




                                                                                                                                                                                                      

Опис навчальної дисципліни 

 «Новітні тенденції у розвитку чеської літератури» 

                                   Пояснювальна записка 

 Курс «Новітні тенденції у розвитку 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 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. 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

бакалаври 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3,5 

Галузь знань 

0203 гуманітарні науки 

(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Модулів – 1 

Напрям 

0305 філологія 

(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Чеська мова і 

література 

1-й  

 Семестр 

Загальна кількість годин - 

105 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –  32 

самостійної роботи 

студента – 73 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

16  

Практичні, семінарські 

16   

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

73 год.  год. 

ІНДЗ:  



Вид контролю:  

Іспит 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета – оволодіння знаннями з курсу «Новітні тенденції у розвитку чеської літератури» 

Завдання – ознайомлення студентів з основними фактами і тенденціями розвитку чеської 

літератури на сучасному етапі 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

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

інших професійних груп різного рівня. 

Як оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства. 

Як характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та 

прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації. 

Як обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи 

літературного матеріалу. 

Як 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. 

вміти:  

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. 

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

досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

«Новітні тенденції розвитку чеської літератури» 

Змістовий модуль 1. Розвиток чеської літератури на сучасному етапі 

Тема 1. Historické předpoklady rozvoje české literatury ХХ-začátku ХХІ ст.  

Тема 2. Klasifikace současné české literatury 

Змістовий модуль 2 Творчість провідних сучасних письменників 

Тема 3. Český postmodernismus, dílo M. Kundery, M. Ajvaza, V. Macury, J. Topola, I. Wernische, B. 

Spravcové, L. Kassala  

Тема 4. Problematika současné české prózy  



Тема 5: Současná česká poezie 

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 ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Historické 

předpoklady rozvoje 

české literatury ХХ-

začátku ХХІ ст. 

4 2 2          

Тема 2. Klasifikace 

současné české literatury 

37 2 2   33       

Разом за змістовий 

модуль 1 

41 4 4   33       

Змістовий модуль 2  

Тема 3. Český 

postmodernismus, dílo 

M. Kundery, M. Ajvaza, 

V. Macury, J. Topola, I. 

Wernische, B. 

Spravcové, L. Kassala 

6 3 3          

Тема 4. Problematika 

současné české prózy  

48 4 4   40       

Тема 5. Současná česká 

poesie 

6 3 3          

Модульний контроль 4 2 2          

Разом за змістовий 

модуль 2 

64 12 12   40       

Усього годин 105 16 16   73       

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 



1 Literární proces v Česku po roce 1989 2 

2 Rozvoj české prózy po roce 1989 2 

3 Dokumentární próza 2 

4 Lyrizovaná próza 2 

5 Prvky postmodernizmu 2 

6 Beletristika po roce 1989 2 

7 Klasifikace současné české poesie 2 

8 Česko-ukrajinské literární vztahy po roce 1989 2 

 

Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Český postmodernismus, dílo M. Kundery, M. Ajvaza, V. Macury, J. Topola, 

I. Wernische, B. Spravcové, L. Kassala 

30 

2 Problematika současné české prózy 20 

3 Současná česká poezie 23 

 Разом  73 

Самостійна робота включає опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, самостійне 

вивчення окремих тем чи питань, що не розглядаються в курсі лекцій, підготовку до практичних 

занять, виконання системи вправ практичного характеру, підготовку до модульних контрольних робіт 

та заліку (Чеська література епохи бароко, доби Просвітництва) – 36 год. 

9. 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 аналізується творчість автора або особливості 

літературної епохи). 

10. Методи контролю 

Контроль успішності студентів включає презентацію на вибрану студентом тему за програмою 

курсу про чеського письменника-постмодерніста, що оцінюється від 0 до 50 балів за виконанням 

самостійної роботи та практичних завдань. Підсумкове оцінювання виконання самостійної роботи 

та результату іспиту за 100-бальною шкалою.  

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Розподіл  балів, які отримують студенти (включно з презентацією) 

Поточне тестування та самостійна робота 

іспит 

Сума 

100 Т 1 Т 2 Т3 Т4 Т5 

10 10 10 10 10 

 

Оцінювання знань студентів: максимальна кількість балів за поточну успішність – 50, на іспиті    – 50 



Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи (проекту) 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до 70 до  -___ до 30 100 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків). 

➢ максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 

балів, на екзамені – 50 балів; 

➢ при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 

Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 

4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 

3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних 

робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів 

контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі 

визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання 

відповідних дисциплін. 

12. Методичне забезпечення 

Львівська богемістика (програма, методичні рекомендації, бібліографія). – Львів, 2006.  

13. Рекомендована література 

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. 

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


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

4. Dějiny české literatury od začátku k dnešku. – Praha, 1998. 

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

6. Panorama české literatury. – Olomouc, 1994. 

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

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

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

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

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

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

 

14. Інформаційні ресурси 

 

Česká próza po roce 2000. URL: https://www.czechlit.cz/cz/feature/ceska-proza-po-roce-2000/ 

seznam.cz 

Současná česká literatura. URL: http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-CR/Kulturni-fakta/Soucasna-

ceska-literatura 

Česká literature od roku 1989 do současnosti. URL: https://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/cesky-

jazyk/ceska-literatura-od-roku-1989-do-soucasnosti 

Portál české literatury. URL: https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/seznam-antikvariatu-v-ceske-

republice_243.html 

 

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
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
https://www.czechlit.cz/cz/feature/ceska-proza-po-roce-2000/
http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-CR/Kulturni-fakta/Soucasna-ceska-literatura
http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-CR/Kulturni-fakta/Soucasna-ceska-literatura
https://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/cesky-jazyk/ceska-literatura-od-roku-1989-do-soucasnosti
https://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/cesky-jazyk/ceska-literatura-od-roku-1989-do-soucasnosti
https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/seznam-antikvariatu-v-ceske-republice_243.html
https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/seznam-antikvariatu-v-ceske-republice_243.html

