




1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
03 Гуманітарні науки 

Нормативна 
 
 

Спеціальність: 
035 Філологія  

Модулів – 1 

Cпеціалізація  
035.038 слов’янські мови та 

літератури (переклад 
включно), перша – чеська  

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 1-й - 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
___________ 
                                          
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 90 

1-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 3,6 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 

 

16 год. - 

Практичні, семінарські 
16 год. - 

Лабораторні 
- - 
Самостійна робота 

58 год. - 
Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю: залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 1 / 1,8 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 



  

Мета: ознайомити студентів із поняттям «культура мови» та особливостями його 
функціонування у чеській лінгвістиці та чеському мовному середовищі, з актуальними нормами 
сучасної чеської мови, сформувати навички правильного писемного і усного висловлювання у 
різних комунікативних ситуаціях. 

Завдання: навчити студентів використовувати знання про культуру чеської мови у 
практичній діяльності, застосовувати в усній і писемній комунікації норми чеської мови, 
створювати усні та письмові комунікати чеською мовою, які з формального, орфоепічного, 
правописного, лексичного, граматичного, синтаксичного, стилістичного погляду відповідають 
темі, меті, функції, виду, стилю висловлювання; оцінювати правильність висловлювання; 
аналізувати і виправляти допущені у висловлюванні помилки. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати: основні поняття і терміни з галузі культури мови, історію розвитку та сучасний 

стан культури чеської мови, основні кодифікаційні джерела інформації; правописні, орфоепічні, 
граматичні, синтаксичні, стилістичні норми чеської літературної мови; характеристики та 
особливості нелітературних рівнів чеської мови. 

вміти: характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні 
поняття тощо) та прикладні аспекти культури чеської мови; аналізувати, порівнювати і 
класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці; доступно й аргументовано пояснювати 
сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як 
фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються; здійснювати науковий аналіз 
мовного, мовленнєвого матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням 
доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно 
опрацьованих даних; презентувати результати досліджень чеською мовою; збирати й 
систематизувати мовні факти, інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів; використовувати 
знання про культуру мови у практичній мовній діяльності; свідомо та упевнено володіти 
чеською мовою та використовувати її для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в 
ситуаціях професійного й наукового спілкування; створювати, аналізувати й редагувати усні та 
письмові тексти різних стилів та жанрів чеською мовою, які з формального, орфоепічного, 
правописного, лексичного, граматичного, синтаксичного, стилістичного погляду відповідають 
темі, меті, функції, виду, стилю висловлювання; застосовувати знання про експресивні, 
емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого 
прагматичного результату й організації успішної комунікації; оцінювати правильність 
висловлювання; аналізувати і виправляти допущені у висловлюванні помилки; застосовувати 
сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення 
професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі; 
оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і 
пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та прогнозування; знаходити оптимальні шляхи ефективної 
взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня; 
дотримуватися правил академічної доброчесності; використовувати спеціалізовані 
концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, 
що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та 
суперечливих вимог; оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 
втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Teoreticé aspekty jazykové kultury. 
Тема 1. Čeština jako národní jazyk. Diferenciace a stratifikace národního jazyka. Jazyková kultura, 
její vývoj a výzkum v České republice. Kodifikace. Kodifikační příručky. 
Тема 2. Stylová charakteristika hláskových, slovotvorných a lexikálních prostředků. Jméno podstatné 
a jazyková kultura. 



  

Тема 3. Jméno přídavné a jazyková kultura. Příslovce a jazyková kultura. Zájmeno a jazyková kultura. 
Číslovky a jazyková kultura. Sloveso a jazyková kultura. 
Тема 4. Předložky, spojky, částice, citoslovce a jazyková kultura. Syntax a jazyková kultura. 
Interpunkce a jazyková kultura. Grafické prostředky a jazyková kultura.  
Тема 5. Ústní zkoušení 1. 
 

Змістовий модуль 2. Jazyková kultura v praxi. 
Тема 6. Pravidla zdravení, představování a oslovování. Tituly a pravidla jejich uživání v ústním a 
písemném projevu.  
Тема 7. Dopisy a úprava písemností. Formální dopis. Osobní dopis a e-mail. Motivační dopis.  
Тема 8. Žádost. Oznámení a pozvánka. Stížnost. Reklamace. Plná moc. 
Тема 9. Vyprávění. Popis. Zpráva. Referát. Úvaha. Rezenze. Esej. Výklad.  
Тема 10. Pravidla ústní komunikace v různých společenských situacích. 
Тема 11. Ústní a písemná komunikace při používání telefonu a jiných moderních komunikačních 
prostředků. 
Тема 12. Diskuse, její průbeh a vyjadřování názorů.  
Тема 13. Ústní zkoušení 2. 
 
 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів 

і тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Teoreticé aspekty jazykové kultury 

Тема 1. Čeština jako 
národní jazyk. 
Diferenciace a stratifikace 
národního jazyka. 
Jazyková kultura, její 
vývoj a výzkum v České 
republice. Kodifikace. 
Kodifikační příručky. 

 2    5 

      

Тема 2. Stylová 
charakteristika 
hláskových, slovotvorných 
a lexikálních prostředků. 
Jméno podstatné a 
jazyková kultura. 

 2 2   5 

      

Тема 3. Jméno přídavné a 
jazyková kultura. 
Příslovce a jazyková 
kultura. Zájmeno a 
jazyková kultura. Číslovky 
a jazyková kultura. 
Sloveso a jazyková 
kultura. 

 2 2   5 

      



  

Тема 4. Předložky, spojky, 
částice, citoslovce a 
jazyková kultura. Syntax a 
jazyková kultura. 
Interpunkce a jazyková 
kultura. Grafické 
prostředky a jazyková 
kultura.  

 2 2   5 

      

Тема 5. Ústní zkoušení 1   2   5       
Разом за змістовим 
модулем 1 

 8 8   25 
      

 
Тема 6. Pravidla zdravení, 
představování a 
oslovování. Tituly a 
pravidla jejich uživání v 
ústním a písemném 
projevu.  

 2    4 

      

Тема 7. Dopisy a úprava 
písemností. Formální 
dopis. Osobní dopis a e-
mail. Motivační dopis.  

 2    4 

      

Тема 8. Žádost. Oznámení 
a pozvánka. Stížnost. 
Reklamace. Plná moc. 

 2    5 
      

Тема 9. Vyprávění. Popis. 
Zpráva. Referát. Úvaha. 
Rezenze. Esej. Výklad.  

 2    4 
      

Тема 10. Pravidla ústní 
komunikace v různých 
společenských situacích. 

  2   4 
      

Тема 11. Ústní a písemná 
komunikace při používání 
telefonu a jiných 
moderních komunikačních 
prostředků. 

  2   4 

      

Тема 12. Diskuse, její 
průbeh a vyjadřování 
názorů.  

  2   4 
      

Тема 13. Ústní zkoušení 2   2   4       
Разом за змістовим 
модулем 2 

 8 8   33 
      

Усього годин   16 16   58       
 

5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 
Stylová charakteristika hláskových, slovotvorných a lexikálních 
prostředků. Jméno podstatné a jazyková kultura. 

2 

2 
Jméno přídavné a jazyková kultura. Příslovce a jazyková kultura. 
Zájmeno a jazyková kultura. Číslovky a jazyková kultura. Sloveso a 
jazyková kultura. 

2 



  

3 
Předložky, spojky, částice, citoslovce a jazyková kultura. Syntax a 
jazyková kultura. Interpunkce a jazyková kultura. Grafické prostředky 
a jazyková kultura.  

2 

4 Ústní zkoušení 1. 2 
5 Pravidla ústní komunikace v různých společenských situacích. 2 

6 
Ústní a písemná komunikace při používání telefonu a jiných 
moderních komunikačních prostředků. 

2 

7 Diskuse, její průbeh a vyjadřování názorů.  2 
8 Ústní zkoušení 2 2 
 Разом 16 

 
6. Самостійна робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 
Čeština jako národní jazyk. Diferenciace a stratifikace národního 
jazyka. Jazyková kultura, její vývoj a výzkum v České republice. 
Kodifikace. Kodifikační příručky. 

5 

2 
Stylová charakteristika hláskových, slovotvorných a lexikálních 
prostředků. Jméno podstatné a jazyková kultura. 

5 

3 
Jméno přídavné a jazyková kultura. Příslovce a jazyková kultura. 
Zájmeno a jazyková kultura. Číslovky a jazyková kultura. Sloveso a 
jazyková kultura. 

5 

4 
Předložky, spojky, částice, citoslovce a jazyková kultura. Syntax a 
jazyková kultura. Interpunkce a jazyková kultura. Grafické prostředky 
a jazyková kultura.  

5 

5 Príprava na ústní zkoušení 1. 5 

6 
Pravidla zdravení, představování a oslovování. Tituly a pravidla jejich 
uživání v ústním a písemném projevu.  

4 

7 
Dopisy a úprava písemností. Formální dopis. Osobní dopis a e-mail. 
Motivační dopis.  

4 

8 Žádost. Oznámení a pozvánka. Stížnost. Reklamace. Plná moc. 5 
 Vyprávění. Popis. Zpráva. Referát. Úvaha. Rezenze. Esej. Výklad.  4 
 Pravidla ústní komunikace v různých společenských situacích. 4 

 
Ústní a písemná komunikace při používání telefonu a jiných 
moderních komunikačních prostředků. 

4 

 Diskuse, její průbeh a vyjadřování názorů.  4 
 Príprava na ústní zkoušení 2. 4 

 Разом  58 
 

7. Методи навчання 
Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: бесіда, розповідь, 

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

 
8. Методи контролю 

 
Підсумковий контроль передбачений у формі заліку через виставлення оцінки за 

результатами поточної успішності. Оцінювання поточної успішністі проводиться за 100-
бальною шкалою. Максимальна кількість балів – 100.  

Бали за поточну успішність нараховуються так: 



  

1. 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 (загалом 30 балів). 

2. Письмові самостійні роботи (мотиваційний лист, прохання, скарга, рецензія) – 
максимально 5 балів за одну роботу (загалом 20 балів). 

2. Усне опитування за темами змістового модуля 1 – 25 балів. 
3. Усне опитування за темами змістового модуля 2 – 25 балів. 

 
9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Поточна успішність Сума 

Усні опитування і виконання 
усіх видів завдань, які 

передбачені на практичному 
занятті 

Письмові 
самостійні роботи 

(мотиваційний 
лист, прохання, 
скарга, рецензія) 

Усне опитування 
за темами 
змістового 
модуля 1 

Усне опитування 
за темами 
змістового 
модуля 2 

100 
мах 5 балів за одне заняття мах 5 балів за 

одну письмову 
роботу 

загалом 30 балів загалом 20 балів 25 балів 25 балів 
 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за шкалою ECTS 
Оцінка 
в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, диференційований 
залік 

Залік 

А Відмінно 90–100 Відмінно 5 

зараховано 
В Дуже добре 81–89 

Добре 4 
С Добре 71–80 
D Задовільно 61–70 

Задовільно 3 
Е Достатньо 51–60 

FX (F) Незадовільно 0–50 Незадовільно 2 не зараховано 
 

10. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення дисципліни складається з: 
- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях; 
- навчальних завдань для індивідуальної письмової роботи.  

 
11. Рекомендована література 

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

2. Осташ Л.Р. Методичні рекомендації і тестові завдання з морфології сучасної чеської мови 
(іменник) / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2010. – 80 с. 

3. Adamovičová A. Nebojte se češtiny. – Praha : Karolinum, 2013. – 317 s. 
4. Akademická gramatika spisovné češtiny / Ftantišek Šticha a kol. – Praha : Academia, 2013. – 

974 s. 
5. Akademická příručka českého jazyka / Eds. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová. – 2., rozšířené 

vydání. – Praha : Acadamia, 2019. – 604 s. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/ 
6. Behún D., Behún P. Pište správně česky: poradna šilených korektorů / Dalibor Behún, Petr 

Behún. – Druhé aktualizované, rozšířené vydání.– Brno : Zoner Press, 2018. – 424 s. 



  

7. Czech it UP. Čeština pro cizince 5. Úroveň С1. Učebnice / Darina Hradilová a kol. – Olomouc : 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. – 139 s. – Режим доступу: 
https://czechitup.upol.cz/uroven/c1/ 

8. Czech it UP. Čeština pro cizince 5. Úroveň С1. Cvičebnice / Darina Hradilová a kol. – 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. – 68 s.  

9. Čechová E., Remediosová H., Putz H. Chcete ještě lépe mluvit česky? / Elga Čechová, Helena 
Remediosová, Harry Putz. – Liberec, 2001. – 512 s. 

10. 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. 

11. Čeština nově od A do Ž / ed. Markéta Pravdová. – Praha : Lidové noviny ; Academia, 2016. – 
148 s. 

12. Daneš F. Český jazyk na přelomu tisíciletí / František Daneš a kol. – Praha : Academia, 1997. – 
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