




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів  – 
2

Галузь знань
03 Гуманітарні науки Нормативна 
Напрям підготовки

Модулів – 2
Спеціальність:
035 Філологія

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2 Спеціалізація
035.039 слов’янські мови
та літератури (переклад

включно), перша –
словенська

3-й -
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання 

Семестр

Загальна кількість 
годин – 60

5-й -
Лекції

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

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

бакалавр

16 год. -
Практичні, семінарські

 16 год.  -
Лабораторні

- -
Самостійна робота

28  год. - 
Індивідуальні завдання:

-
Вид контролю: іспит



2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета  курсу:  ознайомити  студентів  з  літературним  процесом  періоду
словенського  реалізму та модернізму. Висвітлити основні проблеми зазначеного
періоду та представити творчість провідних словенських письменників. 

Завдання: 

 презентувати  здобутки  словенської літератури  періоду  реалізму  та
модернізму;
 висвітлити  основні  факти,  проблеми  і  тенденції  розвитку  словенської

літератури зазначеного періоду;
 проаналізувати  події  загальноєвропейського  масштабу,  що  мали  вплив  на

словенський літературний процес (період реалізму та модернізму); 
 визначити роль словенської преси для розвитку культурного та літературного

життя в зазначений період; 
 визначити основні риси словенського модернізму;  
 з’ясувати особливості модерністичних напрямів; 
 глибше  засвоїти  ідейно-естетичні  концепції  національної  літератури

зазначеного періоду; 
 фахово аналізувати літературні явища;
 правильно  визначати  зображально-виражальні  засоби  мови  та  стилістичні

фігури під час аналізу художніх творів;
 розвивати творчі здібності студентів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 

 еріодизацію  словенською літературного  процесу,  суспільноісторичні
передумови  зародження  літератури  зазначеної  доби,  факти  й  тенденції
історії  розвитку  словенської літератури  періоду  реалізму  та  модернізму,
основні літературні течії та напрямки; 

 знати  історію  літератури,  що  вивчається,  аналізувати  й  інтерпретувати
літературні  твори,  визначати  їхню  специфіку  й  місце  в  літературному
процесі; 

 знати  життєвий  і  творчий  шлях  головних  представників  словенського
реалізму та модернізму, їхні основні твори. 

вміти: 
 визначати періоди словенського літературного процесу; 
 орієнтуватися  в  словенському літературно-історичному контексті  періоду

реалізму та модернізму; 
 аналізувати літературні явища та вписувати їх у відповідний контекст; 
 орієнтуватися  в  тематиці  та  проблематиці  художніх  творів,  розглядати

творчість  словенських  реалістів  та  модерністів  у  загальноєвропейському
контексті; 

 оперувати літературознавчими термінами; 



 реферувати подану інформацію словенською мовою;
 моделювати власні висловлювання в усній та писемній формах.  
 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; 

 організовувати процес свого навчання й самоосвіти; 
 розуміти основні проблеми літературознавства та підходи до їх розв’язання

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; 
 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.



3. Програма навчальної дисципліни
IV семестр

Змістовий модуль 1. 
Тема 1. Družbenozgodovinske  osnove slovenskega realizma. Glavni predstavniki  in
njihova dela. Analiza pesmi Ujetega ptiča tožba in Mejnik. 
Тема 2. Pesništvo v obdobju realizma. Fran Levstik, Simon Gregorčič, Anton Aškerc.
Analiza značajevke Telečja Pečenka. 
Тема 3. Pripovedništvo  v  obdobju  realizma.  Josip  Jurčič,   Janko  Kersnik.  Analiza
romana Jara gospoda. Poetični realizem. 
Тема 4. Pripovedništvo v obdobju realizma. Janez Mencinger. Analiza romana Abadon.

Змістовий модуль 2. 
Тема 5.  Pripovedništvo v obdobju realizma. Ivan Tavčar. Analiza romana Visoška
kronika.  
Тема 6.  Pripovedništvo v obdobju realizma. Josip Stritar. Analiza romana Zorin. 
Тема 7. Obdobje moderne. Zgodovinske določnice časa in prostora.  Življenje in delo
Dragotina Ketteja in Josipa Murna.
Тема 8.  Simbolizem, impresionizem in druge slogovne smeri. Analiza pesmi Na molu
San Carlo. Analizan pesmi Ko dobrave se mrače. 

4. Структура навчальної дисципліни
IV семестр

Назви змістових модулів і
тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Усьог
о 

у тому числі Усьо
го 

у тому числі
л п ла

б
ін
д

ср л п ла
б

ін
д

с
р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 12 1
3

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. 
Družbenozgodovinske 
osnove slovenskega 
realizma. Glavni 
predstavniki in njihova 
dela. Analiza pesmi 
Ujetega ptiča tožba in 
Mejnik. 

2 2 3,5

Тема 2. Pesništvo v 
obdobju realizma. Fran 
Levstik, Simon 
Gregorčič, Anton 
Aškerc. Analiza 
značajevke Telečja 

2 2 3,5



Pečenka. 
Тема 3. Pripovedništvo 
v obdobju realizma. 
Josip Jurčič,  Janko 
Kersnik. Analiza romana
Jara gospoda. Poetični 
realizem. 

2 2 3,5

Тема 4. Pripovedništvo 
v obdobju realizma. 
Janez Mencinger. 
Analiza romana Abadon.

2 2 3,5

Разом – зм. модуль1 8 8 14

Змістовий модуль 2. 
Тема  5. Pripovedništvo
v obdobju realizma. Ivan
Tavčar. Analiza  romana
Visoška kronika.

2 2 3,5

Тема  6. Pripovedništvo
v  obdobju  realizma.
Josip  Stritar.  Analiza
romana Zorin. 

2 2 3,5

Тема 7. Obdobje 
moderne. Zgodovinske 
določnice časa in 
prostora. Življenje in 
delo Dragotina Ketteja in
Josipa Murna.

2 2 3,5

Тема  8. Simbolizem,
impresionizem  in  druge
slogovne  smeri.  Analiza
pesmi  Na  molu  San
Carlo.  Analizan  pesmi
Ko dobrave se mrače. 

2 2 3,5

Разом – зм. модуль 2 8 8 14
Усього годин 16 16 28

5. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Družbenozgodovinske osnove slovenskega realizma. Glavni
predstavniki  in  njihova  dela.  Analiza  pesmi  Ujetega  ptiča
tožba in Mejnik. 

2

2 Pesništvo  v  obdobju  realizma.  Fran  Levstik,  Simon 2



Gregorčič,  Anton  Aškerc.  Analiza  značajevke  Telečja
Pečenka.

3 Pripovedništvo  v  obdobju  realizma.  Josip  Jurčič,   Janko
Kersnik. Analiza romana Jara gospoda. Poetični realizem. 

2

4 Pripovedništvo  v  obdobju  realizma.  Janez  Mencinger.
Analiza romana Abadon.

2

5 Pripovedništvo  v  obdobju  realizma.  Ivan  Tavčar. Analiza
romana Visoška kronika.

2

6 Pripovedništvo  v  obdobju  realizma.  Josip  Stritar.  Analiza
romana Zorin. 

2

7 Obdobje moderne. Zgodovinske določnice časa in prostora.
Življenje in delo Dragotina Ketteja in Josipa Murna.

2

8 Simbolizem,  impresionizem  in  druge  slogovne  smeri.
Analiza  pesmi  Na  molu  San  Carlo.  Analizan  pesmi  Ko
dobrave se mrače. 

2

Разом 16

6. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Glavne  značilnosti  obdobja  kot  preplet  romantičnih  in  realističnih
sestavin. 

3,5

2 Analiza  izbranih  pesmi  Simona  Gregorčiča  in  Antona
Aškerca.

3,5

3 Vpliv  Levstikovega  literarnega  programa  na  ustvarjanje
slovenskih realistov. 

3,5

4 Analiza odlomkov iz del Janka Kersnika. 3,5
5 Analiza dela Ivana Tavčarja Cvetje v jeseni. 3,5
6 Romantični, poetični realizem in naturalizem. 3,5
7 Življenje in delo poglavitnih predstavnikov moderne. 3,5
8 Slogovne smeri obdobja moderne. 3,5

Разом 28

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

розповідь,  пояснення,  відео  перегляд  матеріалів,  бесіда,  демонстрація,
інформаційно-ілюстративний метод, дискусія, методи стимулювання і мотивації
навчально-пізнавальної діяльності, метод проблемного викладу, метод аналізу та
спостереження,  методи контролю і  самоконтролю (усне опитування,  робота  з
робочими листками, письмовий контроль: тестові завдання).

8. Методи контролю
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):
• практичні/самостійні тощо: 24 % семестрової оцінки;

 усне  опитування  здійснюється  під  час  проведення  кожного  практичного
заняття,  на  якому  перевіряється  рівень  підготовленості  студента  до
виконання  певних  завдань  (студент  демонструє  свої  глибокі  знання  на
практичному  матеріалі,  детально  аналізує,  інтерпретує  художні  твори,
відповідає на всі запитання, передбачені в робочих листках). На кожному
занятті  така  усна  відповідь  оцінюється  у  3  бали;  максимальна  кількість
балів за 8 практичних занять – 24;

 письмові контрольні роботи (2 модулі у формі тестів по 13 балів):  26 %
семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 26. 
Бали за іспит нараховуються так (подано максимальну кількість балів, яку

може набрати студент): 
 усна частина – 50 балів (2 питання – по 25 балів) 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

9. Індивідуальні завдання
В методології організації навчання словенської літератури закладено особистісно-
зорієнтований  (студентоцентристський)  підхід,  який  покликаний  на  створення
умов для розвитку особистості студента, зокрема творчого підходу до реалізації
завдань,  розвитку  наукового  мовлення  майбутнього  дослідника,  удосконалення
навичок  групування  і  презентації  матеріалу,  письмового  аналізу  художнього
твору,  формування критичного мислення.  На третьому році  навчання студенти
пишуть курсову роботу на рекомендовану тему. Тема може бути відкоригована
відповідно до літературознавчих зацікавлень студента. Курсовий проект студент
виконує в межах годин, виділених на самостійну роботу у 6 семестрі. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточна успішністьУсна відповідь на практичних

заняттях 
Усна відповідь на

практичних заняттях 
Модуль 1 Модуль 2 За іспит За семестр

3 3 3 3 3 3 3 3 13 13 50 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка
в балах

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), 
практики

для заліку

90 – 100 А 5 відмінно  

зараховано
81-89 В

4
дуже добре 

71-80 С добре
61-70 D

3
задовільно 

51-60 Е достатньо
21-50 FX 2 незадовільно не зараховано 



0-20 F 2
незадовільно 

(без права
перездачі)

не зараховано 
(без права
перездачі)

10. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення дисципліни складається з:

- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях;
- комплекту практичних завдань: робочих листків;
- навчальних завдань для індивідуальної письмової роботи;
- списку рекомендованої літератури. 

11. Рекомендована література 
Основна:

1. Jože  POGAČNIK,  1998:  Slovenska  književnost  I. Ljubljana:  Državna  založba
Slovenije.

2. Janko Kos, 2002: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS.
3. Boris  Paternu:  Obdobje  realizma  slovenskem  jeziku,  književnosti  in  kulturi.

Ljubljana: 1982
4. Marja Boršnik: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: 1955
5. Ivan Grafenauer: Kratka zgodovina slovenskega slovstva. I. in II. del. Ljubljana:

1917.
6. Franc  Zadravec,  1999:  Slovenska  književnost  II.  Ljubljana:  Državna  založba

Slovenije
7. Taras Kermauner, 1981. Uvod v Cankarjevo dramatiko. Ljubljana.
8. Dušan Moravec: Ivan Cankar. Ljubljana 1978.
9. France Bernik: Tipologija Cankarjeve proze. Ljubljana 1983
10.Jože Snoj: Josip Murn. Ljubljana 1978
11.Juraj Martinovć: Poezija Dragotina Ketteja. Ljubljana 1976.

Додаткова:
1. Matjaž Kmecl: Rojstvo slovenskega romana. Ljubljana: 1981
2. Jože Pogačnik: Josip Stritar. Ljubljana: 1985
3. Miran Hladnik: Temeljni problemi slovenskega romana. Ljubljana 1995
4. Anton Slodnjak: Slovensko slovstvo. 

Інтернет-джерела
1. https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika  
2. http://www.dlib.si/  

http://www.dlib.si/
https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika

