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Курс «Основна слов’янська мова (чеська)» у 3 семестрі 
складається із двох модулів. Перший модуль складається із трьох 
змістових модулів: «Графіка та орфографія чеської мови», 
«Граматико-комунікативний курс чеської мови», «Індивідуальне 
читання». Другий модуль передбачає виконання індивідуального 
науково-дослідного завдання – курсової роботи з чеської мови. 

Завданням розділу «Графіка та орфографія чеської мови» є 
навчити студентів грамотно писати та вміти аргументувати 
кодифіковані норми з огляду на історичний, фонетичний та 
морфологічний принцип. Цей розділ забезпечує всебічне розуміння 
орфографічної системи з огляду на становлення та сучасний стан, 
готує студентів-богемістів до свідомого засвоєння подальших 
розділів курсу «Основна слов’янська мова (чеська)». «Графіка та 
орфографія чеської мови» –  важливий і  необхідний компонент 
програми професійної філологічної освіти студентів-богемістів. 
Вивчаючи цю одну із найскладніших філологічних дисциплін, 
студенти натрапляють на значні труднощі: система діакритичних 
знаків, часокількість та словозміна в орфографічній системі, 
складні випадки правопису та вимови слів іншомовного 
походження. Саме «Графіка та орфографія чеської мови», як 
важливий і необхідний компонент програми професійної 
філологічної освіти студентів-богемістів, готує базову основу для 
вивчення наступних теоретичних курсів з фонетики, морфології, 
синтаксису, дериватології та лексики. 

При вивченні змістового модуля «Граматико-комунікативний 
курс чеської мови» студенти вивчають і закріплюють граматичну 
норму чеської мови, освоюють лексику різноманітних тематичних 
груп, необхідну для спілкування чеською мовою письмово та усно. 

Змістовий модуль «Індивідуальне читання» передбачає, що 
студент повинен самостійно протягом семестру прочитати 



літературний твір (твори) за власним вибором загальним обсягом 
200 сторінок, перекласти та вивчити незнайому лексику. Під час 
усного опитування перевіряються знання лексики, навички 
перекладу та усного реферування тексту. 

Курсову роботу (індивідуальне науково-дослідне завдання) 
студент готує два семестри (3 і 4 семестри). У 4 семестрі студент 
подає завершену курсову роботу як форму контролю. Студент 
може обрати одну із запропонованих тем курсових робіт або 
запропонувати іншу тему курсової роботи, яка стосується 
мовознавчої проблематики, із врахуванням своїх наукових 
зацікавлень. Тема курсової роботи узгоджується із науковим 
керівником і затверджується на засіданні кафедри. Рекомендації 
щодо написання курсових робіт подано у праці: Методичні 
рекомендації до написання та оформлення курсових і 
кваліфікаційних робіт для студентів напряму “Філологія” 
(слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, 
Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 45 с. 

Коротка анотація 

курсу 

Курс «Основна слов’янська мова (чеська)», що призначений для 
студентів-богемістів другого року навчання як частина обов'язкової 
програми, дає знання з історії розвитку та сучасної норми 
правописної системи чеської мови; вчить теоретично здобуті 
знання основних правил чеського правопису застосовувати на 
практиці, окреслювати основні проблеми дисциплін, що 
визначають конкретну філологічну галузь, пояснювати їх 
взаємозв’язок у цілісній системі знань, аналізувати мовні одиниці, 
визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, 
що їх зумовлюють. Курс забезпечує засвоєння граматичної норми 
чеської мови та розвиток лексичного запасу та комунікативних 
вмінь і навичок. Студенти мають можливіть також сформувати 
навики здійснення мовознавчого наукового дослідження. Знання з 
курсу є передумовою глибокого розуміння загальнофілологічних 
явищ та процесів та володіння чеською мовою на високому рівні. 

Мета та цілі курсу Мета курсу: 

– ознайомити студентів із правописними нормами чеської мови, 
особливостями становлення орфографічної системи, основними 
принципами правопису та складними випадками;  
– ознайомити студентів з граматичною нормою сучасної чеської 
мови та лексикою різноманітних тематичних полів; 
– ознайомити студентів із основами здійснення дослідницької 
діяльності у лінгвістиці. 
Цілі курсу: 
– навчити студентів грамотно писати та вміти аргументувати 
кодифіковані норми з огляду на історичний, фонетичний та 
морфологічний принцип; 
– удосконалити практичні навички володіння чеською мовою;  
– виробити навички здійснення студентського наукового 
дослідження. 
 
 



Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова 

1. Андерш Й.Ф. , Матвієнко Т.І. та ін. Граматика чеської мови. – 
К. :Наук. думка, 1992. 

2. Akademická gramatika spisovné češtiny / Ftantišek Šticha a kol. – 
Praha : Academia, 2013.  

3. Akademická příručka českého jazyka / Eds. Markéta Pravdová, 
Ivana Svobodová. – 2., rozšířené vydání. – Praha : Acadamia, 2019. – 
Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/ 

4. Nový encyklopedický slovník češtiny [Електронний ресурс] / 
Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. – Praha : Nakladateství 
Lidové noviny, 2017. – Sv. 1–2. – Режим доступу: 
https://www.czechency.org/slovnik/ 

5. Příruční mluvnice češtiny / Eds. Petr Karlík, Marek Nekula, 
Zdenka Rusínová. – Vydání 2., opravené. – Praha : Nakladatelství 
Lidové noviny, 2012.  

Рекомендована література до змістового модуля  1 

“Графіка та орфографія чеської мови” 

1. Андел В.П. Методичні вказівки до вивчення чеської 
часокількості (для студентів філологічного факультету). – Львів, 
ЛДУ, 1964. 

2. Медовников А.М., Тепляков И.М. Методические указания к 
выполнению контрольных работ по чешской орфографии (для 
студентов филологического ф-та). – Львов, ЛГУ, 1989. 

3. Co přinášejí nová Pravidla českého pravopisu. – Praha, 1991. 
4. Čech E., Kaňka J. Pišme správně česky. – Praha: SPN, 1969. 
5. Hanka V. Mluvnice českého jazyka na základě soustavy 

Dobrovského. 3. vydání. – Praha 1849. 
6. Gebauer J.  Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti 

staročeské. Praha 1871. 
7. Gebauer J. Uvedení do mluvnice české. – Praha 1876.  
8. Chudková J. Zdokonalujeme se v pravopisu. – Praha : SPN, 1970. 
9. Poldauf I., Šprunk K. Čeština jazyk cizí. – Praha: SPN, 1968. 
10. Pravidla českého pravopisu / Ústav pro jazyk český AV ČR. – 

Praha: Academia, 2005.  
11. Pravidla českého pravopisu. – Olomouc, 1997. 
12. Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. – Praha, 1993, 1998. 
13. Pravidla českého pravopisu s kompletním zpracování dodatku 

MŠMT ČR/ Kolektiv autorů. – 2015. 
14. Sedláček М. K vývoji českého pravopisu. Část 2. //  Naše řeč. – 

Ročník 76 (1993), Číslo 3. 
15. Starý Z. Psací soustavy a český pravopis. – Praha. Karollinum, 

1992. 
16. Šaur V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. – 

Praha : Ottovo nakladatelství, 2004.  
17. Zubatý J. O českém pravopise // Naše řeč. – 1919. – Číslo 3. – S. 

97–98 .  
Рекомендована література до змістового модуля 2  

“Граматико-комунікативний курс чеської мови” 

1. Гасіл Ї., Лобур Н., Паламарчук О. Чеська мова для українців. 
Підручник. Частина 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 



Франка, 2011.  
2. Даниленко Л.І. Чеська мова. – К. :Довіра, 2007. 
3. Осташ Л.Р. Методичні рекомендації і тестові завдання з 

морфології сучасної чеської мови (іменник) / Любов Осташ. – Львів 
: ПАІС, 2010. – 80 с. 

4. Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях. Розмовник / 
Й.Ф. Андерш, Л.І. Даниленко, О.Л. Паламарчук, 
В.М. Русанівський, В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 2006.  

5. Adamovičová A. Nebojte se češtiny. – Praha : Karolinum, 2005.  
6. Čechová E., Remediosová H., Putz H. Chcete mluvit česky? – 

Liberec, 1996. 
7. Čechová E., Remediosová H., Putz H. Chcete ještě lépe mluvit 

česky? – Liberec, 2001.  
8. Havránek B., Jedlička A. Stručná mluvnice česká. – Praha: 

Fortuna, 2007.  
9. Styblík V., Čechová M., Hauser P., Hošnová, E. Základní 

mluvnice českého jazyka. – Praha, 2004. 
Рекомендована література для виконння курсової роботи  
1. Методичні рекомендації до написання та оформлення 

курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму 
“Філологія” (слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла 
Кравчук, Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 45 с. 

2. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky / eds. Petr Karlík, 
Marie Krčmová, Jana Pleskalová, Radoslav Večerka. – Praha : 
Academia, 2007. – 683 s. 

Словники 

1. Новак Ї. Чесько-український словник. – К. : Чумацький шлях, 
2008.  

2. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / 
Н. Лобур, О. Антоненко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, 
М. Шевченко. – Видавничий центр ЛНУ Івана Франка, Львів, 2009. 

3. Чесько-український словник / [уклад. Й.Ф. Андерш та ін.]. – 
К.: Наукова думка, 1988–1989. – Т. 1–2.  

4. Чесько-український словник лінгвістичної термінології. 
Česko-ukrajinský slovník lingvistických termínů / Н. Лобур, 
О. Антоненко, Н. Зайченко, О. Паламарчук, Г. Стрельчук, 
М. Шевченко. – Київ : Освіта України, 2015.  

5. Akademický slovník současné češtiny [Електронний ресурс] / 
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим 
доступу: http://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php 

6. Kurimský A. Ukrajinsko-český slovník / A. Kurimský, 
R. Šišková, N. Savický. – Praha : Academia, 1994, 1996. – D. І.–ІІ. 

7. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 / Kol. autorů pod 
vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 1998.  

8. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 / Kol. autorů pod 
vedením Olgy Martincové. – Praha : Academia, 2004.  

9. Nový akademický slovník cizíh slov / Kol. autorů pod vedením 
Jiřího Krause. – Praha : Academia, 2005.  

10. Slovník spisovného jazyka českého / [za red. ved. B. Havránka]. 



– Praha : Akademia, 1960–1971 (1. vydání, sv. 1–4), 1989 (2. vydání, 
sv. 1–8). – Режим доступу: https://bara.ujc.cas.cz/ssjc/ 

11. Slovník spisovné čestiny pro školu a veřejnost / [hl. red 
J. Filipec, F. Daneš, J. Machač, V. Mejstřík]. – Praha: Academia, 2016. 

12. Svozilová N., Prouzová H., Jirsová A. Slovník slovesných, 
substantivních a adjektivních vazeb a spojení. – Praha: Academia, 2005. 

Інформаційні ресурси 

1. Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro 
jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: 
https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form 

2. Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro 
jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: 
http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/ 

3. Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro 
jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/ 

Тривалість курсу 3-й семестр 

Обсяг курсу Загальний обсяг годин: 105, у т.ч.  48 годин лекційних, 48 годин 
практичних, 9 годин самостійної роботи, кредитів 3,5. 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  
– знати й розуміти основні проблеми філології та підходи до їх 
розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних 
підходів; 
– знати й розуміти систему мови, історію чеської мови і вміти 
застосовувати ці знання у професійній діяльності;  
– знати й розуміти основні поняття, теорії, концепції та терміни з 
галузі орфографії та уміти застосовувати їх у професійній 
діяльності; 
– знати особливості правопису твердого (-y, -ý) і м’якого (-i, -í), 
правопису  (-ů) (-ě) та основні закономірності правопису слів 
іншомовного походження у чеській мові;   
– знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 
практичній діяльності;  
– знати лексику різноманітних тематичних полів; 
вміти: 

– вести бесіду з носіями чеської мови;  
– читати і розуміти художні і публіцистичні тексти чеською мовою 
різної складності;  
– реферувати усний та письмовий текст чеською мовою;  
– творити тексти чеською мовою самостійно;  
– перекладати тексти з чеської мови на українську та з української 
мови на чеську; 
– окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають 
конкретну філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у 
цілісній системі знань; 
– теоретично здобуті знання основних правил чеського правопису 
застосовувати на практиці;  



– аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 
характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; 
– здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів;  
– використовувати чеську мову в усній та письмовій формі, у 
різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 
(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 
комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, 
професійній, науковій сферах життя;  
– збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 
мови й мовлення та використовувати їх для розв’язання складних 
задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності 
та/або навчання;  
– 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; 
– використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 
вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 
діяльності; 
– 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; 
– застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних 
завдань; 
– мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях 
у галузі філології; 
– організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 
 

Ключові слова primitivní pravopis, spřežkový pravopis, diakritický pravopis, bratrský 
pravopis, novodobý pravopis, principy (fonologický, morfologický 
historický), délka samohlásek, zdvojené  souhlásky na slovotvorných 
švech, přejatá slova, velká písmena, předložky s/z, pravopis přejatých 
slov, měkké i a tvrdé y; morfologie, skloňování, časování, podstatné 
jméno, přídavné jméno, zájmeno, čislovka, příslovce, předložka, 
lingvistika, jazykověda. 

Формат курсу      очний 
Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

 

Пререквізити  Курс старослов’янської мови, граматико-комунікативний курс  
чеської мови. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: 
бесіда, розповідь, пояснення, дискусія, демонстрація, вправи, 
кейс-метод, навчальні ігри, інформаційно-ілюстративний метод, 
метод проблемного викладу, метод спостереження,  метод аналізу, 
частково-пошуковий метод, дослідницький метод. 

Необхідне     проєктор 



обладнання 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання поточної успішності проводиться за 100-бальною 
шкалою. Максимальна кількість балів за семестр – 100 балів. Бали 
за поточну успішність нараховуються так (подано максимальну 
кількість балів, яку може набрати студент): 

1. Письмове опитування 1 за темами лекційних та практичних 
занять змістового модуля 1 “Графіка та орфографія чеської мови ” – 
40 балів. 

2. Письмове опитування 2 за темами 18–25 практичних занять 
змістового модуля 2 “Граматико-комунікативний курс чеської 
мови” – 20 балів. 

3. Письмове опитування 3 за темами 26–33 практичних занять 
змістового модуля 2 “Граматико-комунікативний курс чеської 
мови” – 20 балів. 

4. Усне опитування за темою змістового модуля 3 
“Індивідуальне читання” – 20 балів. Студент повинен самостійно 
протягом семестру прочитати літературний твір (твори) за власним 
вибором загальним обсягом 200 сторінок, перекласти та вивчити 
незнайому лексику. Під час усного опитування перевіряються 
знання лексики, навички перекладу та усного реферування тексту. 

 
Теми  

курсових робіт 

1. Чесько-українська міжмовна омонімія. 
2. Спортивна лексика у чеській мові. 
3. Запозичення з романських мов у чеській мові. 
4. Іменники pluralia tantum у чеській мові. 
5. Демінутивна лексики у чеській мові. 
6. Словотвір назв осіб жіночої статі у чеській мові. 
7. Словотвір назв осіб чоловічої статі у чеській мові. 
8. Назви тварин у чеській мові. 
9. Субстантивні неологізми в сучасній чеській мові (на матеріалі 
словників неологізмів). 
10. Ад’єктивні неологізми в сучасній чеській мові (на матеріалі 
словників неологізмів). 
11. Дієслівні неологізми в сучасній чеській мові (на матеріалі 
словників неологізмів). 
12. Морфологічна характеристика топонімів у чеській мові. 
13. Лексика сфери моди в сучасній чеській мові. 
14. Лексика сфери туризму в сучасній чеській мові. 
15. Медична лексика в чеській мові. 
16. Англіцизми в сучасній чеській мові. 
17. Концепти “багатство” та “бідність” у чеській фразеології. 
18. Чеські фразеологізми на позначення інтелектуальних 
характеристик людини. 
19. Чеські фразеологізми з нумеративним компонентом. 
20. Чеські фразеологізми на позначення зовнішнього вигляду 
людини. 
21. Чеські фразеологізми з анімалістичним компонентом. 
22. Чеські фразеологізми з компонентом-власною назвою. 
23. Чеські фразеологізми з компонентом-назвою кольору. 
24. Чеські фразеологізми з соматичним компонентом. 



25. Чеські фразеологізми з флористичним компонентом. 
Питання до іспиту З історії чеської правописної системи. Діакритичний правопис. 

Примітивний правопис. Лігатурний правопис.Братський правопис. 
Характеристика графічної системи чеської мови. 
Принципи чеського правопису. Фонологічний принцип. Історичний 
принцип. Морфологічний принцип. Принцип аналогії.   
Написання і/у після м’яких і твердих приголосних. 
Написання і/у після т.зв. “правописно подвійних приголосних” 
Написання і/у в закінченнях іменників чоловічого роду. 
Написання і/у в закінченнях іменників  жіночого роду. 
Написання і/у в закінченнях іменників середнього роду  
Написання і/у в закінченнях прикметників. 
Написання і/у в закінченнях дієприкметників. Узгодження за 
смислом. 
Написання літер ú/ů. 
Чергування коротких і довгих голосних при словозміні. 
Чергування коротких і довгих голосних при словотворі (іменників, 
прикметників, дієслів). 
Часокількість префіксів та суфіксів. 
Написання сполучень bje, vje, bě, vě, pě, mě, mně. 
Написання прийменників s (se) - z (ze) 
Написання префіксів s (se) - z (ze)  
Особливості написання великої літери. 
Правопис слів іншомовного походження. 
Основні орфоепічні правила. 
Особливості вимови слів іншомовного походження. 
 
Зразок тестового завдання: 

1. Vyberte správná písmena (s-, z-) 
1. Otec         _estárl;  
2.   _abil  darebáka;  
3. stačilo prach   _fouknout;  
4. měl __trhaný  výraz v  obličeji;  
5.  __těžovat  si  nabídný život;  
6.  __trhal z něj hořící oděv;  
7.   __tloukl  zloděje;  
8.  __líbat  tváře;  
9. nesmíte __lenivět;  
10.  __těžovat  si  život  nerozvážností;  

2. Doplňte i,í/y,ý, -ně-, -ě-. 
1. Jak m   jete nádobí?  
2. Co je m   cí prostředek?  
3. Čím odm  káte a zam  káte?  
4. Co je to hm  z? 
5. Jaký je rozdíl mezi slov    pokoj a  m  stnost?  
6. M  slíte  si, že kroužek nad u je velký nesm  sl?    
7. Co řeknete, když se zm  líte při v  táčeni telefonního čísla a dovoláte 
se někam jinam?  
8. Byl   p  šný na svůj přep   chový vůz Ferrari.  
9. Na vánočním stromku se třp  tily zlatě ozdoby. 



 
3. Dané věty napište v plurálu. 

Sestra si přála k Vánocům nový kožich.  
Prodavačka mi ukázala svetr.  
Bílá košile se mi hodí k obleku.  
Hypermarket se stává chrámem 21. století.  
Zde prodávají kvalitní salám.  
Hledám laciný kabát.  
Dcera si koupila sýr, salám a kečup. 
Zítra si oblékneš kabát.  
Přišel jsem k obchodu.  
Dám si v bufetu párek s hořčicí nebo obložený chlebíček.  

 
4. Rozhodněte, v které řadě slov není chyba v psaní i – y (í – ý) po 

obojetných souhláskách: 
a. običejně, brzičko, bitva, brzi 
b. sýra, pistole, mišák, píseň 
c. zbavit se, midlo, sír, syn 
d. slabika, Přemysl, pivovar, Vyšehrad.  

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

 



СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. 
/ год 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 
 

Література  Завдання 
 

Термін 
виконання 

 Змістовий модуль 1. Графіка та орфографія 

чеської мови  

    

1 т. 
 
2 
год. 

З історії чеської правописної системи. Розвиток 
правописної системи. Періодизація. 
Діакритичний правопис. Примітивний правопис. 
Лігатурний правопис. Братський правопис. 
Аналогічний правопис. Їх характеристика та 
еволюція. 
 

лекція Jan Gebauer: Uvedení do 

mluvnice české, Praha 1876. 

Miloslav Sedláček: K vývoji 

českého pravopisu. Část 1., 
Naše řeč, ročník 76 (1993), číslo 
3.  

Bratrský pravopis [online] // 
Nový encyklopedický slovník 
češtiny [Електронний ресурс] / 
Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, 
Jana Pleskalová. – Praha : 
Nakladateství Lidové noviny, 
2017. – Sv. 1–2. – Режим 
доступу: 
https://www.czechency.org/slov
nik/BRATRSK%C3%9D%20P
RAVOPIS 

Jan Gebauer: Příspěvky k 

Проблема становлення 
чеської правописної 
системи. 
Характеристика усіх 
історичних періодів. 
 
 
 

12. 09.2019 
 
 



historii českého pravopisu a 

výslovnosti staročeské, Praha 
1871. 

Sedláček М.: K vývoji českého 
pravopisu. Část 2, Naše řeč, 
ročník 76 (1993), číslo 3. 
 

2 т. 
 
 
 
 
4 
год. 

Характеристика графічної системи чеської мови. 
Сучасна правописна система чеської мови (Ян 
Амос Коменський, Вацлав Ганка, Йозеф 
Юнгманн, Ян Неєдли; spor jotistů s ypsilonisty ) 
Наголос на кодифікації. Довгота голосних, 
подвоєння приголосних на межі слів, складні 
слова. Реформа 1993 року. 
Принципи чеського правопису. Діакритичний 
правопис. Фонологічний принцип. Історичний 
принцип. Морфологічний принцип. 
 
 

лекція Josef Zubatý: O českém 

pravopise, Naše řeč 3, 1919, s. 
97–98  

Václav Hanka: Mluvnice 

českého jazyka na základě 

soustavy Dobrovského, 3. 
vydání, Praha 1849. 
 

Характеристика 
діакритичної системи. 
Аналіз принципів 
чеського правопису.  
 

12. 09. 
2019  
 
 

2т. 
2 год 

З історії чеської правописної системи. Розвиток 
правописної системи. Періодизація. 
Діакритичний правопис. Примітивний правопис. 
Лігатурний правопис. Братський правопис. 
Аналогічний правопис. Їх характеристика та 
еволюція. 
Характеристика графічної системи чеської мови. 
Сучасна правописна система чеської мови (Ян 
Амос Коменський, Вацлав Ганка, Йозеф 

практичне 
заняття 

Jan Gebauer: Uvedení do 

mluvnice české, Praha 1876. 
Miloslav Sedláček: K vývoji 

českého pravopisu. Část 1., 
Naše řeč, ročník 76 (1993), číslo 
3.  

Bratrský pravopis [online] // 
Nový encyklopedický slovník 

  



Юнгманн, Ян Неєдли; spor jotistů s ypsilonisty ) 
Наголос на кодифікації. Довгота голосних, 
подвоєння приголосних на межі слів, складні 
слова. Реформа 1993 року. 
Принципи чеського правопису. Діакритичний 
правопис. Фонологічний принцип. Історичний 
принцип. Морфологічний принцип. 
 

češtiny [Електронний ресурс] / 
Ed. Petr Karlík, Marek Nekula, 
Jana Pleskalová. – Praha : 
Nakladateství Lidové noviny, 
2017. – Sv. 1–2. – Режим 
доступу: 
https://www.czechency.org/slov
nik/BRATRSK%C3%9D%20P
RAVOPIS 

Jan Gebauer: Příspěvky k 

historii českého pravopisu a 

výslovnosti staročeské, Praha 
1871. 

Sedláček М.: K vývoji českého 
pravopisu. Část 2, Naše řeč, 
ročník 76 (1993), číslo 3 

Josef Zubatý: O českém 

pravopise, Naše řeč 3, 1919, s. 
97–98  

Václav Hanka: Mluvnice 

českého jazyka na základě 

soustavy Dobrovského, 3. 
vydání, Praha 1849. 

 



 
3 т. 
 
 
2 
год. 

Написання і/у після м’яких і твердих 
приголосних. 

лекція Šaur V. Pravidla českého 
pravopisu s výkladem mluvnice. 
Ottovo nakladatelství, Praha. 
2004. 

Karlík P., Nekula M., Rusínová 
Z. (eds.) Příruční mluvnice 
češtiny. Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 2012.  
 

Правопис і/у після 
м’яких і твердих 
приголосних. 
 

26.09.2019 
 

4 т. 
 
 
4 
год. 

Написання і/у після т.зв. “правописно подвійних 
приголосних”. 
 

лекція Šaur V. Pravidla českého 
pravopisu s výkladem mluvnice. 
Ottovo nakladatelství, Praha. 
2004. 

Karlík P., Nekula M., Rusínová 
Z. (eds.) Příruční mluvnice 
češtiny. Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 2012.  
 

Особливості правопису  
і/у після т.зв. 
“правописно подвійних 
приголосних”. 
 

26.09.2019 
 

4 т. 
2 год 

Написання і/у після м’яких і твердих 
приголосних. 
Написання і/у після т.зв. “правописно подвійних 
приголосних”. 
 

практичне 
заняття 

Šaur V. Pravidla českého 
pravopisu s výkladem mluvnice. 
Ottovo nakladatelství, Praha. 
2004. 

Karlík P., Nekula M., Rusínová 
Z. (eds.) Příruční mluvnice 
češtiny. Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 2012.  

  



5 т. 
2 год 

Написання і/у в закінченнях іменників  жіночого 
роду. 
 

лекція Šaur V. Pravidla českého 
pravopisu s výkladem mluvnice. 
Ottovo nakladatelství, Praha. 
2004. 

Karlík P., Nekula M., Rusínová 
Z. (eds.) Příruční mluvnice 
češtiny. Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 2012.  

 

Особливості  правопису  
і/у в закінченнях 
іменників  жіночого 
роду. Аналіз типів 
відмінювання іменників 
жіночого роду крізь 
призму морфологічного 
принципу. 
 

10.10.2019 
 

6 т. 
 
4 
год. 

Написання і/у в закінченнях іменників 
чоловічого роду. 

лекція Šaur V. Pravidla českého 
pravopisu s výkladem mluvnice. 
Ottovo nakladatelství, Praha. 
2004. 

Karlík P., Nekula M., Rusínová 
Z. (eds.) Příruční mluvnice 
češtiny. Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 2012.  

 
 
 

Мофологічний принцип:  
і/у в закінченнях 
іменників чоловічого 
роду. Аналіз типів 
відмінювання іменників 
чоловічого роду. 
 

10.10.2019 

6 т. 
2 год 

Написання і/у в закінченнях іменників  жіночого 
роду. 
Написання і/у в закінченнях іменників 
чоловічого роду. 

практичне 
заняття 

Šaur V. Pravidla českého 
pravopisu s výkladem mluvnice. 
Ottovo nakladatelství, Praha. 
2004. 

  



Karlík P., Nekula M., Rusínová 
Z. (eds.) Příruční mluvnice 
češtiny. Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 2012.  
 

7 т. 
 
 
2 
год. 

Написання і/у в закінченнях іменників середнього 
роду.  
  

лекція Šaur V. Pravidla českého 
pravopisu s výkladem mluvnice. 
Ottovo nakladatelství, Praha. 
2004. 
 

Проблема написання  і/у 
в закінченнях іменників 
середнього роду.  
  
 
 
 

24. 10. 2019 

8 т. 
4 год 

Написання і/у в закінченнях прикметників. 
 
 

лекція Šaur V. Pravidla českého 
pravopisu s výkladem mluvnice. 
Ottovo nakladatelství, Praha. 
2004. 
 

Аналіз типів 
відмінювання 
прикметників з точки 
зору правопису і/у.  
 

24. 10. 2019 

8 т. 
2 год 

Написання і/у в закінченнях іменників середнього 
роду.  
Написання і/у в закінченнях прикметників. 
 
 

практичне 
заняття 

Šaur V. Pravidla českého 
pravopisu s výkladem mluvnice. 
Ottovo nakladatelství, Praha. 
2004. 
 

  

9 т. 
2 
год. 

Написання і/у в закінченнях дієприкметників. 
Узгодження за смислом. 
 

лекція Pravidla českého pravopisu. 
Olomouc, 1997. 
 
Pravidla českého pravopisu 
s kompletním zpracování dodatku 

Проблема написання  і/у 
в закінченнях 
дієприкметників. 
Узгодження за смислом. 
 

07. 11. 2019 



MŠMT ČR/ kolektiv autorů, 2015. 
 
Pravidla českého pravopisu pro 
školu a veřejnost. Ottovo 
vydání, 2018. 
 

10 т. 
 
4 
год. 

Написання літер ú/ů. 
 

лекція Pravidla českého pravopisu: 
školní vydání. Edited by Olga 
Martincová - Z. Hlavsa - Z. 
Hrušková. Praha: Nakladatelství 
Pansofia, 1993. 383 s.  
 
 

Проблема написання  ú/ů 
у власне чеських та 
запозичених словах.  
 

07.11. 2019 

10 т. 
2 
год. 

Написання і/у в закінченнях дієприкметників. 
Узгодження за смислом. 
Написання літер ú/ů. 
 
 

практичне 
заняття 

Pravidla českého pravopisu. 
Olomouc, 1997. 
 
Pravidla českého pravopisu 
s kompletním zpracování dodatku 
MŠMT ČR/ kolektiv autorů, 2015. 
 
Pravidla českého pravopisu pro 
školu a veřejnost. Ottovo 
vydání, 2018. 
 

  

11 т. 
2 год 

Чергування коротких і довгих голосних при 

словозміні. 
 Pravidla českého pravopisu: 

školní vydání. Edited by Olga 
Martincová - Z. Hlavsa - Z. 
Hrušková. Praha: Nakladatelství 

Аналіз чергування 
довгих та коротких 
голосних при словозміні. 
 

21.11. 2019 



Pansofia, 1993. 383 s.  
 

12 т. 
4 
год. 

Чергування коротких і довгих голосних при 
словотворі (іменників, прикметників, дієслів). 

лекція Pravidla českého pravopisu. 
Olomouc, 1997. 
 
Pravidla českého pravopisu 
s kompletním zpracování dodatku 
MŠMT ČR/ kolektiv autorů, 2015. 
 
Pravidla českého pravopisu pro 
školu a veřejnost. Ottovo 
vydání, 2018. 

Проблема чергування 
коротких і довгих 
голосних при словотворі 
(іменників, 
прикметників, дієслів). 
 

21.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 т. 
2 год 

Чергування коротких і довгих голосних при 

словозміні. 
Чергування коротких і довгих голосних при 
словотворі (іменників, прикметників, дієслів). 

практичне 
заняття 

Pravidla českého pravopisu. 
Olomouc, 1997. 
 
Pravidla českého pravopisu 
s kompletním zpracování dodatku 
MŠMT ČR/ kolektiv autorů, 2015. 
 
Pravidla českého pravopisu pro 
školu a veřejnost. Ottovo 
vydání, 2018. 

  

13 т. 
 
2 
год. 

Часокількість префіксів та суфіксів. 
 

лекція Pravidla českého pravopisu. 
Olomouc, 1997. 
 
Pravidla českého pravopisu 

Особливості правопису 
префіксів і суфіксів з 
огляду на проблему 
часокількості. 
 

05. 12. 2019 



s kompletním zpracování dodatku 
MŠMT ČR/ kolektiv autorů, 2015. 
 
Pravidla českého pravopisu pro 
školu a veřejnost. Ottovo 
vydání, 2018. 

14 т. 
4 
год. 

1. Написання сполучень bje, vje, bě, vě, pě, mě, 
mně. 
2. Написання прийменників s (se) - z (ze) і 
префіксів s (se) - z (ze). 
 

лекція Pravidla českého pravopisu. 
Olomouc, 1997. 
 
Pravidla českého pravopisu 
s kompletním zpracování dodatku 
MŠMT ČR/ kolektiv autorů, 2015. 
 
Pravidla českého pravopisu pro 
školu a veřejnost. Ottovo 
vydání, 2018. 

Особливості написання 
сполучень bje, vje, bě, vě, 
pě, mě, mně. 
Складні випадки 
правопису  
прийменників s (se) - z 
(ze) в чеській мові. 
Складні випадки  
написання префіксів s 
(se) - z (ze). 
 

05. 12. 2019 

14 т. 
2 год 

Часокількість префіксів та суфіксів. 
Написання сполучень bje, vje, bě, vě, pě, mě, mně. 
Написання прийменників s (se) - z (ze) і префіксів 
s (se) - z (ze). 
 

практичне
заняття 

Pravidla českého pravopisu. 
Olomouc, 1997. 
 
Pravidla českého pravopisu 
s kompletním zpracování dodatku 
MŠMT ČR/ kolektiv autorů, 2015. 
 
Pravidla českého pravopisu pro 
školu a veřejnost. Ottovo 
vydání, 2018. 

  

15 т. Особливості написання великої літери. лекція Pravidla českého pravopisu. Особливості написання 19. 12. 2019 



 
2 
год. 

 Olomouc, 1997. 
Pravidla českého pravopisu 
s kompletním zpracování dodatku 
MŠMT ČR/ kolektiv autorů, 2015. 
 
Pravidla českého pravopisu pro 
školu a veřejnost. Ottovo 
vydání, 2018. 

великої літери у 
сучасній чеській мові. 
Зіставні паралелі з 
українською нормою. 

16 т. 
4 
год. 

Правопис слів іншомовного походження. 
Правопис власних назв. 

лекція Akademická příručka českého 
jazyka / Eds. Markéta Pravdová, 
Ivana Svobodová. – 2., rozšířené 
vydání. – Praha : Acadamia, 
2019. – Режим доступу: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/ 
 
Pravidla českého pravopisu. 
Olomouc, 1997. 
 
Pravidla českého pravopisu 
s kompletním zpracování dodatku 
MŠMT ČR/ kolektiv autorů, 2015. 
 
Pravidla českého pravopisu pro 
školu a veřejnost. Ottovo 
vydání, 2018. 

Проблема правопису 
слів іншомовного 
походження. Складнощі 
в правописі власних 
назв. 

19.12. 2019 

16 т. 
2 год 

Особливості написання великої літери. 
Правопис слів іншомовного походження. 
Правопис власних назв. 

практичне 
заняття 

Akademická příručka českého 
jazyka / Eds. Markéta Pravdová, 
Ivana Svobodová. – 2., rozšířené 

  



vydání. – Praha : Acadamia, 
2019. – Режим доступу: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/ 
 
Pravidla českého pravopisu. 
Olomouc, 1997. 
 
Pravidla českého pravopisu 
s kompletním zpracování dodatku 
MŠMT ČR/ kolektiv autorů, 2015. 
 
Pravidla českého pravopisu pro 
školu a veřejnost. Ottovo 
vydání, 2018. 

 Змістовий модуль 2. Граматико-

комунікативний курс чеської мови 
    

1 т. 
2 год 
 

Розмовна тема “V obchodě s potravinami”. 
Творення ситуативних діалогів. 

практичне 
заняття 

Гасіл Ї., Лобур Н., 
Паламарчук О. Чеська мова 
для українців. Підручник. 
Частина 1. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011.  

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Українсько-чеські паралелі 
в текстах і ситуаціях. 
Розмовник / Й.Ф. Андерш, 
Л.І. Даниленко, 
О.Л. Паламарчук, 

Розмовна тема “V 
obchodě s potravinami”. 
Творенняситуативнихдіа
логів. Активна лексика. 

09.09.2019 



В.М. Русанівський, 
В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 
2006.  
 

2 т. 
2 год 
 

Відмінювання кількісних числівників. Кратні 
числівники. 

практичне 
заняття 

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Akademická gramatika 
spisovné češtiny / Ftantišek 
Šticha a kol. – Praha : 
Academia, 2013.  

Akademická příručka 
českého jazyka / Eds. Markéta 
Pravdová, Ivana Svobodová. – 
2., rozšířené vydání. – Praha : 
Acadamia, 2019. – Режим 
доступу: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/ 
 

Відмінювання кількісних 
числівників. Кратні 
числівники. Вправи. 

16.09.2019 

3 т. 
2 год 
 

Розмовна тема “Nakupování”. Активна лексика. 
Творення ситуативних діалогів. 

практичне 
заняття 

Гасіл Ї., Лобур Н., 
Паламарчук О. Чеська мова 
для українців. Підручник. 
Частина 1. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011.  

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Українсько-чеські паралелі 
в текстах і ситуаціях. 
Розмовник / Й.Ф. Андерш, 

Розмовна тема 
“Nakupování”. Активна 
лексика. Творення 
ситуативних діалогів. 

23.09.2019 



Л.І. Даниленко, 
О.Л. Паламарчук, 
В.М. Русанівський, 
В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 
2006.  
 

4 т. 
2 год 
 

Відмінювання іменників чоловічого роду на –а 
(тип předseda). Порядкові числівники та їх 
відмінювання. 

практичне 
заняття 

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Akademická gramatika 
spisovné češtiny / Ftantišek 
Šticha a kol. – Praha : 
Academia, 2013.  

Akademická příručka 
českého jazyka / Eds. Markéta 
Pravdová, Ivana Svobodová. – 
2., rozšířené vydání. – Praha : 
Acadamia, 2019. – Режим 
доступу: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/ 
 

Відмінювання іменників 
чоловічого роду на –а 
(тип předseda). Порядкові 
числівники та їх 
відмінювання. Вправи. 

30.09.2019 

5 т. 
2 год 
 

Вираження часу в чеській мові. Конструкції на 
позначення часу. 

практичне 
заняття 

Гасіл Ї., Лобур Н., 
Паламарчук О. Чеська мова 
для українців. Підручник. 
Частина 1. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011.  

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Українсько-чеські паралелі 

Вираження часу в 
чеській мові. Конструкції 
на позначення часу. 

07.10.2019 



в текстах і ситуаціях. 
Розмовник / Й.Ф. Андерш, 
Л.І. Даниленко, 
О.Л. Паламарчук, 
В.М. Русанівський, 
В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 
2006.  

 
6 т. 
2 год 
 

Розмовна тема “V restauraci”. Активна лексика. 
Моделювання комунікативних ситуацій. 

практичне 
заняття 

Гасіл Ї., Лобур Н., 
Паламарчук О. Чеська мова 
для українців. Підручник. 
Частина 1. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011.  

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Українсько-чеські паралелі 
в текстах і ситуаціях. 
Розмовник / Й.Ф. Андерш, 
Л.І. Даниленко, 
О.Л. Паламарчук, 
В.М. Русанівський, 
В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 
2006.  
 

Розмовна тема “V 
restauraci”. Активна 
лексика. Моделювання 
комунікативних 
ситуацій. 

21.10.2019 

7 т. 
2 год 
 

Розмовна тема “Typická jídla a speciality české 
kuchyně”. Читання та переклад текстів. Робота з 
тлумачним словником. 

практичне 
заняття 

Гасіл Ї., Лобур Н., 
Паламарчук О. Чеська мова 
для українців. Підручник. 
Частина 1. – Львів: 

Розмовна тема “Typická 
jídla a speciality české 
kuchyně”. Читання та 
переклад текстів. Робота 

21.10.2019 



Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011.  

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Українсько-чеські паралелі 
в текстах і ситуаціях. 
Розмовник / Й.Ф. Андерш, 
Л.І. Даниленко, 
О.Л. Паламарчук, 
В.М. Русанівський, 
В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 
2006.  

Slovník spisovného jazyka 
českého / [za red. ved. 
B. Havránka]. – Praha : 
Akademia, 1960–1971 (1. 
vydání, sv. 1–4), 1989 (2. 
vydání, sv. 1–8). – Режим 
доступу: 
https://bara.ujc.cas.cz/ssjc/ 

Slovník spisovné čestiny pro 
školu a veřejnost / [hl. red 
J. Filipec, F. Daneš, J. Machač, 
V. Mejstřík]. – Praha: 
Academia, 2016. 

 
 

з тлумачним словником. 

8 т. 
2 год 

Категорія виду в дієслів. Утворення дієслів 
доконаного та недоконаного виду. 

практичне 
заняття 

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Категорія виду в дієслів. 
Утворення дієслів 

28.10.2019 



 Akademická gramatika 
spisovné češtiny / Ftantišek 
Šticha a kol. – Praha : 
Academia, 2013.  

Akademická příručka 
českého jazyka / Eds. Markéta 
Pravdová, Ivana Svobodová. – 
2., rozšířené vydání. – Praha : 
Acadamia, 2019. – Режим 
доступу: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/ 
 

доконаного та 
недоконаного виду. 
Вправи. 

9 т. 
2 год 
 

Розмовна тема “Roční doby a počasí. Předpověď 
počasí”. Активна лексика. 

практичне 
заняття 

Гасіл Ї., Лобур Н., 
Паламарчук О. Чеська мова 
для українців. Підручник. 
Частина 1. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011.  

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Українсько-чеські паралелі 
в текстах і ситуаціях. 
Розмовник / Й.Ф. Андерш, 
Л.І. Даниленко, 
О.Л. Паламарчук, 
В.М. Русанівський, 
В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 
2006.  
 

Розмовна тема “Roční 
doby a počasí. Předpověď 
počasí”. Активна лексика. 

04.11.2019 



10 т. 
2 год 
 

Чеські прикмети. Переклад аудіо- та 
відеоматеріалів. Робота з перекладним 
словником. 

практичне 
заняття 

Гасіл Ї., Лобур Н., 
Паламарчук О. Чеська мова 
для українців. Підручник. 
Частина 1. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011.  

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Українсько-чеські паралелі 
в текстах і ситуаціях. 
Розмовник / Й.Ф. Андерш, 
Л.І. Даниленко, 
О.Л. Паламарчук, 
В.М. Русанівський, 
В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 
2006.  

Новак Ї. Чесько-
український словник. – К. : 
Чумацький шлях, 2008. 

Чесько-український 
словник / [уклад. Й.Ф. 
Андерш та ін.]. – К.: Наукова 
думка, 1988–1989. – Т. 1–2. 

Чеські прикмети. 
Переклад аудіо- та 
відеоматеріалів. Робота з 
перекладним словником. 

11.11.2019 

11 т. 
2 год 
 

Правила написання листів. Відмінювання 
іменників чоловічого роду на –е (тип soudce). 

практичне 
заняття 

Гасіл Ї., Лобур Н., 
Паламарчук О. Чеська мова 
для українців. Підручник. 
Частина 1. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011.  

Правила написання 
листів. Відмінювання 
іменників чоловічого 
роду на –е (тип soudce). 
Вправи. 

18.11.2019 



Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Українсько-чеські паралелі 
в текстах і ситуаціях. 
Розмовник / Й.Ф. Андерш, 
Л.І. Даниленко, 
О.Л. Паламарчук, 
В.М. Русанівський, 
В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 
2006.  

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Akademická gramatika 
spisovné češtiny / Ftantišek 
Šticha a kol. – Praha : 
Academia, 2013.  

Akademická příručka 
českého jazyka / Eds. Markéta 
Pravdová, Ivana Svobodová. – 
2., rozšířené vydání. – Praha : 
Acadamia, 2019. – Режим 
доступу: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/ 
 

12 т. 
2 год 
 

Відмінювання займенників 3-ої особи однини і 
множини jeho, její, jejich. 

практичне 
заняття 

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Akademická gramatika 
spisovné češtiny / Ftantišek 
Šticha a kol. – Praha : 

Відмінювання 
займенників 3-ої особи 
однини і множини jeho, 
její, jejich. Вправи. 

25.11.2019 



Academia, 2013.  
Akademická příručka 

českého jazyka / Eds. Markéta 
Pravdová, Ivana Svobodová. – 
2., rozšířené vydání. – Praha : 
Acadamia, 2019. – Режим 
доступу: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/ 
 

13 т. 
2 год 
 

Розмовна тема “Divadlo”. Читання та переклад 
уривку п’єси. Активна лексика. Утворення 
присвійних прикметників. 

практичне 
заняття 

Гасіл Ї., Лобур Н., 
Паламарчук О. Чеська мова 
для українців. Підручник. 
Частина 1. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011.  

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Українсько-чеські паралелі 
в текстах і ситуаціях. 
Розмовник / Й.Ф. Андерш, 
Л.І. Даниленко, 
О.Л. Паламарчук, 
В.М. Русанівський, 
В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 
2006.  
 

Розмовна тема “Divadlo”. 
Читання та переклад 
уривку п’єси. Активна 
лексика. Утворення 
присвійних 
прикметників. Вправи. 

02.12.2019 

14 т. 
2 год 
 

Розмовна тема “Nejlepší české filmy”. Переклад 
відеоматеріалів. Відмінювання присвійних 
прикметників. 

практичне 
заняття 

Гасіл Ї., Лобур Н., 
Паламарчук О. Чеська мова 
для українців. Підручник. 

Розмовна тема “Nejlepší 
české filmy”. Переклад 
відеоматеріалів. 

09.12.2019 



Частина 1. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011.  

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Українсько-чеські паралелі 
в текстах і ситуаціях. 
Розмовник / Й.Ф. Андерш, 
Л.І. Даниленко, 
О.Л. Паламарчук, 
В.М. Русанівський, 
В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 
2006.  
 

Відмінювання 
присвійних 
прикметників. Вправи. 

15 т. 
2 год 
 

Категорія стану у дієслів. Утворення пасивних 
дієприкметників. Форми вираження пасиву. 

практичне 
заняття 

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Akademická gramatika 
spisovné češtiny / Ftantišek 
Šticha a kol. – Praha : 
Academia, 2013.  

Akademická příručka 
českého jazyka / Eds. Markéta 
Pravdová, Ivana Svobodová. – 
2., rozšířené vydání. – Praha : 
Acadamia, 2019. – Режим 
доступу: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/ 
 

Категорія стану у дієслів. 
Утворення пасивних 
дієприкметників. Форми 
вираження пасиву. 
Вправи. 

16.12.2019 

16 т. Розмовна тема “Kultura a umění v České republice”. практичне Гасіл Ї., Лобур Н.,   



2 год 
 

Читання і переклад оригінальних текстів. заняття Паламарчук О. Чеська мова 
для українців. Підручник. 
Частина 1. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011.  

Даниленко Л.І. Чеська 
мова. – К. :Довіра, 2007. 

Українсько-чеські паралелі 
в текстах і ситуаціях. 
Розмовник / Й.Ф. Андерш, 
Л.І. Даниленко, 
О.Л. Паламарчук, 
В.М. Русанівський, 
В.Є. Федонюк. – К. : Довіра, 
2006.  
 

 Змістовий модуль 3. Індивідуальне читання     
1–12 
т. 
 

Індивідуальне читання, переклад і переказ 
літературного твору (обсяг 200 ст.). 
 

самостійн
а робота 

Новак Ї. Чесько-
український словник. – К. : 
Чумацький шлях, 2008. 

Чесько-український 
словник / 
[уклад. Й.Ф. Андерш та ін.]. – 
К.: Наукова думка, 1988–1989. 
– Т. 1–2.  

Akademický slovník 
současné češtiny [Електронний 
ресурс] / Ústav pro jazyk český 
Akademie věd České republiky. 

Самостійно прочитати 
літературний твір (твори) 
за власним вибором 
загальним обсягом 200 
сторінок, перекласти та 
вивчити незнайому 
лексику. Під час усного 
опитування 
перевіряються знання 
лексики, навички 
перекладу та усного 
реферування тексту. 

02.12.2019 



– Режим доступу: 
http://www.slovnikcestiny.cz/uv
od.php 

Nová slova v češtině. Slovník 
neologizmů 1 / Kol. autorů pod 
vedením Olgy Martincové. – 
Praha : Academia, 1998.  

Nová slova v češtině. Slovník 
neologizmů 2 / Kol. autorů pod 
vedením Olgy Martincové. – 
Praha : Academia, 2004.  

Nový akademický slovník 
cizíh slov / Kol. autorů pod 
vedením Jiřího Krause. – Praha : 
Academia, 2005.  

Slovník spisovného jazyka 
českého / [za red. ved. 
B. Havránka]. – Praha : 
Akademia, 1960–1971 (1. 
vydání, sv. 1–4), 1989 (2. 
vydání, sv. 1–8). – Режим 
доступу: 
https://bara.ujc.cas.cz/ssjc/ 

Slovník spisovné čestiny pro 
školu a veřejnost / [hl. red 
J. Filipec, F. Daneš, J. Machač, 
V. Mejstřík]. – Praha: 
Academia, 2016. 

Elektronické slovníky a 
zdroje [Електронний ресурс] / 

 



 

Ústav pro jazyk český 
Akademie věd České republiky. 
– Режим доступу: 
http://www.ujc.cas.cz/elektronic
ke-slovniky-a-zdroje/ 

Internetová jazyková 
příručka [Електронний ресурс] 
/ Ústav pro jazyk český 
Akademie věd České republiky. 
– Режим доступу: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/ 
 


