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Інформація про
курс

Курс  «Історія  основної  слов’янської  літератури  (словенської)»
призначений  для  студентів-словенистів  третього  року  навчання
бакалаврського  рівня  вищої  освіти.  Курс  передбачає  лекційні  та
практичні заняття. Форма звітності наприкінці семестру – іспит. 

Коротка анотація
курсу

Зміст курсу становить  словенська  література періоду реалізму та
модернізму. Курс дає можливість студентам розуміти та сприймати
різні  напрями  й  течії,  вміти  аналізувати  художні  твори,  а  саме
орієнтуватися  в  тематичній,  стилістичній  та  жанровій  специфіці
творів, застосовувати навички компаративного літературознавчого
аналізу,  оперувати  сучасною  словенською  літературознавчою
термінологією.

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

Цілі курсу: 
 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
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та стилістичні фігури під час аналізу художніх творів;
 розвивати творчі здібності студентів. 

Література для
вивчення

дисципліни

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

Тривалість курсу Один семестр 
Обсяг курсу Загальний  обсяг  60  годин,  у  т.  ч.  16  годин  лекційних,  16  годин

практичних занять і 28 годин самостійної роботи. 2 кредити ЄКТС 
Очікувані
результати
навчання

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; 

http://www.dlib.si/
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 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. 

Ключові слова Словенська література, реалізм, модернізм 
Формат курсу Очний

Теми *СХЕМА КУРСУ
Підсумковий

контроль, форма
Іспит 

Пререквізити Курс  основної  слов’янської  мови  (словенської),  Курс  «основної
слов’янської  літератури  (словенської)»,  «Вступ  до
літературознавства»

Навчальні методи
та техніки, які

будуть
використовуватися
під час викладання

курсу

Під час викладання курсу «Історія  словенської літератури» будуть
використовуватися  історико-літературний,  герменевтичний,
порівняльно-історичний, текстологічний (включно з close reading),
рецептивний  та  соціокультурний  підходи.  Виклад  матеріалу
здійснюється  за  допомогою  таких  методів  навчання:  лекція,
ілюстрація,  відео  перегляд  матеріалу,  робота  з  книгою  (читання,
реферування,  цитування),  дискусія,  презентація.  Студенти
матимуть  можливість  виявити  свою  креативність  і
продемонструвати  особливості  бачення  літературного  процесу,
взявши участь у заняттях і виконавши творчу роботу у письмовій
формі або у формі презентації.

Необхідне
обладнання

Проектор, комп’ютер, роздатковий матеріал.

Критерії
оцінювання
(окремо для

кожного виду
навчальної
діяльності)

Підсумковий  контроль  передбачений  у  формі  іспиту.  Іспит
оцінюється за 100-бальною шкалою. 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. 
Академічна  доброчесність: Очікується,  що  роботи  студентів
будуть  їх  оригінальними  дослідженнями  чи  міркуваннями.
Відсутність  посилань  на  використані  джерела,  фабрикування
джерел,  списування,  втручання  в  роботу  інших  студентів
становлять,  але  не  обмежують,  приклади  можливої  академічної
недоброчесності.  Виявлення ознак  академічної  недоброчесності  в
письмовій  роботі  студента  є  підставою  для  її  незарахуванння
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідання занять  є важливою складовою навчання.  Очікується,
що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу.
Студенти  мають  інформувати  викладача  про  неможливість
відвідати  заняття.  У  будь-якому  випадку  студенти  зобов’язані
дотримуватися усіх строків  визначених для виконання усіх видів
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література,
яку  студенти  не  зможуть  знайти  самостійно,  буде  надана
викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім
особам.  Студенти  заохочуються  до  використання  також  й  іншої
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика  виставлення  балів. Враховуються  бали  набрані  на
поточному  оцінюванні,  самостійній  роботі  та  бали  підсумкового
тестування.  При цьому обов’язково враховуються  присутність  на
заняттях  і  активність  студента  під  час  практичного  заняття;
недопустимість  пропусків  та  запізнень  на  заняття;  користування
мобільним  телефоном,  планшетом  або  іншими  мобільними
пристроями  під  час  заняття  в  цілях  не  пов’язаних  з  навчанням;
списування  та  плагіат;  несвоєчасне  виконання  поставленого
завдання тощо. Жодні форми порушення академічної доброчесності
не толеруються 

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

завершенню курсу. 



СХЕМА КУРСУ

Тиж.  /
дата  /
год.-

Тема, план, короткі тези Форма
діяльності
(заняття)

Література Завдання, год Термін
викона
ння

1 т.
2 год.

Družbenozgodovinske  osnove  slovenskega
realizma. Glavni predstavniki in njihova dela. 

лекція Jože  POGAČNIK,  1998:  Slovenska  književnost  I.
Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Janko  Kos,  2002:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: DZS.
Boris  Paternu:  Obdobje  realizma  slovenskem
jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: 1982
Marja  Boršnik:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: 1955
Ivan  Grafenauer:  Kratka  zgodovina  slovenskega
slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 1917.

Glavne
značilnosti
obdobja  kot
preplet
romantičnih  in
realističnih
sestavin. 
3,5 год. 

Самост
ійна
підгото
вка
передб
ачена
для
кожног
о
заняття

2 т.
2 год.

Analiza pesmi Ujetega ptiča tožba.
Analiza in pesmi  Mejnik in Čaša nesmrtnosti.

практичне
заняття

Jože  POGAČNIK,  1998:  Slovenska  književnost  I.
Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Janko  Kos,  2002:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: DZS.
Boris  Paternu:  Obdobje  realizma  slovenskem
jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: 1982
Marja  Boršnik:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: 1955
Ivan  Grafenauer:  Kratka  zgodovina  slovenskega
slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 1917.

3 т.
2 год.

Pesništvo v obdobju realizma. Fran Levstik, Simon
Gregorčič, Anton Aškerc

лекція Matjaž  Kmecl:  Rojstvo  slovenskega  romana.
Ljubljana: 1981
Jože  POGAČNIK,  1998:  Slovenska  književnost  I.
Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Janko  Kos,  2002:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: DZS.

Analiza
izbranih  pesmi
Simona
Gregorčiča  in
Antona
Aškerca.  3,5



Boris  Paternu:  Obdobje  realizma  slovenskem
jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: 1982
Marja  Boršnik:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: 1955
Ivan  Grafenauer:  Kratka  zgodovina  slovenskega
slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 1917.

год. 

4 т.
2 год.

Analiza značajevke Telečja Pečenka. практичне 
заняття

Jože  POGAČNIK,  1998:  Slovenska  književnost  I.
Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Janko  Kos,  2002:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: DZS.
Boris  Paternu:  Obdobje  realizma  slovenskem
jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: 1982
Marja  Boršnik:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: 1955
Ivan  Grafenauer:  Kratka  zgodovina  slovenskega
slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 1917.

5 т.
2 год.

Pripovedništvo  v  obdobju  realizma.  Josip  Jurčič,
Janko Kersnik.

лекція Jože  POGAČNIK,  1998:  Slovenska  književnost  I.
Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Janko  Kos,  2002:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: DZS.
Boris  Paternu:  Obdobje  realizma  slovenskem
jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: 1982
Marja  Boršnik:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: 1955
Ivan  Grafenauer:  Kratka  zgodovina  slovenskega
slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 1917.
Matjaž  Kmecl:  Rojstvo  slovenskega  romana.
Ljubljana: 1981

Vpliv 
Levstikovega 
literarnega 
programa na 
ustvarjanje 
slovenskih 
realistov. 3,5 
год. 

6 т.
2 год.

Analiza romana Jara gospoda. Poetični realizem. практичне 
заняття

Jože  POGAČNIK,  1998:  Slovenska  književnost  I.
Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Janko  Kos,  2002:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: DZS.
Boris  Paternu:  Obdobje  realizma  slovenskem
jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: 1982



Marja  Boršnik:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: 1955
Ivan  Grafenauer:  Kratka  zgodovina  slovenskega
slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 1917.
Matjaž  Kmecl:  Rojstvo  slovenskega  romana.
Ljubljana: 1981

7 т.
2 год.

Pripovedništvo  v  obdobju  realizma.  Janez
Mencinger. 

лекція Jože  POGAČNIK,  1998:  Slovenska  književnost  I.
Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Janko  Kos,  2002:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: DZS.
Boris  Paternu:  Obdobje  realizma  slovenskem
jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: 1982
Marja  Boršnik:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: 1955
Ivan  Grafenauer:  Kratka  zgodovina  slovenskega
slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 1917.

Analiza
odlomkov  iz
del  Janka
Kersnika.  3,5
год. 

8 т.
2 год.

Analiza romana Abadon. практичне
заняття

Jože  POGAČNIK,  1998:  Slovenska  književnost  I.
Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Janko  Kos,  2002:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: DZS.
Boris  Paternu:  Obdobje  realizma  slovenskem
jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: 1982
Marja  Boršnik:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: 1955
Ivan  Grafenauer:  Kratka  zgodovina  slovenskega
slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 1917.

9 т.
2 год.

Pripovedništvo v obdobju realizma. Ivan Tavčar. лекція Jože  POGAČNIK,  1998:  Slovenska  književnost  I.
Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Janko  Kos,  2002:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: DZS.
Boris  Paternu:  Obdobje  realizma  slovenskem
jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: 1982
Marja  Boršnik:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: 1955

Ivan  Tavčar:
Cvetje v jeseni.
3,5 год. 



Ivan  Grafenauer:  Kratka  zgodovina  slovenskega
slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 1917.
Miran  Hladnik:  Temeljni  problemi  slovenskega
romana. Ljubljana 1995

10 т.
2 год.

Analiza romana Visoška kronika. практичне
заняття

Jože  POGAČNIK,  1998:  Slovenska  književnost  I.
Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Janko  Kos,  2002:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: DZS.
Boris  Paternu:  Obdobje  realizma  slovenskem
jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: 1982
Marja  Boršnik:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: 1955
Ivan  Grafenauer:  Kratka  zgodovina  slovenskega
slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 1917.

11 т.
2 год.

Pripovedništvo v obdobju realizma. Josip Stritar. лекція Jože  POGAČNIK,  1998:  Slovenska  književnost  I.
Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Janko  Kos,  2002:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: DZS.
Boris  Paternu:  Obdobje  realizma  slovenskem
jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: 1982
Marja  Boršnik:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: 1955
Ivan  Grafenauer:  Kratka  zgodovina  slovenskega
slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 1917.

Romantični,
poetični
realizem  in
naturalizem.
3,5 год. 

12 т.
2 год.

Analiza romana Zorin. практичне
заняття

Jože  POGAČNIK,  1998:  Slovenska  književnost  I.
Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Janko  Kos,  2002:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: DZS.
Boris  Paternu:  Obdobje  realizma  slovenskem
jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: 1982
Marja  Boršnik:  Pregled  slovenskega  slovstva.
Ljubljana: 1955
Ivan  Grafenauer:  Kratka  zgodovina  slovenskega
slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 1917.



13 т. 
2 год.

Obdobje moderne.  Zgodovinske določnice časa in
prostora. 

лекція Franc  Zadravec,  1999:  Slovenska  književnost  II.
Ljubljana: Državna založba Slovenije
Taras  Kermauner,  1981.  Uvod  v  Cankarjevo
dramatiko. Ljubljana.
Dušan  Moravec:  Ivan  Cankar.  Ljubljana
1978.France Bernik:  Tipologija  Cankarjeve proze.
Ljubljana 1983

Življenje  in
delo
poglavitnih
predstavnikov
moderne.  3,5
год. 

14 т.
2 год.

Življenje in delo Dragotina Ketteja in Josipa Murna. практичне
заняття

Franc  Zadravec,  1999:  Slovenska  književnost  II.
Ljubljana: Državna založba Slovenije
Jože Snoj: Josip Murn. Ljubljana 1978
Juraj  Martinovć:  Poezija  Dragotina  Ketteja.
Ljubljana 1976.

15 т.
2 год.

Simbolizem,  impresionizem  in  druge  slogovne
smeri. 

лекція Franc  Zadravec,  1999:  Slovenska  književnost  II.
Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Anton Slodnjak: Slovensko slovstvo. 

Slogovne smeri
obdobja
moderne.  3,5
год. 

16 т.
2 год.

Analiza pesmi Na molu San Carlo.
Analizan pesmi Ko dobrave se mrače. 

практичне
заняття

Franc  Zadravec,  1999:  Slovenska  književnost  II.
Ljubljana: Državna založba Slovenije
Jože Snoj: Josip Murn. Ljubljana 1978
Juraj  Martinovć:  Poezija  Dragotina  Ketteja.
Ljubljana 1976.


