 1988. 

13. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та Відродження. – Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу). 

14. Львівська богемістика (програма, методичні рекомендації, 

бібліографія). – Львів, 2006. 

15. Kopecký Milan. Dějiny starší české literatury. – Opava, 1991. 

16. Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. – Praha: 

Nakladatelství ČSAV, 1957. 

Інформаційні ресурси 

1. Čitanka [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://texty.citanka.cz/ 

2. Databáze Manuscriptorium [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.manuscriptorium.com/cs 

3. Digitální knihovna Kramerius [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://kramerius.nkp.cz/  

4. Edice E [Електронний ресурс] / Ústav pro českou literaturu. – 

Режим доступу: http://www.ucl.cas.cz/edicee/ 

5. Filosofický ústav AV ČR [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/ 

6. Literární Doupě [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ld.johanesville.net 

7. Svět literatury [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://svet-literatury.wz.cz 

8. Vokabulář webový [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český 

Akademie věd České republiky. – Режим доступу: 

http://vokabular.ujc.cas.cz/default.aspx 

Тривалість курсу Два семестри (3, 4) 

Обсяг курсу Загальний обсяг – 105 год, з них – 48 лекційні, 32 практичні, 25 годин 

самостійної роботи. Кількість кредитів ЄКТС – 3,5. 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати:  
- факти і тенденції історії розвитку давньої чеської літератури; 

- знати історію чеської літератури, аналізувати й інтерпретувати 

літературні твори, визначати їхню специфіку й місце в 
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літературному процесі 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 систему мови, загальні властивості літератури як 

мистецтва слова, історію чеської мови і літератури і вміти 

застосовувати ці знання у професійній діяльності; 

вміти:  

- аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у 

відповідний контекст; 

- здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів;  

- організовувати процес свого навчання й самоосвіти; 

- використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 

діяльності. 

- 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;  

- мати навички управління комплексними діями  або проектами 

при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі 

обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за 

прийняття рішень у непередбачуваних умовах; 
мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях 

у галузі філології. 

Ключові слова чеська література, Велика Моравія, Середньовіччя, Відродження, 

житійна література, літопис, куртуазна література, трактат, 

національне відродження, будителі, передромантизм 

Формат курсу Очний 

Теми *СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит (4 семестр) 

Пререквізити Вступ до літературознавства, основна слов’янська (чеська) мова, 

Вступ до слов’янської філології 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Пояснення, бесіда, демонстрація, практична робота, проблемний 

виклад, інформаційно-ілюстративний метод, частково-пошуковий 

метод. 

Необхідне 

обладнання 

медіапроектор, дошка 

Критерії 

оцінювання 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за такою системою:  



(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

у 3-ому семестрі: 

усне опитування за темами лекційних та практичних занять – від 

1 до 5 балів; письмове опитування у тестовій формі, що стосується 

усіх лекційних тем, а також тем, винесених для самостійного 

опрацювання студентами від 1 до 30 балів (по 30 балів за кожний 

змістовий модуль). 

у 4-ому семестрі: 

усне опитування за темами лекційних та практичних занять – від 1 

до 3 балів. Письмове опитування у тестовій формі, що стосується 

усіх лекційних тем, а також тем, винесених для самостійного 

опрацювання студентами від 1 до 6 балів (по 6 балів за кожну окрему 

тему); екзамен (письмове опитування у тестовій або усній формі, що 

стосується тем, висвітлених під час лекційних занять, передбачених 

змістовими модулями № 1–2) – 50 балів. 

Питання до іспиту 1. Хто був автором поеми «Хрещення св. Володимира»? 

2. Коли заснований Празький університет і ким? 

3. Коли стратили Я. Гуса і за що? 

4. Що таке «Проглас»? 

5. Як називалася перша чеська друкована книга? 

6. Хто написав трактат «Невід віри»? 

7. Хто такий був Я. Благослав і що він написав? 

8. Хто такий був Сміль Фляшка з Пардубіц? 

9. Який твір Т. Шевченка присвячений Чехії? Кому 

Т. Шевченко присвятив його? 

10. Хто з українських письменників 19-20 ст. перекладав чеську 

літературу? Талант якого чеського автора був йому до 

вподоби? 

11. Що таке «Маніфест чеської модерни» і хто його склав? 

12. Хто з авторів початку ХХ ст. писав про Закарпаття? 

13. Хто з чеських діячів причетний до створення принципів 

діакритичного правопису? 

14. Яких діячів гуманітарної науки епохи Національного 

відродження Ви можете назвати? 

15. Назвіть чеських сатириків ХІХ ст. 

16. Що таке «панславізм»? Хто його представляв? 

17. Дайте коротку мовну характеристику давньої чеської 

літератури? 

18. Основна характеристика бароко як культурної течії 

19. Бароко в чеській літературі та культурі: етапи розвитку та 

представники 

20. Чеські письменники та культурні діячі епохи бароко (Павел 

Странський, Богуслав Балбін, Павел Скала зе Згорже, 

Бедржіх Брідел) 

21. Чеські письменники та культурні діячі епохи бароко (Адам 

Вацлав Міхна з Отрадовіц, Бедржіх Брідел, Вацлав Ян Роса, 

Антонін Коніаш) 



22. Життєвий та творчий шлях Я.А. Коменського. Філософські 

трактати Я.А. Коменського 

23. Життєвий та творчий шлях Я.А. Коменського. Педагогічні 

погляди та праці Я.А. Коменського 

24. «Лабіринт світу і рай серця» Я.А. Коменського: ідейний 

зміст, жанрові особливості 

25. Поняття «Нова чеська література»: періодизація, основні 

представники 

26. Класицизм як культурна течія у рамках епохи Просвітництва 

(загальна характеристика) 

27. Поняття про чеське Національне відродження: причини та 

умови виникнення, періодизація, представники. Поняття про 

«панславізм». 

28. Чеська наука другої половини XVIII – початку ХІХ ст..  

29. Розвиток філологічної науки у XVIII – початку ХІХ ст.. 

30. Розвиток історичної науки у XVIII – початку ХІХ ст.. 

31. Розвиток етнографії та фольклористики XVIII – початку ХІХ 

ст.. 

32. Й. Юнгман та його роль у розвитку чеської гуманітарної 

науки XVIII – початку ХІХ ст.. 

33. Й. Добровський  та його роль у розвитку чеської 

гуманітарної науки XVIII – початку ХІХ ст.. 

34. Книговидання у Чехії XVIII – початку ХІХ ст.., діяльність 

В.М. Крамеріуса 

35. Ф. Палацький та його роль у політичному, науковому та 

культурному розвитку Чехії.  

36. Погляди Ф. Палацького на історію як наукову дисципліну 

37. П.Й. Шафарик та його роль у політичному, науковому та 

культурному розвитку Чехії. 

38.  Історико-етнографічні праці П.Й. Шафарика 

39. Я. Коллар: життєвий та творчий шлях, роль у розвитку 

культури та науки 

40. «Дочка Слави» Я. Коллара: ідейний зміст та жанрові 

особливості 

41. Панславізм у поглядах Ф. Палацького, П.Й. Шафарика та Я. 

Коллара 

42. В. Там – чеський поет та драматург XVIII – початку ХІХ ст.. 

43. А.Я. Пухмаєр та розвиток чеської поезії класицизму  

44. Поетичні альманахи В. Тама та А. Пухмаєра 

45. Розвиток чеського театру XVIII – початку ХІХ ст. (В. Там, 

В.К. Кліцпера) 

46. Передромантизм та його характеристика як культурної течії 



47. Ф.Л. Челаковський – представник чеського пре романтизму 

(творчий шлях) 

48. Ф.Л. Челаковський та його збірки «Відгомін російських 

пісень», «Відгомін чеських пісень» 

49. В. Ганка, Й. Лінда та історія «Краледворського» і 

«Зеленогорського» рукописів 

50. Романтизм як культурно-естетичний напрямок (загальна 

характеристика).  

51. Розвиток романтизму у чеській літературі (періодизація та 

умови розвитку, основні представники). Досягнення та зміни 

чеської культури та літератури у епоху Романтизму.  

52. К.Г. Маха – вершина чеського романтизму 

53. Поема К.Г. Махи «Май»: ідейний зміст, композиційно-

сюжетні особливості, жанрова специфіка та значення для 

подальшого розвитку чеської культури ХІХ ст.. Роль образу 

природи у творі 

54. Чеська драматургія ХІХ ст., творчість Й.К. Тила 

55. Розвиток чеської літератури у 40-60х рр.. ХІХ ст.. Поняття 

про «бідермаєр» 

56. Життєвий та творчий шлях Б. Нємцової у контексті  40-60х 

рр.. ХІХ ст..Сюжетно-композиційні особливості творів Б. 

Нємцової 

57. Роль образу жінки у творчості Б. Нємцової 

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

завершенню курсу. 

 

Схема курсу 
Тиж. 

/дата 

год./ 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльн

ості 

(занятт

я) 

 

Література Завдання, 

години 

Терм

ін 

вико

нанн

я 

Модуль 1 
1 т.  

2 год. 

Історичні передумови розвитку 

давньочеської літератури. 

Періодизація чеської літератури. 

Періодизація давньочеської 

літератури 

лекція Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

Житійна 

література у 

Великій 

Моравії 

2 год 

Упро

довж 

семес

тру 

2 т. 

2 год. 

Історичні передумови розвитку 

давньочеської літератури. 

Давньочеська література у 

загальноєвропейському 

контексті. 

пр. Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

  

3 т. 

2 год. 

Зародження письменства у 

Великій Моравії. Мовна 

ситуація у Чехії в період 

раннього середньовіччя. 

лекція Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

«Житіє святого 

Вацлава» та 

«Житіє святої 

Людмили» 

Упро

довж 

семес

тру 



Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

2 год 

4 т. 

2 год. 

Місія святих Кирила і Мефодія. 

Зародження письменства у 

Великій Моравії. 

пр. Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

  

Модуль 2 
5 т. 

2 год. 

Старослов’янська традиція 

чеської літератури. Початки 

літератури національною 

мовою. 

лекція Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

«Чеська 

хроніка» Козьми 

Празького 

1 год 

Упро

довж 

семес

тру 

6 т. 

2 год. 

Початки літератури 

національною мовою. 

пр.  Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

  

7 т. 

2 год. 

Жанри середньовічної чеської 

літератури. Світські та духовні 

жанри. 

лекція Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

«Александреїда» 

як зразок 

лицарського 

роману у чеській 

літературі 

1 год 

Упро

довж 

семес

тру 

8 т. 

2 год. 

Жанри середньовічної чеської 

літератури. Мандрівні сюжети 

лицарських романів. 

пр. Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

  

9 т. 

2 год. 

Чеська література епохи 

Високого Середньовіччя. 

лекція Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

«Далімілова 

хроніка» як 

перший 

літературний 

твір чеською 

мовою 

1 год 

Упро

довж 

семес

тру 

10 т. 

2 год. 

Чеська література епохи 

Високого Середньовіччя. 

Трактат «Про Церкву» Яна Гуса. 

пр.  Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

  

11 т. 

2 год. 

Гуситська література та її 

особливості 

лекція Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

Літературна 

творчість короля 

Карла IV: 

«Легенда про 

святого 

Вацлава», 

автобіографія 

«Vita Caroli» 

2 год 

Упро

довж 

семес

тру 

12 т. 

2 год. 

Гуситська література та її чільні 

представники. 

пр.  Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

  



Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

13 т. 

2 год. 

Ренесанс у чеській літературі лекція Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

«Невід віри» 

П. Хельчицького

: жанрові та 

ідейні 

особливості 

2 год 

Упро

довж 

семес

тру 

14 т. 

2 год. 

Головні представники чеської 

ренесансної літератури (Гінек з 

Подєбрад, Даніель Адам із 

Велеславіна, Богуслав 

Гасіштейнський із Лобковіц 

тощо). 

пр.  Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

  

15 т. 

2 год. 

Бароко у чеській літературі лекція Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

Богуслав Бальбін 

як представник 

католицької 

літератури епохи 

бароко 

2 год 

Упро

довж 

семес

тру 

16 т. 

2 год. 

 

Трактат «Лабіринт світу або Рай 

серця» Я. А. Коменського: епоха 

бароко у чеській літературі. 

пр.  Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

  

Модуль 3 
24 т. 

2 год. 

Нова чеська література. Поняття 

про національне відродження. 

лекція  Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

  

25 т. 

2 год. 

Чеська література епохи 

Просвітництва. Творчість 

В. Тама, А. Пухмаєра, 

Ш. Гнєвковського. 

лекція Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

  

25 т. 

2 год. 

Чеська література поч. ХІХ ст. у 

загальноєвропейському 

контексті. 

пр.  Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

Класицизм у 

чеській 

літературі. 

3 год  

Упро

довж 

семес

тру 

26 т. 

2 год. 

Творчість Я. Коллара у 

контексті нової чеської 

літератури 

лекція Шаповалова М., Рубанова Г., 

Моторний В. Історія зарубіжної 

літератури: Середні віки та 

Відродження. Львів, 1993, 2006 

(глави про чеську літературу) 

 

  

27 т. 

2 год. 

Поема «Дочка Слави» 

Я. Коллара як зразок 

ідеологічної поезії 

лекція Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  

27 т. 

2 год. 

«Дочка Слави» Яна Коллара. 

Головні теми літератури епохи 

Національного відродження. 

пр. Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  



28 т. 

2 год. 

Панславізм та його роль в 

чеській культур  

лекція Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

Ідеї панславізму 

в творчості 

чеських 

будителів. 

3 год 

Упро

довж 

семес

тру 

29 т. 

2 год. 

Поняття про класицизм та 

сентименталізм як напрямки 

лекція Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  

29 т. 

2 год. 

Творчість і просвітницька 

робота П. Й. Шафарика. 

пр.  Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  

Модуль 4 

30 т. 

2 год. 

Чеський передромантизм 

початку ХІХ ст. Ф. Л. 

Челаковський 

лекція Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  

31 т. 

2 год. 

«Відгомін російських пісень» та 

«Відгомін чеських пісень» Ф. Л. 

Челаковського: проблематика, 

ідейний зміст 

лекція Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  

31 т. 

2 год. 

Творчість та просвітницька 

робота Йозефа Юнґмана та 

Йозефа Добровського. 

пр. Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  

32 т. 

2 год. 

Чеський театр початку ХІХ ст. 

Творчість Й. Каетана-Тила. 

лекція Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  

33 т. 

2 год. 

Розвиток чеського театру 

початку ХІХ ст.: представники, 

твори, проблематика 

лекція Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  

33 т. 

2 год. 

Історія створення 

Зеленогорського і 

Краледворського рукописів. 

Творчість і просвітницька 

робота Вацлава Ганки. 

пр. Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  

34 т. 

2 год. 

Значення творчості чеських 

будителів ХІХ ст. 

лекція Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  

35 

2 год. 

Романтизм у чеській літературі. 

Поняття про романтизм 

лекція Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

Передромантиз

м і романтизм. 

«Байронівський

» і 

«фольклорний» 

романтизм у 

чеській 

літературі. 

Упро

довж 

семес

тру 

35 

2 год. 

Передромантизм у чеській 

літературі. Творчість 

Ф. Л. Челаковського, В. Ганки. 

Й. Лінди. 

пр.  Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  

36 

2 год. 

К. Г. Маха та його творчість лекція Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  

37 

2 год. 

Поема «Май» К. Г. Махи лекція Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  

37 

2 год. 

Ранній романтизм у чеській 

літературі. Творчість К. Г. Махи. 

пр.  Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  



 

 

38 т. 

2 год 

Основні риси бідермаєру як 

напрямку. Представники, твори. 

лекція Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

Бідермаєр і 

пререалізм у 

чеській 

літературі. 

3 год 

Упро

довж 

семес

тру 

39 т. 

2 год 

Передреалізм у творчості 

Б. Нємцової 

лекція Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  

39 т. 

2 год 

«Бабуся» Б. Нємцової: між 

бідермаєром і реалізмом 

пр.  Panorama české literatury. Olomouc, 

1994; Lexikon české literatury. Praha, 

1985 – 2008 

  


