


 

 

 

Силабус курсу «Постмодернізм у слов’янських літератур» 

2020-2021 навчального року (1 курс магістратури) 

 

 

Назва курсу «Постмодернізм у слов’янських літературах» 

 

Адреса викладання курсу: Львівський національний університет імені Івана Франка. 

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького 

 

Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна: Філологічний факультет, Кафедра 

слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького 

 

Галузь знань, шифр та назва спеціальності: 0305 «філологія» 

 

Викладачі курсу: Моторний Олександр Андрійович (кандидат філологічних наук, доцент) 

 

Контактна інформація викладачів: м. Львів, вул. Університетська, 1, тел.: 2394770 

 

Консультації по курсу відбуваються: відповідно до графіку консультацій 

 

Сторінка курсу. https://philology.lnu.edu.ua/course/postmodernizm-u-slovyanskyh-literaturah 

 

Інформація про курс: курс «Постмодернізм у слов’янських літературах» є базовими 

нормативним курсом для підготовки фахівців-богемістів рівня «магістр». 

 

Коротка анотація курсу: Курс «Постмодернізм у чеській літературі», 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 становлення красного письменства чеського народу, з тенденціями та особливостями 

його розвитку. Ця навчальна дисципліна покликана розширити літературознавчі та 

культурологічні обрії студентів-магістрів, 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. Курс дає студентам 

можливість усвідомити специфіку розвитку чеської літератури на сучасному етапі, 

застосувати навички компаративного літературознавчого аналізу, навчитися оперувати 

сучасною термінологією. 

 

Мета та цілі курсу: оволодіння знаннями з курсу «Постмодернізм у чеській літературі». 

Завдання – ознайомлення студентів з основними фактами і тенденціями розвитку чеської 

літератури 

 

Література для вивчення дисципліни. 

 
1. Trávníček, Jiří; Нolý, Jiří. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006.  

2. Lewis, Barry. Postmodernism and Literature (or: Word Salad Days, 1960–1990). In: SIM, 
Stuart. The Routledge Companion to Postmodernism. London – New York: Routledge, 
2001. ISBN 978-0-415-24307-0. S. 121–133. 

3. Нolý, Jiří. Česká literatura po roce 1945. In: LEHÁR, Jan; STICH, Alexandr;  

4. Lexikon české literatury. Praha, 1985 – 2008. 

https://philology.lnu.edu.ua/course/postmodernizm-u-slovyanskyh-literaturah
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Tr%C3%A1vn%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Host_(nakladatelstv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich


5. Panorama české literatury. – Olomouc, 1994. 

6. http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/ – посилання на джерела та додаткову літературу. 

7. http://texty.citanka.cz/ – збірник чеських текстів в оригіналі і відомості про авторів. 

8. http://ld.johanesville.net (життєвий та творчий шлях письменників). 

9. http://svet-literatury.wz.cz (життєвий та творчий шлях письменників). 

10. http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy (життєвий та творчий шлях письменників). 

11. http://isis.ucl.cas.cz/?form=biblio – бібліографія чеських письменників. 

 

Тривалість курсу: 1 семестр  

 

Обсяг курсу лекційних годин – 16, практичних занять – 32, кількість кредитів семестр – 5. 

Самостійна робота на рік – 102. Усього годин - 150 

 

Очікувані результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати:  

Як оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну 

стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

Як застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного 

здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній 

галузі. 

Як 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. 

Як знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками 

інших професійних груп різного рівня. 

Як застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для 

досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації. 

 

вміти:  

Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної 

комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати 

результати досліджень державною та іноземною мовами.  

Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства. 

Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) 

та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації. 

Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й 

перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації). 

Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, 

інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, 

формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних. 

Дотримуватися правил академічної доброчесності. 

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. 

Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів. 

Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного 

чи літературного матеріалу. 

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. 

 

 

Ключові слова: чеська література, постмодернізм, сучасна література 

 

http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/
http://texty.citanka.cz/
http://ld.johanesville.net/
http://svet-literatury.wz.cz/
http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy
http://isis.ucl.cas.cz/?form=biblio


Формат курсу: один раз на два тижні лекція, один раз на тиждень практичне заняття 

Методи навчання: Словесні (лекції у формі пояснень, розповідей та бесід); наочні 

(застосування ілюстрацій та демонстрацій, що відповідають темі лекційних та практичних 

занять); практичні (на основі прочитаних художніх творів та критичної літератури анаізується 

творчість автора або літературної епохи). 

Критерії оцінювання успішності студентів: Оцінювання проводиться за 100-бальною 

шкалою. Бали нараховуються за наступною системою: усне опитування за темами лекційних 

та практичних занять – від 1 до 5 балів; реферати та письмові роботи – від 1 до 10 балів. 

Письмове опитування у тестовій формі, що стосується усіх лекційних тем, а також тем, 

винесених для самостійного опрацювання студентами від 1 до 30 балів Максимум балів за 

іспит – 50 балів. 

 

Теми. 

Схема курсу 
Тиж. 

/дата 

год./ 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльно

сті 

(занятт

я) 

 

Література Завдання, 

години 

Терм

ін 

вико

нанн

я 

4 

курс 

Модуль 1     

1 т. 

2 год. 

Історичні передумови 

розвитку чеської літератури 

кінця ХХ-початку ХХІ 

ст.Поняття про 

постмодернізм 

пр Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Поняття 

про 

постмодерн

ізм. 

Особливост

і напрямку 

Прот

ягом 

семе

стру 

2т. 

2 год. 

Постмодернізм у світі та 

Сучасна чеська література 

пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Історія 

становленн

я 

постмодерн

ізму як 

напрямку 

Прот

ягом 

семе

стру 

2 т. 

2 год. 

Постмодернізм та його 

розвиток у світовій та 

чеській літературі 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Особливост

і світового 

постмодерн

ізму 

Прот

ягом 

семе

стру 

3 т. 

2 год. 

Основні поняття та терміни 

постмодернізму 

пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Терміни, 

пов’язані з 

постмодерн

ізмом 

Прот

ягом 

семе

стру 

4 т. 

2 год. 

Співіснування 

постмодернізму та офіційної 

літератури в Чехословаччині 

епохи комуністичної 

диктатури 

пр Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Особливост

і розвитку 

постмодерн

ізму в 

умовах 

комуністич

ної 

диктатури 

Прот

ягом 

семе

стру 

4 т. 

2 год. 

Три напрямки літератури 

середини ХХ ст. та 

постмодернізм 

лекція.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Постмодерн

ізм у 

підпіллі та у 

еміграції 

Прот

ягом 

семе

стру 

5 т. 

2 год. 

Постмодернізм та підпільна 

література 

пр. Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Постмодерн

ізм у 

підпіллі та у 

еміграції 

Прот

ягом 

семе

стру 



6 т. 

2 год. 

Постмодернізм та міграційна 

література 

пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Постмодерн

ізм у 

підпіллі та у 

еміграції 

Прот

ягом 

семе

стру 

 Модуль 2     

6 т. 

2 год. 

М. Кундера та його 

постмодернізм 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Творчість 

М. Кундери 

Прот

ягом 

семе

стру 

7 т. 

2 год. 

Творчий шлях М. Кундери 

як постмодерніста 

пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Постмодерн

ізм у творах 

М. Кундери 

Прот

ягом 

семе

стру 

8 т. 

2 год. 

Сучасна проза М. Кундери пр Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

«Вальс на 

прощання» 

«Смішні 

любові» М. 

Кундери 

Прот

ягом 

семе

стру 

8 т. 

2 год. 

Я. Топол та постмодернізм лекція.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Романи 

«Sestra», 

«Anděl», 

«Nemůžu se 

zastavit»  

Прот

ягом 

семе

стру 

9 т. 

2 год. 

Творчість Я. Топола пр Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Романи 

Noční práce, 

Kloktat 

dehet 

Прот

ягом 

семе

стру 

10 т. 

2 год. 

Романістика Я. Топола пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Романи 

Noční práce, 

Kloktat 

dehet 

Прот

ягом 

семе

стру 

11 т. 

2 год 

Елементи постмодернізму у 

творчості В. Мацури 

лекція Trávníček, Jiří; Нolý, Jiří. Lexikon 

teorie literatury a kultury. 

Brno: Host, 2006.  

Lewis, Barry. Postmodernism and 

Literature (or: Word Salad Days, 

1960–1990). In: SIM, Stuart. The 

Routledge Companion to 

Postmodernism. London – New 

York: Routledge, 2001. ISBN 978-

0-415-24307-0. S. 121–133. 

Нolý, Jiří. Česká literatura po roce 

1945. In: LEHÁR, Jan; STICH, 

Alexandr;  

 

 Прот

ягом 

семе

стру 

12 т. 

2 год 

Романістика В. Мацури пр  Романи В. 

Мацури 

Občan 

Monte 

Kristo, Ten, 

který bude 

Прот

ягом 

семе

стру 

12 т. 

2 год 

В. Мацура – літературний 

критик 

пр Trávníček, Jiří; Нolý, Jiří. Lexikon 

teorie literatury a kultury. 

Brno: Host, 2006.  

Lewis, Barry. Postmodernism and 

Literature (or: Word Salad Days, 

1960–1990). In: SIM, Stuart. The 

Routledge Companion to 

Postmodernism. London – New 

York: Routledge, 2001. ISBN 978-

0-415-24307-0. S. 121–133. 

Нolý, Jiří. Česká literatura po roce 

1945. In: LEHÁR, Jan; STICH, 

Alexandr;  

 

Літературні 

статті В. 

Мацури 

Прот

ягом 

семе

стру 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Tr%C3%A1vn%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Host_(nakladatelstv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Tr%C3%A1vn%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Host_(nakladatelstv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich


13 т. 

2 год 

Ї. Кратохвіл та його 

творчість.  

лекція Trávníček, Jiří; Нolý, Jiří. Lexikon 

teorie literatury a kultury. 

Brno: Host, 2006.  

Lewis, Barry. Postmodernism and 

Literature (or: Word Salad Days, 

1960–1990). In: SIM, Stuart. The 

Routledge Companion to 

Postmodernism. London – New 

York: Routledge, 2001. ISBN 978-

0-415-24307-0. S. 121–133. 

Нolý, Jiří. Česká literatura po roce 

1945. In: LEHÁR, Jan; STICH, 

Alexandr;  

 

Творчий 

шлях Ї. 

Кратохвіла 

Прот

ягом 

семе

стру 

14 т. 

2 год 

Елементи постмодернізму в 

романах Ї. Кратохвіла 

пр Trávníček, Jiří; Нolý, Jiří. Lexikon 

teorie literatury a kultury. 

Brno: Host, 2006.  

Lewis, Barry. Postmodernism and 

Literature (or: Word Salad Days, 

1960–1990). In: SIM, Stuart. The 

Routledge Companion to 

Postmodernism. London – New 

York: Routledge, 2001. ISBN 978-

0-415-24307-0. S. 121–133. 

Нolý, Jiří. Česká literatura po roce 

1945. In: LEHÁR, Jan; STICH, 

Alexandr;  

 

Романи 

Truchlivý 

bůh, 

Nesmrtelný 

příběh 

Прот

ягом 

семе

стру 

14 т. 

2 год 

М. Айваз та його творчий 

шлях 

пр Trávníček, Jiří; Нolý, Jiří. Lexikon 

teorie literatury a kultury. 

Brno: Host, 2006.  

Lewis, Barry. Postmodernism and 

Literature (or: Word Salad Days, 

1960–1990). In: SIM, Stuart. The 

Routledge Companion to 

Postmodernism. London – New 

York: Routledge, 2001. ISBN 978-

0-415-24307-0. S. 121–133. 

Нolý, Jiří. Česká literatura po roce 

1945. In: LEHÁR, Jan; STICH, 

Alexandr;  

 

Збірка 

Návrat 

starého 

varana, 

роман 

Druhé město 

Прот

ягом 

семе

стру 

15 т. 

2 год 

Чеська постмодерна поезія Лекція Trávníček, Jiří; Нolý, Jiří. Lexikon 

teorie literatury a kultury. 

Brno: Host, 2006.  

Lewis, Barry. Postmodernism and 

Literature (or: Word Salad Days, 

1960–1990). In: SIM, Stuart. The 

Routledge Companion to 

Postmodernism. London – New 

York: Routledge, 2001. ISBN 978-

0-415-24307-0. S. 121–133. 

Нolý, Jiří. Česká literatura po roce 

1945. In: LEHÁR, Jan; STICH, 

Alexandr;  

 

Поезія в 

епоху 

постмодерн

ізму 

Прот

ягом 

семе

стру 

16 т. 

2 год 

І. Верніш та його поетичний 

світ 

пр Trávníček, Jiří; Нolý, Jiří. Lexikon 

teorie literatury a kultury. 

Brno: Host, 2006.  

Lewis, Barry. Postmodernism and 

Literature (or: Word Salad Days, 

1960–1990). In: SIM, Stuart. The 

Routledge Companion to 

Postmodernism. London – New 

Поетичний 

світ І. 

Верніша 

Прот

ягом 

семе

стру 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Tr%C3%A1vn%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Host_(nakladatelstv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Tr%C3%A1vn%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Host_(nakladatelstv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Tr%C3%A1vn%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Host_(nakladatelstv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Tr%C3%A1vn%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Host_(nakladatelstv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Tr%C3%A1vn%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Host_(nakladatelstv%C3%AD)


 

 

 

 
 

Підсумковий контроль, форма: іспит 

 

Пререквізити. Курси: вступ до літературознавства, основна слов’янська мова (чеська), історія 

основної слов’янської літератури 

 

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу: 

лекція, усне та письмове опитування, семінарське заняття 

 

Необхідне обладнання: медіапроектор, дошка 

 

Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності). Практичні 

заняття: 1-5 балів, письмові роботи: 1-30 балів. 

 

Питання до заліку чи екзамену:  

1. Історичні передумови розвитку чеської літератури кінця ХХ-початку ХХІ ст.Поняття 

про постмодернізм 

2. Постмодернізм я к явище у світовій культурі 

3. Передумови розвитку постмодернізму 

4. Три напрямки літератури середини ХХ ст. та постмодернізм 

5. Постмодернізм та міграційна література 

York: Routledge, 2001. ISBN 978-

0-415-24307-0. S. 121–133. 

Нolý, Jiří. Česká literatura po roce 

1945. In: LEHÁR, Jan; STICH, 

Alexandr;  

 

16 т. 

2 год 

Елементи постмодернізму у 

творчості чеських поетів 

різних напрямків 

пр Trávníček, Jiří; Нolý, Jiří. Lexikon 

teorie literatury a kultury. 

Brno: Host, 2006.  

Lewis, Barry. Postmodernism and 

Literature (or: Word Salad Days, 

1960–1990). In: SIM, Stuart. The 

Routledge Companion to 

Postmodernism. London – New 

York: Routledge, 2001. ISBN 978-

0-415-24307-0. S. 121–133. 

Нolý, Jiří. Česká literatura po roce 

1945. In: LEHÁR, Jan; STICH, 

Alexandr;  

 

Елементи 

постмодерн

ізму у 

творчості 

чеських 

поетів 

різних 

напрямків 

Прот

ягом 

семе

стру 

17 т. 

2 год 

Доля постмодернізму у 

сучасній чеській літературі. 

Трансформація напрямку. 

лекція Trávníček, Jiří; Нolý, Jiří. Lexikon 

teorie literatury a kultury. 

Brno: Host, 2006.  

Lewis, Barry. Postmodernism and 

Literature (or: Word Salad Days, 

1960–1990). In: SIM, Stuart. The 

Routledge Companion to 

Postmodernism. London – New 

York: Routledge, 2001. ISBN 978-

0-415-24307-0. S. 121–133. 

Нolý, Jiří. Česká literatura po roce 

1945. In: LEHÁR, Jan; STICH, 

Alexandr;  

 

Доля 

постмодерн

ізму у 

сучасній 

чеській 

літературі. 

Трансформа

ція 

напрямку. 

Прот

ягом 

семе

стру 

https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Tr%C3%A1vn%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Host_(nakladatelstv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Tr%C3%A1vn%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Host_(nakladatelstv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-0-415-24307-0
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hol%C3%BD_(liter%C3%A1rn%C3%AD_teoretik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Stich


6. Співіснування постмодернізму та офіційної літератури у Чехії в другій половині ХХ 

ст. 

7. Романістика Я. Топола 

8. Романістика В. Мацури 

9. В. Мацура – літературний критик 

10. Ї. Кратохвіл та його творчість. 

11. М. Айваз та його творчий шлях 

12. Романістика Я. Топола 

13. Чеська постмодерна поезія 

14. І. Верніш та його поетичний світ 

15. Елементи постмодернізму у творчості чеських поетів різних напрямків 

16. Доля постмодернізму у сучасній чеській літературі. Трансформація напрямку 

 

Опитування: буде проведено після чергового семестрового контролю 

 

 

 


