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Завданням навчити майбутніх славістів системно працювати над 
вдосконаленням теоретичної бази з проблем сучасної мовознавчої 
славістики.  
Цей курс забезпечує  розуміння наукових напрямків та тенденцій у 
європейській мовознавчій славістиці.  
  Новітні тенденції розвитку чеської мови - важливий і необхідний 
компонент програми професійної філологічної освіти маґістрів - 
славістів. Вивчаючи цей предмет, студенти натрапляють на певні 
труднощі: 
розуміння та аналіз теоретичної бази мовознавчої славістики, зокрема 
інтерпретацію лінгвістичних явищ з точки зору синхронії мови. 
Лекційний курс з нових тенденцій розвитку чеської мови покликаний  
підготувати майбутніх маґістрів до наукової та викладацької роботи, 
навчити їх правильно розуміти лінгвістичні явища, що характерні для 
національних мов в умовах глобалізаційних процесів. Запропонований 
навчальний курс є важливим і необхідним компонентом програми 
професійної філологічної освіти студентів-славістів, фактично є  
підсумком та апробацією здобутих знань з теоретичних та практичних 
курсів із морфології, лексикології, синтаксису слов'янських мов, 
актуальних проблем слов'янського мовознавства. 

Коротка анотація 
курсу 

Курс з новітніх тенденцій розвитку чеської мови призначений для 
маґістрів-славістів першого року навчання. Як частина обов'язкової 
програми цей курс поглиблює теоретичні знання  студентів та формує 
навички для наукової роботи майбутніх науковців, ознайомлює з новими 
здобутками європейських наукових шкіл, вдосконалює методику 
зіставного аналізу, актуалізує фактор мотивації у майбутній славістів.  

Завдання курсу "Новітні тенденції розвитку чеської мови" – 



підготувати майбутніх славістів до наукової роботи у сучасних 
глобалізаційних умовах.  

Мета та цілі курсу Мета курсу –  допомогти студентові засвоїти основний теоретичний  
апарат курсу “Новітні тенденції розвитку чеської мови” як науки загалом 
та як підсумку й узагальнення знань зі славістичних мовознавчих  курсів 
зокрема, вміти їх застосовувати у науково-викладацькій практиці.  
Запропонований курс має загальнотеоретичні та  практичні цілі.                  
Загальнотеоретичні цілі курсу з  “Новітні тенденції розвитку чеської 
мови” полягають в тому, щоб: 

 осмислити теоретичний апарат курсу, засвоїти вимоги до 
володіння іноземною (слов’янською) мовою; 

 ознайомитись з теоретичними надбаннями європейської 
мовознавчої славістики; 

 уміти характеризувати тенденції розвитку чеської мови; 
 усвідомити зв'язок між предметами гуманітарної 

парадигми; 
 зрозуміти мову як суспільне явище; 
 аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і 

школи в лінгвістиці; 
 оцінювати історичні надбання та новітні досягнення 

мовознавчих шкіл; 
 характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, 

принципи, основні �поняття тощо) та прикладні аспекти 
обраної філологічної спеціалізації.  

 
Практичні цілі курсу з новітніх тенденцій розвитку чеської мови 
вбачаємо в тому, що він допоможе: 

 підготувати майбутніх славістів до наукової роботи; 
 навчить ретельно та правильно обирати підходи до 

викладання філологічних курсів. 

Література для 
вивчення 
дисципліни 

Базова: 
1. BEČKA, J. V. (1978): Slangy, podmínky jejich vzniku a vývoje, in: 
Klimeš, L., ed., Sborník přednášek z I. konference o slangu a argotu v Plzni v 
září 1977, s. 2–7, Plzeň: Pedagogická fakulta. 
2. Čechová, M. Dynamika slovní zásoby dnešní češtiny. In: S.Gajda, Języki 
slowiańskie wobec wspólczesnych przemian w Europie. Opole 1993,s. 103-
104. 
3. Český jazyk na přelomu tisíciletí. František Daneš a kolektiv. Praha, 1997.  
15.Dokulil, M. Nová skutečnost v zrcadle slovní zásoby češtiny. Naše řeč, 
35,1951,s.121-131. 
4. Havránek, B. Cizí jazyk a “ cizí slova”, Slovo s slovesnost, 4 1938, s.255-
256.  
5. HUBÁČEK, J. (1979): O českých slanzích. Ostrava: Profil. 
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7. Kraus, j. K vývojové dynamice vědecké komunikace. In: M. Žemlička, 
Termina 10. Pedagogická fakulta TU v Liberci a ÚJČ AV ČR 1995, s.81-94. 



18.Sprachwandel in der Slavia. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 
5. Jahrhundert. Herausgegeben von Lew N. Zybatow. Frankfurt am Main; 
Berlin; Bern; Bruxells; New York; Oxford; Wien, 2000. Teil 1,2. 
8. Oldřich Uličný. Jméno pro naši vlast. Česká republika: Čechy, Česko, 
Čechie? Čeština doma a ve světě, 1993, roč. 1, s. 8-11. 
9. Oldřich Uličný. Kodifikace češtiny se dotýká kolektivních hodnot. Mladá 
fronta Dnes, 1994, roč. 5, č. 183, s. 7. 
10. Oldřich Uličný. Čeština se vyvíjí i dnes. Čeština doma a ve světě, 1995, 
roč. 3, s. 124-127. 
11. Oldřich Uličný. Čeština devadesátých let dvacátého století. In ŠRÁMEK, 
R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno, 1996, s. 59-63. 
12. Oldřich Uličný. K teoretickým otázkám grafické adaptace přejatých slov v 
češtině. In KARLÍK, P. a KRČMOVÁ, M. (ed.). Jazyk a kultura vyjadřování. 
Brno, 1998, s. 101-106. 
13. Oldřich Uličný.   Češskij jazyk v konce dvadcatogo veka. In ZYBATOW, 
L. N. (ed.). Sprachwandel in der Slavia. Linguistik International. Frankfurt a. 
M., 2000, S. 141-157 12. 
14. Oldřich Uličný. Kam kráčíš, češtino? Lidové noviny, 2004, roč.17 , č. 96 s.1
15. SKALIČKA, V. (1975): Hranice sociolingvistiky. SaS, 36: 110 –115. 
 16. SKALIČKA, V. (1974): Jazyk a společnost. SaS, 35: 85–87. 

 
Основні словники: 
1. Чесько-український словник у 2-х т. К., 1988. 
2. Українсько-чеський словник у 2-х т. Прага, 1994. 
3. Чешско-русский словарь в 2-х т. Прага, 1976. 
4. Русско-чешский словарь в 2-х т. Москва, 1978. 
5. Martincová O. a kol. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. Praha, 
1998. 
6. Kraus J., Petráčková V. Akademický slovník cizích slov. Praha:Academia, 
1995. 
7. Příruční slovník jazyka českého. Díl.I-IV. Praha, 1935-1957. 
8. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha, 1978, 1994, 2002. 
9. Slovník spisovného jazyka českého. Dil. I-IV. Praha, 1958-1971. 
10. Trávníček F. Slovník jazyka českého. Praha, 1952. 

Тривалість курсу 1 семестр маґістерського навчання 
 

Обсяг курсу Новітні тенденції розвитку чеської мови. Аналіз мовної ситуації 
на території Чехії. Структурні аспекти сучасної чеської мови. 
Літературні та нелітературні утворення. Діалекти. Народно-

розмовна мова. Інтердіалект. Вплив інтерлінгвальних контактів 

на розвиток мовного стандарту. Інтернаціоналізація лексичного 
складу чеської мови. Явище пуризу. Активний характер 
запозичень.  
Загальний обсяг годин: 105, у т.ч.  16 годин лекційних, 16 годин 
практичних, 73 годин самостійної роботи, кредитів 4,5 ; 1 модуль. 

 
Очікувані 
результати 
навчання 

Студент повинен знати:  

- основні теоретичні положення з курсу Новітні тенденції розвитку 
чеської мови; 



- структурні аспекти сучасної чеської мови, літературні та нелітературні 
утворення.  
- діалекти, поняття народно-розмовної мови, інтердіалекти; 
- вплив інтерлінгвальних контактів на розвиток мовног стандарту.  
 - процеси інтернаціоналізації лексичного складу чеської мови; 
- харатеристику комунікативних ситуацій сучасної чеської мови; 
- сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й      
ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості  
дослідження в конкретній філологічній галузі; 
 - різні напрями і школи в лінгвістиці, вміти аналізувати, порівнювати іх 
теоретичне надбання; 
- теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття 
тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації. 
- сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та 
її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які 
навчаються. 
- дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного 
чи літературного матеріалу. 
 
 

Ключові слова Літературна мова, діалект, інтердіалект, соціолект, сленг, арго, 
інтернаціоналізм, іншомовні запозичення, пуризм, екзоніми. 

Формат курсу очний 

Теми *СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 
контроль, форма 

залік 

Пререквізити лексико-граматичний курс зі слов’янської мови, морфологія, 
лексика та фразеологія слов’янських мов, вступ до мовознавства, 
мовознавство. 

Навчальні методи 
та техніки, які 

будуть 
використовуватися 
під час викладання 

курсу 

Новітні тенденції розвитку чеської мови передбачає застосування 
методів зіставного дослідження слов’янських мов, описового, 
порівняльно-історичного та структурного методів.  

Необхідне 
обладнання 

        проєктор 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 
кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються так:  
•       практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів 30 ; 
•       модуль: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів 20; 
•       іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 
50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 



Питання до іспиту  
Загальна характеристика мовної ситуації у Чехії.   
Структурні аспекти сучасної чеської мови. Літературні та нелітературні 
утворення. Діалекти. Народно-розмовна мова. Інтердіалект. 
 Фонетичні, морфологічні, лексичні, стилістичні особливості 
ітердіалекту. Робота з текстами. 
Вплив інтерлінгвальних контактів на розвиток мовного стандарту. 
Інтернаціоналізація лексичного складу чеської мови. Явище 
пуризу.Активний характер запозичень. Класифікація запозичень за 
мовами. 
Екзоніми у сучасній чеській мові. Тенденції до адаптації. 
Характеристика окремих комунікативних ситуацій. Мова політики та 
політиків. Аналіз за моделлю SPEAKING. 
Характеристика мови реклами (на прикладі чеського рекламного тексту).   
Чеська мова у європейському науковому контексті. 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

 



	
СХЕМА	КУРСУ	
 
Тиж.	
/	
дата	
/	
год.‐	

Тема,	план,	короткі	тези	 Форма	
діяльност
і	
(заняття)	
	

Література	 Завдання,	год	
	

Термін	
виконання	

	 Змістовий	 модуль	1	 	 	Новітні	тенденції	
розвитку	чеської	мови.	
	
	

	 	 	 	

1	т.	
	
2	
год.	

	Тема	 1 Загальна характеристика мовної 
ситуації у Чехії.	
	

	

лекція	 1.BEČKA, J. V. 
(1978): Slangy, 
podmínky jejich 
vzniku a vývoje, in: 
Klimeš, L., ed., 
Sborník přednášek z I. 
konference o slangu a 
argotu v Plzni v září 
1977, s. 2–7, Plzeň: 
Pedagogická fakulta. 
2. Čechová, M. 
Dynamika slovní 
zásoby dnešní češtiny. 
In: S.Gajda, Języki 
slowiańskie wobec 
wspólczesnych 
przemian w Europie. 
Opole 1993,s. 103-
104. 
3. Český jazyk na 
přelomu tisíciletí. 

		 Загальна характеристика 
мовної ситуації у Чехії.	
	
	
	
	
	 	

	
	



František Daneš a 
kolektiv. Praha, 1997. 
4. HUBÁČEK, J. 
(1979): O českých 
slanzích. Ostrava: 
Profil. 
5.HUBÁČEK, J. 
(2008): K současnému 
stavu zkoumání 
sociolektů, in: 
Chýlová, H., ed. 
Sborník přednášek z 
VIII. konference o 
slangu a argotu 
konané v Plzni ve 
dnech 26.–27. února 
2008, s. 4–7, Plzeň: 
Vydavatelství 
Západočeské 
univerzity v Plzni. 
	

2	т.	
2	
год.	

Загальна характеристика мовної ситуації у 
Чехії.	

практичн
е	

1.BEČKA, J. V. 
(1978): Slangy, 
podmínky jejich 
vzniku a vývoje, in: 
Klimeš, L., ed., 
Sborník přednášek z I. 
konference o slangu a 
argotu v Plzni v září 
1977, s. 2–7, Plzeň: 
Pedagogická fakulta. 
2. Čechová, M. 
Dynamika slovní 

Загальна характеристика 
мовної ситуації у Чехії.	

	



zásoby dnešní češtiny. 
In: S.Gajda, Języki 
slowiańskie wobec 
wspólczesnych 
przemian w Europie. 
Opole 1993,s. 103-
104. 
3. Český jazyk na 
přelomu tisíciletí. 
František Daneš a 
kolektiv. Praha, 1997. 
4. HUBÁČEK, J. 
(1979): O českých 
slanzích. Ostrava: 
Profil. 
5.HUBÁČEK, J. 
(2008): K současnému 
stavu zkoumání 
sociolektů, in: 
Chýlová, H., ed. 
Sborník přednášek z 
VIII. konference o 
slangu a argotu 
konané v Plzni ve 
dnech 26.–27. února 
2008, s. 4–7, Plzeň: 
Vydavatelství 
Západočeské 
univerzity v Plzni. 
 

3	т.	
2	
год.	

Структурні аспекти сучасної чеської мови. 
Літературні та нелітературні утворення. Діалекти. 
Народно-розмовна мова. Інтердіалект. 

лекція	 1.BEČKA, J. V. 
(1978): Slangy, 
podmínky jejich 

Структурні аспекти сучасної 
чеської мови. Літературні та 
нелітературні утворення. Діалекти. 

	



 vzniku a vývoje, in: 
Klimeš, L., ed., 
Sborník přednášek z I. 
konference o slangu a 
argotu v Plzni v září 
1977, s. 2–7, Plzeň: 
Pedagogická fakulta. 
2. Čechová, M. 
Dynamika slovní 
zásoby dnešní češtiny. 
In: S.Gajda, Języki 
slowiańskie wobec 
wspólczesnych 
przemian w Europie. 
Opole 1993,s. 103-
104. 
3. Český jazyk na 
přelomu tisíciletí. 
František Daneš a 
kolektiv. Praha, 1997. 
4. HUBÁČEK, J. 
(1979): O českých 
slanzích. Ostrava: 
Profil. 
5.HUBÁČEK, J. 
(2008): K současnému 
stavu zkoumání 
sociolektů, in: 
Chýlová, H., ed. 
Sborník přednášek z 
VIII. konference o 
slangu a argotu 
konané v Plzni ve 

Народно-розмовна мова. 
Інтердіалект. 
 



dnech 26.–27. února 
2008, s. 4–7, Plzeň: 
Vydavatelství 
Západočeské 
univerzity v Plzni. 
 

4	т.	
2	
год.	

Структурні аспекти сучасної чеської мови. 
Літературні та нелітературні утворення. Діалекти. 
Народно-розмовна мова. Інтердіалект. 
 

практичн
е	

1.BEČKA, J. V. 
(1978): Slangy, 
podmínky jejich 
vzniku a vývoje, in: 
Klimeš, L., ed., 
Sborník přednášek z I. 
konference o slangu a 
argotu v Plzni v září 
1977, s. 2–7, Plzeň: 
Pedagogická fakulta. 
2. Čechová, M. 
Dynamika slovní 
zásoby dnešní češtiny. 
In: S.Gajda, Języki 
slowiańskie wobec 
wspólczesnych 
przemian w Europie. 
Opole 1993,s. 103-
104. 
3. Český jazyk na 
přelomu tisíciletí. 
František Daneš a 
kolektiv. Praha, 1997. 
4. HUBÁČEK, J. 
(1979): O českých 
slanzích. Ostrava: 
Profil. 

Структурні аспекти сучасної 
чеської мови. Літературні та 
нелітературні утворення. Діалекти. 
Народно-розмовна мова. 
Інтердіалект. 
 

	



5.HUBÁČEK, J. 
(2008): K současnému 
stavu zkoumání 
sociolektů, in: 
Chýlová, H., ed. 
Sborník přednášek z 
VIII. konference o 
slangu a argotu 
konané v Plzni ve 
dnech 26.–27. února 
2008, s. 4–7, Plzeň: 
Vydavatelství 
Západočeské 
univerzity v Plzni. 
 

5	т.	
2	
год.	

Фонетичні, морфологічні, лексичні, стилістичні 
особливості ітердіалекту. Робота з текстами. 

лекція	 1. HUBÁČEK, J. 
(1979): O českých 
slanzích. Ostrava: 
Profil. 
2.HUBÁČEK, J. 
(2008): K současnému 
stavu zkoumání 
sociolektů, in: 
Chýlová, H., ed. 
Sborník přednášek z 
VIII. konference o 
slangu a argotu 
konané v Plzni ve 
dnech 26.–27. února 
2008, s. 4–7, Plzeň: 
Vydavatelství 
Západočeské 
univerzity v Plzni. 

Фонетичні, морфологічні, 
лексичні, стилістичні особливості 
ітердіалекту. Робота з текстами. 

	



3. Kraus, j. K 
vývojové dynamice 
vědecké komunikace. 
In: M. Žemlička, 
Termina 10. 
Pedagogická fakulta 
TU v Liberci a ÚJČ 
AV ČR 1995, s.81-94. 
4.Sprachwandel in der 
Slavia. Die slavischen 
Sprachen an der 
Schwelle zum 5. 
Jahrhundert. 
Herausgegeben von 
Lew N. Zybatow. 
Frankfurt am Main; 
Berlin; Bern; 
Bruxells; New York; 
Oxford; Wien, 2000. 
Teil 1,2. 
 

6	т.	
2	
год.	

Фонетичні, морфологічні, лексичні, стилістичні 
особливості ітердіалекту. Робота з текстами. 

практичн
е	

1. HUBÁČEK, J. 
(1979): O českých 
slanzích. Ostrava: 
Profil. 
2.HUBÁČEK, J. 
(2008): K současnému 
stavu zkoumání 
sociolektů, in: 
Chýlová, H., ed. 
Sborník přednášek z 
VIII. konference o 

Фонетичні, морфологічні, 
лексичні, стилістичні особливості 
ітердіалекту. Робота з текстами. 
Ідготовка презентацій. 

	



slangu a argotu 
konané v Plzni ve 
dnech 26.–27. února 
2008, s. 4–7, Plzeň: 
Vydavatelství 
Západočeské 
univerzity v Plzni. 
3. Kraus, j. K 
vývojové dynamice 
vědecké komunikace. 
In: M. Žemlička, 
Termina 10. 
Pedagogická fakulta 
TU v Liberci a ÚJČ 
AV ČR 1995, s.81-94. 
18.Sprachwandel in 
der Slavia. Die 
slavischen Sprachen 
an der Schwelle zum 
4. Jahrhundert. 
Herausgegeben von 
Lew N. Zybatow. 
Frankfurt am Main; 
Berlin; Bern; 
Bruxells; New York; 
Oxford; Wien, 2000. 
Teil 1,2. 
 

7	т.	
2	
год.	

Вплив інтерлінгвальних контактів на розвиток 
мовного стандарту. Інтернаціоналізація 
лексичного складу чеської мови. Явище 
пуризу.Активний характер запозичень. 

лекція	 1.Dokulil, M. Nová 
skutečnost v zrcadle 
slovní zásoby češtiny. 

Вплив інтерлінгвальних контактів 
на розвиток мовного стандарту. 
Інтернаціоналізація лексичного 
складу чеської мови. Явище 

	



	 Класифікація запозичень за мовами. Naše řeč, 
35,1951,s.121-131. 
2. Havránek, B. Cizí 
jazyk a “ cizí slova”, 
Slovo s slovesnost, 4 
1938, s.255-256.  
3. Oldřich Uličný. 
Čeština se vyvíjí i 
dnes. Čeština doma a 
ve světě, 1995, roč. 3, 
s. 124-127. 
4. Oldřich Uličný. 
Čeština devadesátých 
let dvacátého století. 
In ŠRÁMEK, R. 
(ed.). Spisovnost a 
nespisovnost dnes. 
Brno, 1996, s. 59-63. 
5. Oldřich Uličný. K 
teoretickým otázkám 
grafické adaptace 
přejatých slov v 
češtině. In KARLÍK, 
P. a KRČMOVÁ, M. 
(ed.). Jazyk a kultura 
vyjadřování. Brno, 
1998, s. 101-106. 
6.Oldřich Uličný.     
Češskij jazyk v konce 
dvadcatogo veka. In 
ZYBATOW, L. N. 
(ed.). Sprachwandel in 
der Slavia. Linguistik 

пуризу.Активний характер 
запозичень. Класифікація 
запозичень за мовами. 



International. 
Frankfurt a. M., 
2000, S. 141-157 12. 
7. Oldřich Uličný. K
kráčíš, češtino? Lido
noviny, 2004, roč.17 , č.
s.18. 
 

8	т.	
2	
год.	

Вплив інтерлінгвальних контактів на розвиток 
мовного стандарту. Інтернаціоналізація 
лексичного складу чеської мови. Явище 
пуризу.Активний характер запозичень. 
Класифікація запозичень за мовами. 

практичн
е	

1.Dokulil, M. Nová 
skutečnost v zrcadle 
slovní zásoby češtiny. 
Naše řeč, 
35,1951,s.121-131. 
2. Havránek, B. Cizí 
jazyk a “ cizí slova”, 
Slovo s slovesnost, 4 
1938, s.255-256.  
3. Oldřich Uličný. 
Čeština se vyvíjí i 
dnes. Čeština doma a 
ve světě, 1995, roč. 3, 
s. 124-127. 
4. Oldřich Uličný. 
Čeština devadesátých 
let dvacátého století. 
In ŠRÁMEK, R. 
(ed.). Spisovnost a 
nespisovnost dnes. 
Brno, 1996, s. 59-63. 
5. Oldřich Uličný. K 
teoretickým otázkám 
grafické adaptace 

Вплив інтерлінгвальних контактів 
на розвиток мовного стандарту. 
Інтернаціоналізація лексичного 
складу чеської мови. Явище 
пуризу.Активний характер 
запозичень. Класифікація 
запозичень за мовами. Робота зі 
словниками. 

	



přejatých slov v 
češtině. In KARLÍK, 
P. a KRČMOVÁ, M. 
(ed.). Jazyk a kultura 
vyjadřování. Brno, 
1998, s. 101-106. 
6.Oldřich Uličný.     
Češskij jazyk v konce 
dvadcatogo veka. In 
ZYBATOW, L. N. 
(ed.). Sprachwandel in 
der Slavia. Linguistik 
International. 
Frankfurt a. M., 
2000, S. 141-157 12. 
7. Oldřich Uličný. K
kráčíš, češtino? Lido
noviny, 2004, roč.17 , č.
s.18. 
 

9	т.	
2	
год.	

Екзоніми у сучасній чеській мові. Тенденції до 
адаптації. 

лекція	 1. Oldřich Uličný. 
Jméno pro naši vlast. 
Česká republika: 
Čechy, Česko, 
Čechie? Čeština doma 
a ve světě, 1993, roč. 
1, s. 8-11. 
2. Oldřich Uličný. K 
teoretickým otázkám 
grafické adaptace 
přejatých slov v 
češtině. In KARLÍK, 
P. a KRČMOVÁ, M. 

Екзоніми у сучасній чеській мові. 
Тенденції до адаптації. 

	



(ed.). Jazyk a kultura 
vyjadřování. Brno, 
1998, s. 101-106. 
3.Oldřich Uličný.    
Češskij jazyk v konce 
dvadcatogo veka. In 
ZYBATOW, L. N. 
(ed.). Sprachwandel in 
der Slavia. Linguistik 
International. 
Frankfurt a. M., 
2000, S. 141-157 12. 
 

10	т.	
2	
год.	

Екзоніми у сучасній чеській мові. Тенденції до 
адаптації. 

практичн
е	

1. Oldřich Uličný. 
Jméno pro naši vlast. 
Česká republika: 
Čechy, Česko, 
Čechie? Čeština doma 
a ve světě, 1993, roč. 
1, s. 8-11. 
2. Oldřich Uličný. K 
teoretickým otázkám 
grafické adaptace 
přejatých slov v 
češtině. In KARLÍK, 
P. a KRČMOVÁ, M. 
(ed.). Jazyk a kultura 
vyjadřování. Brno, 
1998, s. 101-106. 
3.Oldřich Uličný.    
Češskij jazyk v konce 
dvadcatogo veka. In 
ZYBATOW, L. N. 

Екзоніми у сучасній чеській мові. 
Тенденції до адаптації. Робота зі 
словниками. 

	



(ed.). Sprachwandel in 
der Slavia. Linguistik 
International. 
Frankfurt a. M., 
2000, S. 141-157 12. 

11	т.	
2	
год.	

Характеристика окремих комунікативних 
ситуацій. Мова політики та політиків. Аналіз за 
моделлю SPEAKING. 

лекція	 1. Český jazyk na 
přelomu tisíciletí. 
František Daneš a 
kolektiv. Praha, 1997.  
2.Dokulil, M. Nová 
skutečnost v zrcadle 
slovní zásoby češtiny. 
Naše řeč, 
35,1951,s.121-131. 
2. Kraus, j. K 
vývojové dynamice 
vědecké komunikace. 
In: M. Žemlička, 
Termina 10. 
Pedagogická fakulta 
TU v Liberci a ÚJČ 
AV ČR 1995, s.81-94. 
3.Sprachwandel in der 
Slavia. Die slavischen 
Sprachen an der 
Schwelle zum 9. 
Jahrhundert. 
Herausgegeben von 
Lew N. Zybatow. 
Frankfurt am Main; 
Berlin; Bern; 

Характеристика окремих 
комунікативних ситуацій. Мова 
політики та політиків. Аналіз за 
моделлю SPEAKING. Аналіз 
публіцистичних виступів Вацлав 
Гавела; 

	



Bruxells; New York; 
Oxford; Wien, 2000. 
Teil 1,2. 
 

12	т.	
2	
год.	

Характеристика окремих комунікативних 
ситуацій. Мова політики та політиків. Аналіз за 
моделлю SPEAKING. 

практичн
е	

1. Český jazyk na 
přelomu tisíciletí. 
František Daneš a 
kolektiv. Praha, 1997.  
2.Dokulil, M. Nová 
skutečnost v zrcadle 
slovní zásoby češtiny. 
Naše řeč, 
35,1951,s.121-131. 
2. Kraus, j. K 
vývojové dynamice 
vědecké komunikace. 
In: M. Žemlička, 
Termina 10. 
Pedagogická fakulta 
TU v Liberci a ÚJČ 
AV ČR 1995, s.81-94. 
3.Sprachwandel in der 
Slavia. Die slavischen 
Sprachen an der 
Schwelle zum 9. 
Jahrhundert. 
Herausgegeben von 
Lew N. Zybatow. 
Frankfurt am Main; 
Berlin; Bern; 
Bruxells; New York; 

Характеристика окремих 
комунікативних ситуацій. Мова 
політики та політиків. Аналіз за 
моделлю SPEAKING.Аналіз 
публіцистичних виступів Вацлава 
Гавела. 

	



Oxford; Wien, 2000. 
Teil 1,2. 
 

13	т.	
2	
год.	

Характеристика мови реклами (на прикладі 
чеського рекламного тексту). 

лекція	 1. Český jazyk na 
přelomu tisíciletí. 
František Daneš a 
kolektiv. Praha, 1997.  
2.Dokulil, M. Nová 
skutečnost v zrcadle 
slovní zásoby češtiny. 
Naše řeč, 
35,1951,s.121-131. 
2. Kraus, j. K 
vývojové dynamice 
vědecké komunikace. 
In: M. Žemlička, 
Termina 10. 
Pedagogická fakulta 
TU v Liberci a ÚJČ 
AV ČR 1995, s.81-94. 
3.Sprachwandel in der 
Slavia. Die slavischen 
Sprachen an der 
Schwelle zum 9. 
Jahrhundert. 
Herausgegeben von 
Lew N. Zybatow. 
Frankfurt am Main; 
Berlin; Bern; 
Bruxells; New York; 
Oxford; Wien, 2000. 

Характеристика мови реклами (на 
прикладі чеського рекламного 
тексту). 

	



Teil 1,2. 
 

14	т.	
2	
год.	

Характеристика мови реклами (на прикладі 
чеського рекламного тексту). 

практичн
е	

1. Český jazyk na 
přelomu tisíciletí. 
František Daneš a 
kolektiv. Praha, 1997.  
2.Dokulil, M. Nová 
skutečnost v zrcadle 
slovní zásoby češtiny. 
Naše řeč, 
35,1951,s.121-131. 
2. Kraus, j. K 
vývojové dynamice 
vědecké komunikace. 
In: M. Žemlička, 
Termina 10. 
Pedagogická fakulta 
TU v Liberci a ÚJČ 
AV ČR 1995, s.81-94. 
3.Sprachwandel in der 
Slavia. Die slavischen 
Sprachen an der 
Schwelle zum 9. 
Jahrhundert. 
Herausgegeben von 
Lew N. Zybatow. 
Frankfurt am Main; 
Berlin; Bern; 
Bruxells; New York; 
Oxford; Wien, 2000. 
Teil 1,2. 

Характеристика мови реклами (на 
прикладі чеського рекламного 
тексту). Робота з рекламними 
текстами. 

	



	

15	т.	
2	
год.	

Чеська мова у європейському науковому 
контексті. 

лекція	 1.Sprachwandel in der 
Slavia. Die slavischen 
Sprachen an der 
Schwelle zum 9. 
Jahrhundert. 
Herausgegeben von 
Lew N. Zybatow. 
Frankfurt am Main; 
Berlin; Bern; 
Bruxells; New York; 
Oxford; Wien, 2000. 
Teil 1,2. 

Чеська мова у європейському 
науковому контексті. 

	

16	т.	
2	
год.	

Чеська мова у європейському науковому 
контексті. 

практичн
е	

1.Sprachwandel in der 
Slavia. Die slavischen 
Sprachen an der 
Schwelle zum 9. 
Jahrhundert. 
Herausgegeben von 
Lew N. Zybatow. 
Frankfurt am Main; 
Berlin; Bern; 
Bruxells; New York; 
Oxford; Wien, 2000. 
Teil 1,2. 

Чеська мова у європейському 
науковому контексті. Підготовка 
презентацій. 
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