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Силабус курсу «Історія основної слов’янської літератури (чеської)» 

2019/2020 навчального року 

 

 

Назва курсу Історія основної слов’янської літератури (чеської) 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 

м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Філологічний факультет 

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького 

 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки. Спеціальність 035 Філологія.  

Спеціалізація 035.038 слов’янські мови та літератури (переклад 

включно), перша – чеська 

 

Викладачі курсу доц. Моторний, О.А., асист. Брилинська Н.Ю. 

Контактна 

інформація 

викладачів 

oleksandr.motornyy@lnu.edu 

nadiya.brylynska@lnu.edu.ua 

 
Консультації по 

курсу відбуваються 

П’ятниця (11.50) 

Сторінка курсу http://philology.lnu.edu.ua/course/istoriya-cheskoji-literatury 

Інформація про 

курс 

 

Курс «Історія основної слов’янської літератури (чеська)» разом з 

курсом «Основна слов’янська мова (чеська)» є базовими 

нормативними курсами для підготовки фахівців-богемістів. 
Коротка анотація 

курсу 
Курс «Історія основної слов’янської (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 красного письменства чеського народу, з тенденціями та 

особливостями його розвитку. Ця навчальна дисципліна покликана 

розширити літературознавчі та культурологічні обрії студентів, 

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. Даний 

курс дає студентам можливість усвідомити специфіку розвитку 

чеської літератури, застосувати навички компаративного 

літературознавчого аналізу, навчитися оперувати сучасною 

термінологією. 

Мета та цілі курсу навчити студентів основним фактами і тенденціям розвитку чеської 

літератури середини ХІХ – першої половини ХХ ст.; познайомити 

студентів із персоналіями найвидатніших чеських белетристів та 

поетів цього періоду; розглянути ключові твори чеської літератури 

середини ХІХ – першої половини ХХ ст. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Dějiny české literatury. Díl I-III. Praha, 1959 – 1961. 

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

3. Panorama české literatury. – Olomouc, 1994. 

4. Slovník českých spisovatelů. – Praha, 1964. 

5. Чеська поезія. – Київ, 1964. 

6. Tisíc let české poezie. Díl I-III. – Praha, 1974. 
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7. Львівська богемістика (програма, методичні рекомендації, 

бібліографія). – Львів, 2006 

Інформаційні ресурси 

1. Čitanka [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://texty.citanka.cz/ 

2. Digitální knihovna Kramerius [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://kramerius.nkp.cz/  

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

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

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

literatury.wz.cz 

Тривалість курсу Два семестри (5, 6) 

Обсяг курсу Загальний обсяг – 120 год, з них – 48 лекційні, 32 практичні, 40 годин 

самостійної роботи. Кількість кредитів ЄКТС – 4. 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

- факти і тенденції історії розвитку чеської літератури середини 

ХІХ – першої половини ХХ ст.; 

- 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 мови і літератури і вміти 

застосовувати ці знання у професійній діяльності; 

вміти:  

- аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у 

відповідний контекст; 

- здійснювати лінгвістичний, 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 
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обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за 

прийняття рішень у непередбачуваних умовах; 

мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях 

у галузі філології. 

Ключові слова чеська література, передреалізм, реалізм, неоромантизм, літературні 

угруповання, мала проза, віршована драма, модернізм, поетизм, 

символізм, сюрреалізм, чесько-українські літературні та культурні 

зв’язки  

Формат курсу Очний 

Теми *СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит (5 семестр) 

Пререквізити Вступ до літературознавства, основна слов’янська (чеська) мова, 

Вступ до слов’янської філології 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Пояснення, бесіда, демонстрація, практична робота, проблемний 

виклад, інформаційно-ілюстративний метод, частково-пошуковий 

метод. 

Необхідне 

обладнання 

медіапроектор, дошка 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за такою системою:  

у 5-ому семестрі: 

усне опитування за темами лекційних та практичних занять – від 

1 до 3 балів. Письмове опитування у тестовій формі, що стосується 

усіх лекційних тем, а також тем, винесених для самостійного 

опрацювання студентами від 1 до 6 балів (по 6 балів за кожну окрему 

тему); екзамен (письмове опитування у тестовій або усній формі, що 

стосується тем, висвітлених під час лекційних занять, передбачених 

змістовими модулями № 1–2) – 50 балів. 

у 6-ому семестрі: 

усне опитування за темами лекційних та практичних занять – від 1 

до 5 балів. Письмове опитування у тестовій формі, що стосується 

усіх лекційних тем, а також тем, винесених для самостійного 

опрацювання студентами від 1 до 15 балів (по 15 балів за кожну 

окрему тему). 

Питання до іспиту 1. Kdo napsal sbírku „Arabesky“? 

2. Kdo byl autorem básně „Křest sv. Vladimíra»? 

3. Co napsal J. Neruda? 

4. Próza J. Nerudy: témata, problémy, ideový obsah 

5. Poezie J. Nerudy. Básnické sbírky J. Nerudy. Evoluce básnického 

talentu a názorů na společnost ve sbírkách 

6. V. Hálek a jeho dílo 

7. Obraz přírody v dílech V. Hálka. Obraz vesnice a města 

8. Poezie V. Hálka 

9. Role J. Nerudy a V. Hálka při zakládání almanachu „Máj“ 

10. Literárně-kritická činnost J. Nerudy a V. Hálka 

11. K. Světla a její tvůrčí cesta 

12. Romány „Eštedského cyklu“ od K. Světly 

13. Ženská literatura poloviny devatenáctého století. Tvůrčí cesta S. 

Podlipské a E. Krasnohorské 

14. Česká satira druhé poloviny devatenáctého století. S. Čech 



15. „Broučkovský cyklus“ od S. Čecha 

16. Český novoromantismus konce devatenáctého století. J. V. Sládek 

17. Český novoromantismus konce devatenáctého století. J. Vrchlicky 

18. Český novoromantismus konce devatenáctého století. J. Zeyer 

19. Česká fikce a fikce konce devatenáctého století. J., Arbes 

20. Česko-ukrajinské literární a kulturní vztahy poloviny devatenáctého 

století. I. Franko o K., Gavlichka-Borovsky. K. Zap o Ukrajině. R. 

Jesenska a její názory na ukrajinskou literaturu. Ukrajinistika v dílech E. 

Jelinka 

21. Pozitivismus a jeho implementace jako éra a kulturního a vědeckého 

směru v české literatuře. Realismus, naturalismus a novoromantismus 

jako tři hlavní proudy vývoje literatury středu a konce 19. století. 

22. Hlavní rysy vývoje české literatury konce 19. a počátku 20. století. - 

tradice a inovace, literární orientační body. 

23. Vznik nových proudů na přelomu 19.-20. století, jejich 

charakteristika (koncept avantgardy, modernismu, strukturalismu, 

symbolismu, dekadence, expresionismu, dadaismu, futurismu, 

vitalismu). 

24. Zrod české moderny. Role F. K. Šaldy ve vývoji české moderny. 

25. F. K. Šalda - přední český literární kritik 19. – 20. Století. 

26. Česká próza na přelomu 19. a 20. století: problematika a autoři. 

Tradice a inovace české prózy na přelomu 19. a 20. století. 

27. Historická próza v české literatuře na přelomu 19. a 20. století: 

hlavní rysy historické prózy této doby, problematika a představitelé. 

28. Život a dílo A. Jiráska. 

29. České pověsti a dávná historie Česká v tvorbě A. Jiráska. 

30. Sigmund Winter - autor historické prózy 19. – 20. Století. 

31. Vlastnosti historické prózy V. B. Třebizký 

32. Realistický román hranic 19–20 století. Pojem „městský román“. 

33. Antal Stašek a jeho tvůrčí cesta. 

34. Česká poezie konce 19. a počátku 20. století: problémy a 

představitelé. Role básníka a čtenáře v poezii, představitelé. 

35. Česká poezie konce 19. a počátku 20. století: představitelé, proměny 

a básnická forma. 

36. Čeští anarchističtí básníci, problematika jejich básní. 

37. Antonin Sova: život a tvůrčí cesta. 

38. Otakar Březina a jeho tvůrčí cesta. 

39. František Halas - život a dílo spisovatele. 

40. Dílo cesta Victora Dicka 

41. Karel Toman - život a dílo spisovatele. 

42. Stanislav Kostka-Neumann: život a dílo. 

43. Jiří Magen - kreativní a životní cesta. 

44. Fraňa Šramek a jeho dílo. 

45. Peter Bezruč: život a tvůrčí cesta. 

46. Josef Savatopluk Máchar: život a dílo. 

47. Joseph Hora a jeho poezie. 

48. Generace českých anarchistických básníků: představitelé, dílo, 

ideologie 

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

завершенню курсу. 

 

Теми. 

Схема курсу 
Тиж. 

/год./ 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльно

Література Завдання, 

години 

Термін 

виконання 



сті 

(занятт

я) 

 

Модуль 1 
1 т. 

2 год. 

Biedermeier a pozdní 

romantismus v české literatuře. 

Život a dílo K. H. Borovského. 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

2 т. 

2 год. 

Satirická poezie K. Havlička 

Borovského. 

пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

3 т. 

2 год. 

Pozdní romantismus v české 

literatuře. Život a dílo J. V. 

Fritče 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

4 т. 

2 год. 

Dílo J. V. Friče. Ukrajinská 

témata v dramatu „Ivan 

Mazepa“. 

пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Literární 

skupiny 

druhé 

poloviny 19 

st. 

8 год 

Упродовж 

семестру 

5 т. 

2 год. 

Pozdní romantismus v české 

literatuře. Život a dílo K. 

Erbena. 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

6 т. 

2 год. 

Dílo K. J. Erbena. Sbírka balad 

„Kytice“. 

пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

7 т. 

2 год. 

Realismus v české literatuře. 

Život a dílo K. Světlé 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Dílo J. 

Nerudy, V. 

Hálka, K. 

Světlé, E. 

Krásnohorsk

é 

7 год 

Упродовж 

семестру 

8 т. 

2 год. 

Dílo J. Nerudy пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

Модуль 2 
9 т. 

2 год. 

Česká satira poloviny 

devatenáctého století. 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

10 т. 

2 год. 

Realismus v české literatuře. 

Dílo Karoliny Světlé 

пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

11 т. 

2 год. 

Život a dílo S. Čecha  лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

12 т. 

2 год. 

S. Čechova epická poezie пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

13 т. 

2 год. 

Neoromantizmus konce 19 st. лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Dílo S. 

Čecha, a 

neoromantik

ů 

6 год 

Упродовж 

семестру 

14 т. 

2 год. 

Dílo J. Zeyera пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

15 т. 

2 год. 

Česká literatura přelomu XIX-

XX st. 

лекція  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Próza 

začátku 20 

st. 

7 год 

 



16 т. 

2 год. 

Dílo J. Vrchlického пр Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

Модуль 3 
24 т. 

2 год. 

Všeobecná charakteristika 

literatury začátku XX st. 

лекція  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Anarchističtí 

buřiči a 

jejich 

generace 

Упродовж 

семестру 

25 т. 

2 год. 

Modernismus v české 

literatuře 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

25 т. 

2 год. 

Rysy literárního procesu v 

Československu v prvním 

desetiletí po první světovu 

válku. 

пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

26 т. 

2 год. 

Hlavní směry a proudy 

modernismu, jejich 

implementace v literatuře 

Československa 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Rozvoj 

modernistick

ých proudů 

v české 

literatuře 

2 год 

 

27 т. 

2 год. 

Generace «anarchističtí buřiči» 

v české literatuře 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

27 т. 

2 год. 

Manifest «Česká moderna». 

«Anarchističtí buřiči» jako 

první vlna modernismu 

v české literatuře 

пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

28 т. 

2 год. 

Eská poezie první poloviny 

XX st. 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

29 т. 

2 год. 

Symbolismus v české 

literatuře 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Český 

literární 

symbolismus 

3 год 

Упродовж 

семестру 

29 т. 

2 год. 

Dílo V. Dýka, A. Sovy, O. 

Březiny 

пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

30 т. 

2 год. 

Proletářská poezie začátku XX 

st. 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

31 т. 

2 год. 

Sociální lyrika S. K. 

Neumanna, J. Hory, J. 

Wolkera, J. Hořejšího 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

Модуль 4 
31 т. 

2 год. 

Proletářská lyrika J. Hory, J. 

Wolkera, J. Hořejšího 

пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

32 т. 

2 год. 

Literární spolek «Devětsil»: a 

jeho program  

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

33 т. 

2 год. 

Poetismus jako ryze český 

literární proud  

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

33 т. 

2 год. 

Česká poezie. Původ a 

program konkrétního 

literárního směru. Raná díla 

Jaroslava Seiferta, Vitězslava 

Nezvala, Konstantina Biebla. 

пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

34 т. 

2 год. 

Poetismus a jeho zastupitelé лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  



 

 

35 т. 

2 год. 

Česká próza 1918-1945 лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

35 т. 

2 год. 

Pražská skupina surrealistů  пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

36 т. 

2 год. 

Dílo J. Háška лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

J. Haškovo 

dílo. J. 

Hašek a 

Ukrajina 

2 год 

Упродовж 

семестру 

37 т. 

2 год. 

Próza první poloviny 20 st. 

Dílo  I. Olbrachta, V. 

Vančury, J. Glazarové, K. 

Nového, E. Bassa, J. 

Kratokhvila 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Dílo K. 

Čapka 

2 год 

Упродовж 

семестру 

37 т. 

2 год. 

Dílo J. Haška a K. Čapka пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

Ukrajinské 

téma v české 

literatuře 

první 

poloviny 20 

st. 

 

38 т. 

2 год. 

Legionářská literatura лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

39 т. 

2 год. 

Česko-Ukrajinské literární 

styky 1918-1945 

лекція Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  

39 т. 

2 год. 

Legionářská literatura: R. 

Medek, F. Langer. 

пр.  Panorama české literatury. 

Olomouc, 1994; Lexikon české 

literatury. Praha, 1985 – 2008 

  


