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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 5 

Галузь знань 

Нормативна Напрям 

підготовки 

Модулів – 2 

Спеціальність 

035.03 Філологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

 

Змістових модулів – 2 Спеціалізація  

035.038 

слов’янські мови 

та літератури 

(переклад 

включно), перша – 

чеська 

1-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

2-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3, 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

16  

Практичні, семінарські 

32   

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

102 год.  год. 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю: іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1 до 2. 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 



Мета – оволодіння знаннями з курсу «Постмодернізм у слов’янських 

літературах». 

Завдання – ознайомити студентів з основними фактами і тенденціями 

розвитку чеської літератури на сучасному етапі. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

 

знати:  

- факти і тенденції історії розвитку постмодерністської літератури  у Чехії; 

- знати історію чеської літератури, аналізувати й інтерпретувати літературні 

твори, визначати їхню специфіку й місце в 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 і літератури і вміти застосовувати ці знання у 

професійній діяльності; 

- знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної 

спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності; 

вміти:  

- аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний 

контекст; 

- застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань; 

- окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну 

філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань; 

- здійснювати 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. 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Розвиток чеської літератури на сучасному етапі. 

Елементи постмодернізму в сучасній чеській літературі. 

Тема 1. Історичні передумови розвитку чеської літератури кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. 

Тема 2. Проблематика періодизації сучасної чеської літератури. 

Постмодернізм у другій половині ХХ ст. та його співвідношення з офіційною 

літературою. 

Змістовий модуль 2. Творчість провідних сучасних письменників-

постмодерністів. 

Тема 3. Чеський постмодернізм та його особливості. Творчість М. Кундери, 

М. Айваза, В. Мацури, Я. Топола, І. Верніша, Б. Справцової, Л. Касала, 

Ї. Кратохвіла. 

Тема 4. Проблематика чеської постмодерної прози. 

Тема 5: Основні ідейно-тематичні аспекти чеської постмодерної поезії. 

 

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 1

0 

11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Розвиток чеської літератури на сучасному етапі. Елементи 

постмодернізму в сучасній чеській літературі. 

Тема 1: Історичні 

передумови розвитку 

чеської літератури 

кінця ХХ – початку 

ХХІ ст. 

6 2 4          

Тема 2: Проблематика 

періодизації сучасної 

чеської літератури. 

Постмодернізм у 

другій половині ХХ ст. 

та його співвідношення 

з офіційною 

літературою. 

6 2 4          

Модульний контроль             

Разом за змістовий 

модуль 1 

8 4 8          

Змістовий модуль 2. Творчість провідних сучасних письменників-постмодерністів. 

Тема 3: Постмодернізм 9 3 6          



у чеській літературі. 

Творчість М. Кундери, 

М. Айваза, В. Мацури, 

Я. Топола, І. Верніша, 

Б. Справцової, 

Ї. Кратохвіла, Л. Касала 

Тема 4: Проблематика 

постмодерної чеської 

прози. 

12 4 8          

Тема 5: Основні 

ідейно-тематичні 

аспекти постмодерної 

чеської поезії. 

9 3 6          

Модульний контроль 1            

Разом за змістовий 

модуль 2 

36 12 24          

Усього годин 150 16 32   102       

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історичні передумови розвитку чеської літератури кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. Поняття про постмодернізм. 

2 

2 Постмодернізм у світі та Сучасна чеська література 2 

3 Основні поняття та терміни постмодернізму 2 

4 Співіснування постмодернізму та офіційної літератури в 

Чехословаччині епохи комуністичної диктатури. 

2 

5 Постмодернізм та підпільна література 2 

6 Постмодернізм та міграційна література 2 

7 М. Кундери як представник літератури постмодерну. 2 

8 Сучасна проза М. Кундери 2 

9 Творчість Я. Топола 2 

10 Романістика Я. Топола 2 

11 Романістика В. Мацури 2 

12 В. Мацура – літературний критик 2 

13 Постмодерністські елементи в романах Ї. Кратохвіла 2 

14 Особливості творчого доробку М. Айваза 2 

15 І. Верніш та його поетичний світ 2 

16 Елементи постмодернізму у творчості чеських поетів різних 

напрямків 

2 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Чеський постмодернізм та його особливості. Творчість 

М. Кундери, М. Айваза, В. Мацури, Я. Топола, І. Верніша, 

40 



Б. Справцової, Ї. Кратохвіла, Л. Касала 

2 Проблематика сучасної чеської прози 40 

3 Розвиток сучасної чеської поезії 22 

 Разом  102 

Самостійна робота включає опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу, самостійне вивчення окремих тем чи питань, що не розглядаються в 

курсі лекцій, підготовку до практичних занять, підготовку до модульних 

контрольних робіт та іспиту. 

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). 

 

Методи контролю 

 

Контроль успішності студентів включає поточний контроль за виконанням 

самостійної роботи та практичних завдань. Підсумкове оцінювання виконання 

самостійної роботи та інших видів роботи проводиться за 100-бальною 

шкалою. 

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит 
Сума 

100 Т 1 Т 2 Т3 Т4 Т5 

50 
10 10 10 10 10 

Критерії оцінювання успішності студентів: Оцінювання проводиться за 

100-бальною шкалою. Бали нараховуються за такою системою: усне 

опитування за темами лекційних та практичних занять – від 1 до 3 балів; 

екзамен (письмове опитування у тестовій або усній формі, що стосується тем, 

висвітлених під час лекційних занять, передбачених змістовими модулями № 1–

2) – 50 балів. 

 

Шкала оцінювання: вузу, 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    



81-89 В 
4 

дуже добре   

зараховано 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) 

 

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. 

 

Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 

- конспекту лекцій; 

- комплекту практичних завдань; 

- комплекту завдань для письмових опитувань; 

- переліку тем для усних опитувань; 

- списку рекомендованої літератури. 

 

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. 

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

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

5. Panorama české literatury. – Olomouc, 1994. 

 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Česká próza po roce 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

2. Čitanka [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://texty.citanka.cz/ 

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://www.czechlit.cz/cz/feature/ceska-proza-po-roce-2000/
http://texty.citanka.cz/


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

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

4. Současná česká literatura [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-CR/Kulturni-fakta/Soucasna-ceska-

literatura 

3. Česká literature od roku 1989 do současnosti [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/cesky-jazyk/ceska-literatura-

od-roku-1989-do-soucasnosti 

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

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

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

http://ld.johanesville.net 

6. Portál české literatury [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/seznam-antikvariatu-v-ceske-

republice_243.html 

7. Svět literatury [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svet-

literatury.wz.cz 

8. Životopisy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cesky-

jazyk.cz/zivotopisy/ 

 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/
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
http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/
http://ld.johanesville.net/
https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/seznam-antikvariatu-v-ceske-republice_243.html
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