




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

1,5 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна  

 Напрям підготовки 

 

Модулів – 2 
Спеціальність: 

035 Філологія 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 Спеціалізація 

035.039 слов’янські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – 

словацька 

 

2-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 45  

3-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 0,8 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

16 год. - 

Практичні, семінарські 

 16 год.  - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

13  год. -  

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: немає 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 2,5 / 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: Мета курсу – допомогти студентові оволодіти знаннями про 

основні етапи розвитку словенської літератури, зокрема від початків до початку 

XIX ст. 

Курс має загальнотеоретичні і практичні цілі. Загальнотеоретичні цілі курсу 

«Історія словенської літератури» полягають в тому, щоб:  

- сформувати у студента цілісну картину розвитку словенської літератури як 

невід’ємного чинника розвитку словенської культури; 

- подати інформацію, яка б дозволила студенту осмислити філософське й 

культурологічне підґрунтя різних етапів її розвитку;  

- ознайомити з кращими взірцями словенського письменства різних епох; 

висвітлити паралелі в розвитку словенської та української літератур. 

 

Практичні цілі курсу вбачаємо в тому, що він допоможе: 

- сформувати у студента картину словенського національного письменства у 

її тяглості і розмаїтті; 

- сформувати навички аналізу художніх творів словенського письменства у 

контексті національної і європейської поетики; 

- розвинути навички вести літературознавчу дискусію , а також навички 

«читання зблизька»; 

- подати багату й різнобічну інформацію про важливі твори словенської 

літератури; 

- розвивати художнє мислення та мовленнєву культуру, чуття художнього 

слова. 

  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати:  
- факти й тенденції розвитку словенської літератури різних епох, вміти 

орієнтуватися в поетиці різних літературних напрямків, представлених у ній; 

- творчість найважливіших представників словенського письменства; твори, 

які належать до словенського літературного канону або можуть 

претендувати на цей статус; 

- 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 словенської мови і літератури, і вміти застосовувати ці знання 

у професійній діяльності; 

- знати історію словенської літератури, аналізувати й інтерпретувати 

літературні твори, визначати їхню специфіку й місце в літературному 

процесі; 

 

 



  

вміти:  

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

контекст; 

- оперувати літературознавчими термінами; провадити літературознавчу 

дискусію (майданчиком для якої є практичне заняття з історії словенської 

літератури); 

- використовувати переваги «close reading»; 

- застосовувати набуті знання для здобуття нових; 

- 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; 

- здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний 

аналіз текстів різних стилів і жанрів; 

- 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. 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

III семестр 

 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Brižinski spomeniki: nastanek, sporočilo, pomen, jezikovne značilnosti.  

Rateški, celovški, stiški rokopis. Ljudsko slovstvo: nastanek, značilnosti  in pomen. 

Analiza besedil: Lepa vida, Rošlin in Verjanko, Kralj Matjaž. 

Тема 2. Protestantizem: zgodovinski okvir, pomen, glavni predstavniki. Branje in 

analiza izbranih del iz obdobja protestantizma. Primož Trubar: Abecednik, Katekizem, 

Cerkovna Ordninga.Jurij Dalmatin: prevod Svetega pisma.  

Змістовий модуль 2. 

Тема 3. Protireformacija in Barok. Tomaž Hren, Janez Čandek. Pridige Janeza 

Svetokriškega. 

Тема 4. Razvetljenstvo oziroma preporod. Osrednji predstavniki, pomen obdobja.Žiga 

Zois. Marko Pohlin in Valentin Vodnik. Alpska poskočnica in kmečka pesem. 

Змістовий модуль 3. 

Тема 5. Anton Tomaž Linhart. Delo in pomen za slovensko književnost. Županova 

Micka. Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Predromantika. Pomen in prizadevanje. Urban 

Jarnik. Lirika v tem obdobju. 

Тема 6. Romantika. Pomen in osrednji predstavniki. Poezija Franceta Prešerna. 

Zdravljica. Jernej Kopitar in Matija Čop. 



  

Тема 7. France Prešeren: Povodni mož, Hčere svet. Anton Martin Slomšek. France 

Prešeren: Apel in čevljar, Nezakonska mati. Janez Bleiweis. 

Тема 8. Stanko Vraz. Ilirsko gibanje. Literarne vrste in pesniške oblike, tropi in figure 

Модуль 2. 
 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
ІІІ семестр 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд с

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

 

Змістовий модуль 1.  

 

Тема 1. Brižinski spomeniki: 

nastanek, sporočilo, pomen, 

jezikovne značilnosti.  

Rateški, celovški, stiški 

rokopis. 

Ljudsko slovstvo: nastanek, 

značilnosti  in pomen. Analiza 

besedil: Lepa vida, Rošlin in 

Verjanko, Kralj Matjaž. 

 

 2 2   1       

Тема 2. Protestantizem: 

zgodovinski okvir, pomen, 

glavni predstavniki. 

Branje in analiza izbranih del 

iz obdobja protestantizma. 

Primož Trubar: Abecednik, 

Katekizem, Cerkovna 

Ordninga. 

Jurij Dalmatin: prevod 

Svetega pisma.  

 

 2 2   2       

Разом – зм. модуль1  4 2   3       

Змістовий модуль 2.  

Тема 3. Protireformacija in 

Barok. Tomaž Hren, Janez 

Čandek. 

Pridige Janeza Svetokriškega. 

 2 2   2       

Тема 4. Razvetljenstvo 

oziroma preporod. Osrednji 

predstavniki, pomen obdobja. 

Žiga Zois. 

Marko Pohlin in Valentin 

Vodnik. Alpska poskočnica in 

 2 2   2       



  

kmečka pesem. 

Модуль 1. 

 

Разом – зм. модуль 2  4 4   4       

Змістовий модуль 3.  

Тема 5. Anton Tomaž 

Linhart. Delo in pomen za 

slovensko književnost. 

Županova Micka. Ta veseli 

dan ali Matiček se ženi. 

Predromantika. Pomen in 

prizadevanje. Urban Jarnik. 

Lirika v tem obdobju. 

 2 2   1       

Тема 6. Romantika. Pomen in 

osrednji predstavniki. 

Poezija Franceta Prešerna. 

Zdravljica. 

Jernej Kopitar in Matija Čop.  

 2 2   2       

Тема 7. France Prešeren: 

Povodni mož, Hčere svet  

Anton Martin Slomšek. 

France Prešeren: Apel in 

čevljar, Nezakonska mati. 

Janez Bleiweis. 

 2 2   2       

Тема 8. Stanko Vraz. Ilirsko 

gibanje. Literarne vrste in 

pesniške oblike, tropi in figure 

Модуль 2. 

 2 2   1       

Разом – зм. модуль 2  8 8   6       

Усього годин   16 16   13       

 

5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Brižinski spomeniki: nastanek, sporočilo, pomen, jezikovne 

značilnosti.  

Rateški, celovški, stiški rokopis. 

Ljudsko slovstvo: nastanek, značilnosti  in pomen. Analiza besedil: 

Lepa vida, Rošlin in Verjanko, Kralj Matjaž. 

2 

2 Protestantizem:. zgodovinski okvir, pomen, glavni predstavniki. 

Branje in analiza izbranih del iz obdobja protestantizma. 

Primož Trubar: Abecednik, Katekizem, Cerkovna Ordninga. 

Jurij Dalmatin: prevod Svetega pisma.  

2 

3 Protireformacija in Barok. Tomaž Hren, Janez Čandek. 

Pridige Janeza Svetokriškega. 

2 

4 Razvetljenstvo oziroma preporod. Osrednji predstavniki, pomen 

obdobja. 

Žiga Zois. 

Marko Pohlin in Valentin Vodnik. Alpska poskočnica in kmečka 

pesem. 

2 

5 Anton Tomaž Linhart. Delo in pomen za slovensko književnost. 

Županova Micka. Ta veseli dan ali Matiček se ženi. 

2 



  

Predromantika. Pomen in prizadevanje. Urban Jarnik. Lirika v tem 

obdobju. 

6 Romantika. Pomen in osrednji predstavniki. 

Poezija Franceta Prešerna. Zdravljica. 

Jernej Kopitar in Matija Čop. 

2 

7 France Prešeren: Povodni mož, Hčere svet  

1. Anton Martin Slomšek. France Prešeren: Apel in čevljar, Nezakonska 

mati. Janez Bleiweis. 

2 

8 Stanko Vraz. Ilirsko gibanje. Literarne vrste in pesniške oblike, tropi in 

figure 

2 

 Разом 16 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Prvi slovenski rokopisi. Praljice in balade v ljudskem slovstvu. 1 

2 Življenje in delo glavnih protestantskih piscev. Nastanek slovenskega 

knjižnega jezika.  

2 

3 Preganjanje protestantov. Književnost v času protireformacije. Pridige 

kot polliterarna zvrst. 

2 

4 Osrednji predstavniki razsvetljenstva. Delovanje Zoisovega kroga 

razsvetljencev.  

2 

5 Slovenska poezija, dramatika in časnikartvo v obdobju razsvetljenstva. 

Pojav predromantike.    

1 

6 Življenje in delo Franceta Prešerna. Interpretacija njegovih pesmi.  2 

7 2. Zgodnje obdobje Prešernovega ustvarjanja. Pojavne oblike ilirskega 

gibanja.  

2 

8 Izpisovanje pesniških oblik, tropov in figur.  1 

 Разом  13 

 

7. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: 

розповідь, пояснення, відео перегляд матеріалів, бесіда, демонстрація, 

інформаційно-ілюстративний метод, дискусія, методи стимулювання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності, метод проблемного викладу, метод аналізу та 

спостереження, методи контролю і самоконтролю (усне опитування, робота з 

робочими листками, письмовий контроль: тестові завдання). 

 

8. Методи контролю 

Підсумкового семестрового контролю немає, оцінки виставляються за 

результатами поточної успішності. Оцінювання проводиться за 100-бальною 

шкалою. Бали нараховуються так:  

• усна частина (активність на практичних заняттях) – 40 балів, 40 % семестрової 

оцінки: 

- На кожному практичному занятті перевіряється рівень підготовленості 

студента до виконання певних завдань (наприклад, вивчення життєвого і 

творчого шляху письменника, прочитання конкретних творів, їхній аналіз; 

виконання робочих листків), усна відповідь оцінюється у 5 балів. 

Максимальна кількість балів за 8 практичних занять – 40 балів.  



  

• письмова частина (два модулі у формі тестових завдань) – 60 балів, 60 % 

семестрової оцінки. 

Максимальна кількість балів за семестр – 100. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточна успішність За 

семестр 

Усна відповідь на 

практичних заняттях 

Модуль 

1 

Усна відповідь на 

практичних заняттях 

Модуль 

2 

 

5 5 5 5 30 5 5 5 5 30 100 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А 5 відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

4 
дуже добре  

71-80 С добре 

61-70 D 
3 

задовільно  

51-60 Е  достатньо 

21-50 FX 2 незадовільно  не зараховано  

0-20 F 2 

незадовільно  

(без права 

перездачі) 

не зараховано  

(без права 

перездачі) 

 

10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 

- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях; 

- комплекту практичних завдань: робочих листків; 

- комплекту тестових завдань для письмових опитувань;  

- списку рекомендованої літератури.  

 

11. Рекомендована література 

Основна 

1. Jože POGAČNIK, 1998: Slovenska književnost I. Ljubljana: Državna založba 

Slovenije. 

2. Janko Kos, 2002: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS. 

3. Janko Kos: Prešeren in njegova dela. Koper: 1991. 

4. Jože Pogačnik, 1995: Slovensko slovstvo v obdobju razsvetljenstva. Ljubljana: 

Znanstveni inštitut FF..  

5. Igor Grdina, 1999: Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor: 

Založba Obzorja. 

6. Marja Boršnik: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: 1955 

7. Ivan Grafenauer: Kratka zgodovina slovenskega slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 

1917. 



  

8. Ivan Grafenauer: Lepa Vida. Ljubljana: 1943. 

9. Jože Javoršek: Primož Trubar. Ljubljana: 1977 

 

 

Додаткова 

 

1. Ivan Grafenauer: Slovenske pripovedke o Kralju Matjažu. Ljubljana: 1951. 

2. Janko Kos: Prešernov pesniški razvoj. Ljubljana: 1966. 

3. Anton Ocvirk: Evropski verzni sistemi in slovenski verz. Ljubljana: 1980. 

4. Jakob Rigler: Začetki slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: 1968. 

 

Iнтернет-джерела 

 
1. https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika 

2. http://www.dlib.si/ 

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






1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

2 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна  

 Напрям підготовки 

 

Модулів – 2 
Спеціальність: 

035 Філологія 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціалізація 

035.039 слов’янські мови 

та літератури (переклад 

включно), перша – 

словенська 

 

2-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 60 

4-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 0,75 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

32 год. - 

Практичні, семінарські 

 16 год.  - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

12  год. -  

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: іспит 

 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 4 / 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: Мета курсу – допомогти студентові оволодіти знаннями про 

основні етапи розвитку словенської літератури, зокрема від початку XIX ст. до 

реалізму. Цей курс дає студентам можливість пізнати специфіку і тенденції тих 

явищ, які відбувалися у словенській літературі протягом зазначених фаз, а також 

ознайомитися із творчістю провідних авторів окресленого періоду. 

Завдання: презентувати здобутки літератури словенських романтизму та 

реалізму , а саме: 

 висвітлити нові літературні тенденції, обумовлені історичними чинниками та 

культурними течіями; 

 подати інформацію, яка б дозволила студенту осмислити філософське й 

культурологічне підґрунтя різних етапів її розвитку; 

 визначити основні риси словенської літератури періоду романтизму та 

реалізму. 

 ознайомити з кращими взірцями словенського письменства. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати:  
- періодизацію словенського літературного процесу загалом та  періодизацію 

словенських романтизму та реалізму;  

- літературознавчу термінологію; 

- життєвий і творчий шлях чільних представників літератури словенських 

романтизму та реалізму; 

- тематику і проблематику творів словенських письменників зазначених 

періодів. 

 вміти:  
- визначати періоди словенського літературного процесу;  

- орієнтуватися в суспільно-історичних обставинах, у яких зародилася 

література зазначеної епохи;  

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

контекст; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Програма навчальної дисципліни 

IV семестр 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Razvoj Prešernovega pesništva. Mladostno, zrelo, pozno obdobje. 

Reprezentativne pesmi posameznega obdobja.  

Тема 2. Motivno-tematske analize pesmi in njihova interpretacija: Slovo od mladosti, 

Glosa, Gazele.  

Тема 3. Motivno-tematske analize pesmi in njihova interpretacija: Sonetni venec, 

Sonetje nesreče. 

Тема 4. Motivno-tematske analize pesmi in njihova interpretacija: Krst pri Savici. 

Zdravljica.  

 

Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Uvod v realizem. Pomen obdobja za slovensko književnost. Glavni 

predstavniki in njihova dela.   

Тема 6. Življenje in dela Frana Levstika, Simona Jenka in Josipa Jurčiča. Martin 

Krpan; Popotovanje iz Litije do Čateža.  

Тема 7. Simon Jenko: Tilka; Obrazi. Josip Jurčič in prvi slovenski roman Deseti brat.   

Тема 8. Življenje in delo Josipa Stritarja in Simona Gregorčiča. Zorin. Soči.  
 

4. Структура навчальної дисципліни 
IV семестр 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд с

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

 

Змістовий модуль 1.  
 

Тема 1. Razvoj 

Prešernovega pesništva. 

Mladostno, zrelo, pozno 

obdobje. Reprezentativne 

pesmi posameznega 

obdobja. 

 4 2   1       

Тема 2. Motivno-

tematske analize pesmi in 

njihova interpretacija: 

Slovo od mladosti, Glosa, 

Gazele. 

 4 2   2       

Тема 3. Motivno-

tematske analize pesmi in 

njihova interpretacija: 

 4 2   2       



  

Sonetni venec, Sonetje 

nesreče. 

Тема 4. Motivno-

tematske analize pesmi in 

njihova interpretacija: 

Krst pri Savici. 

Zdravljica. 

 4 2   1       

Разом – зм. модуль1  16 8   6       

Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Uvod v realizem. 

Pomen obdobja za 

slovensko književnost. 

Glavni predstavniki in 

njihova dela.  

 4 2   1       

Тема 6. Življenje in dela 

Frana Levstika, Simona 

Jenka in Josipa Jurčiča. 

Martin Krpan; 

Popotovanje iz Litije do 

Čateža. 

 4 2   2       

Тема 7. Simon Jenko: 

Tilka; Obrazi. Josip 

Jurčič in prvi slovenski 

roman Deseti brat.   

 4 2   1       

Тема 8. Življenje in delo 

Josipa Stritarja in Simona 

Gregorčiča. Zorin. Soči. 

 4 2   2       

Разом – зм. модуль 2  16 8   6       

Усього годин   32 16   12       

 

5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1 Razvoj Prešernovega pesništva. Mladostno, zrelo, pozno 

obdobje. Reprezentativne pesmi posameznega obdobja. 

2 

2 Motivno-tematske analize pesmi in njihova interpretacija: 

Slovo od mladosti, Glosa, Gazele. 

2 

3 Motivno-tematske analize pesmi in njihova interpretacija: 

Sonetni venec, Sonetje nesreče. 

2 

4 Motivno-tematske analize pesmi in njihova interpretacija: 

Krst pri Savici. Zdravljica. 

2 

5 Uvod v realizem. Pomen obdobja za slovensko književnost. 

Glavni predstavniki in njihova dela. 

2 

6 Življenje in delo Frana Levstika, Simona Jenka in Josipa 2 



  

Jurčiča. Martin Krpan; Popotovanje iz Litije do Čateža. 
7 Simon Jenko: Tilka; Obrazi. Josip Jurčič in prvi slovenski 

roman Deseti brat.   

2 

8 Življenje in delo Josipa Stritarja in Simona Gregorčiča. 

Zorin. Soči. 

2 

 Разом 16 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Mladostno, zrelo in pozno obdobje Prešernovega pesništva. 

Analiza reprezentativnih pesmi.  

1 

2 Analiza pesmi Slovo od mladosti, Glosa, Gazele. 2 

3 Analiza pesmi Sonetni venec in Sonetje nesreče. 2 

4 Analiza pesmi Krst pri Savici.  1 

5 Glavne značilnosti realizma, njegov pomen za slovensko 

književnost in osrednji predstavniki.  

1 

6 Življenje in dela Frana Levstika, Simona Jenka in Josipa 

Jurčiča. Martin Krpan. 

2 

7 Simon Jenko: Tilka; Obrazi. Josip Jurčič: Deseti brat.   1 

8 Življenje in delo Josipa Stritarja in Simona Gregorčiča. 

Zorin. Soči. 

2 

 Разом  12 

 
7. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: 

розповідь, пояснення, відео перегляд матеріалів, бесіда, демонстрація, 

інформаційно-ілюстративний метод, дискусія, методи стимулювання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності, метод проблемного викладу, метод аналізу та 

спостереження, методи контролю і самоконтролю (усне опитування, робота з 

робочими листками, письмовий контроль: тестові завдання). 

 

8. Методи контролю 

Підсумковий контроль передбачений у формі іспиту. Іспит оцінюється за 

100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів – 100. 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; на кожному занятті усна 

відповідь (коли студент володіє глибокими знаннями, міцно засвоїв теоретичний 

матеріал, використовує його при аналізі практичного матеріалу: аналізує 

літературні явища та художні твори, демонструє високий рівень знань) 

оцінюється у 3 бали; максимальна кількість балів за 8 практичних занять – 24; 

• письмові контрольні роботи (два модулі) 26 % семестрової оцінки (модуль 1 

охоплює період романтизму (максимальна кількість балів – 16; модуль 2 охоплює 



  

період реалізму (максимальна кількість балів – 10): максимальна кількість балів – 

26.  

Бали за іспит нараховуються так (подано максимальну кількість балів, яку 

може набрати студент):  

 письмова частина – 20 балів 

 усна частина – 30 балів (2 питання – по 15 балів) 

Іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточна успішність За 

семестр 

За 

іспит 

Сума  

  50 50 100 

Усне опитування Модуль 

1 

Усне опитування Модуль 

2 

   

3 3 3 3 16 3 3 3 3 10 50 50 100 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А 5 відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

4 
дуже добре  

71-80 С добре 

61-70 D 
3 

задовільно  

51-60 Е  достатньо 

21-50 FX 2 незадовільно  не зараховано  

0-20 F 2 

незадовільно  

(без права 

перездачі) 

не зараховано  

(без права 

перездачі) 

 

10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 

- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях; 

- комплекту практичних завдань: робочих листків; 

- навчальних завдань для індивідуальної письмової роботи; 

- списку рекомендованої літератури.  

 

11. Рекомендована література  

Основна: 

1. Jože POGAČNIK: Slovenska književnost I. Ljubljana: Državna založba 

Slovenije, 1998 

2. Janko Kos: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS, 2002 

3. Janko Kos: Prešeren in njegova dela. Koper: 1991. 



  

4. Ivan Grafenauer: Kratka zgodovina slovenskega slovstva. I. in II. del. Ljubljana: 

1917. 

5. Marja Boršnik: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: 1955 

6. Matjaž Kmecl: Fran Levstik. Ljubljana: 1981.  

7. Boris Paternu: Obdobje romantike v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. 

Ljubljana: 1981. 

8. Boris Paternu: Obdobje realizma slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. 

Ljubljana: 1982 

 

Додаткова: 

1. Janko Kos: Prešernov pesniški razvoj. Ljubljana: 1966. 

2. Anton Ocvirk: Evropski verzni sistemi in slovenski verz. Ljubljana: 1980. 

3. Jože Pogačnik: Josip Stritar. Ljubljana: 1985 

4. Matjaž Kmecl: Rojstvo slovenskega romana. Ljubljana: 1981 

 

 

 

Інтернет-джерела 
1. https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika 

2. http://www.dlib.si/ 
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