


 

 

Назва дисципліни 
Слов’янська мова (чеська) 

Адреса викладання 

дисципліни м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 012 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародного права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

29 Міжнародні відносини 

293 Міжнародне право 

Викладач Моторний Олександр Андрійович, кандилат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри слов’янської філології імені професора 

Іларіона Свєнціцького 

Брилинська Надія Юріївна, асистент кафедри слов’янської філології 

імені професора Іларіона Свєнціцького 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

oleksandr.motornyy@lnu.edu 

nadiya.brylynska@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щосереди: 12.30-13.30 год. (кафедри слов’янської філології імені 

професора Іларіона Свєнціцького, вул. Університетська, 1, ауд. 324 ) 

Сторінка 

дисципліни 

https://philology.lnu.edu.ua/department/slovyanskoji-filolohiji  

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Слов’янська мова (чеська)» є вибірковою дисципліною з 

спеціальності 293 «Міжнародне право» для освітньої програми 

«Міжнародне право», яка викладається у 1 семестрі (магістратури) в 

обсязі 3 кредитів ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Слов’янська мова (чеська)» є дисципліною на вибір і 

включає в себе відомості з фонетики, граматики, лексикології сучасної 

чеської мови, складається зі вступного фонетичного курсу, де студенти 

вивчають правила читання та правопису, тренують вимову, та 

основного лексико-граматичного, де студенти вивчають граматичні 

явища чеської мови, необхідні для побутового та професійного 

спілкування, вивчають лексику, яка охоплює як буденні теми («Сім’я», 

«Місто», «Покупки», «Транспорт» тощо), так і профільні, спрямовані 

на підвищення професійного рівня майбутніх спеціалістів з 
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міжнародного права. Протягом курсу увага також приділяється 

перекладу – як у контексті розмовної мови, так і як окремому виду 

діяльності з метою ознайомлення студентів з чеською юридичною 

термінологією 

Мета дисципліни Формування комплексних знань з фонетики, граматики та лексики 

чеської мови, поповнення словникового запасу у галузі 

юриспруденції, міжнародного права. Оволодіння чеською мовою до 

рівня компетенції «А1» 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Даниленко Л. Чеська мова. – К., 2006. 

2. Обухова Е. Чешский язык. Справочник по глаголам. – М., 2010. 

3. Чесько-український словник: у ІІ томах. – К., 1988, 1989. 

4. Широкова А. Чешский язык. – М., 1988. 

5. Havránek B. Jedlička A. Česká mluvnice. - Praha, 1991. 

6. Hirschová M. Český jazyk. – Olomouc, 2000. 

7. Koločavá J. Česká čitanka pro cizince. – Ostrava, 1996. 

8. Melichar J. Styblík V. Český jazyk. – Praha, 1999. 

9. Holá L. Čeština express. – Praha, 2011. 

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

Частина І. – Львів, 2011. 

11. Моторний О. Чеська мова – доступно та цікаво (методичні 

рекомендації з сучасної чеської мови). – Паїс: Львів, 2015. 

 

Допоміжна 

12. Parolková O. Čeština pro pokročilé. – Praha, 2000. 

13. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. – Praha, 1998. 

14. Šimková M. Čeština pro cizince. – Praha, 1993. 

15. Ukrajinsko-český slovník. :I a II díly – Praha, 1994, 1996. 

14. Інформаційні ресурси 
1. www.seznam.cz 
2. https://prirucka.ujc.cas.cz  

 

Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС (90 год.). 

Денна форма навчання: лекції – 16 год., семінарські заняття – 16 

год., самостійна робота – 58 год. 

Заочна форма навчання: лекції – 6 год., семінарські заняття – 6 год., 

самостійна робота – 78 год. 

Результати 

навчання  

Після завершення курсу студент повинен: 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: основні правила читання, відмінювання та дієвідмінювання у 

чеській мові, знати правила правопису 

http://www.seznam.cz/
https://prirucka.ujc.cas.cz/


вміти: використовуючи знання граматики та лексичний запас, вести 

розмову чеською мовою на вибрану тему, прочитати, зрозуміти, 

перекласти та переказати незнайомий оригінальний чеський текст. 

Програмні результати навчання за ОП 

ПРН 3. Спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, у 

професійній юридичній діяльності. 

ПРН 9. Готувати проєкти міжнародних договорів та інших 

міжнародних документів, актів національного законодавства, надавати 

пропозиції з усунення колізій між нормами міжнародного права, а 

також приведення норм національного права у відповідність до норм 

міжнародного права. 

ПРН 12. Демонструвати навички комунікацій з представниками різних 

видів правничої діяльності на національному і міжнародному рівнях, а 

також організовувати та вести переговори 

ПРН 14. Підтримувати належний рівень знань, оволодівати новими 

знаннями впродовж життя, підвищувати рівень власної кваліфікації 

ПРН 15. Доносити власні знання, висновки та аргументи до фахівців і 

нефахівців. 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Фонетика чеської мови. Правила вимови та орфографії. 

Голосні та приголосні звуки. Складотворні приголосні. Дифтонги. 

Наголос у чеській мові 

Тема 2. Відмінювання дієслів být, mít, žít, číst, šít. Присвійні 

займенники. Вказівні займенники. Кількісні числівники від 1 до 12.  

Тема 3. Розмовна тема «Знайомство». Форми привітання та 

ввічливості. Дієслова типу «kupovat, krýt», Називний відмінок 

іменника та його особливості.  

Тема 4. Розмовна тема: «Орієнтація в місті». Прийменники на 

позначення місця. Дієслова типу «prosit, umět dělat» Родовий відмінок 

іменника. Числівники від 12 до 1000. 

Тема 5. Розмовна тема «Їжа та напої». Дієслова типу «nést, tisknout, 

brát, psát». Давальний відмінок іменника. Порядкові числівники. 

Специфічні чеські конструкції: mít rád, líbit se, rád něco dělat 

Тема 6. Розмовна тема «Сім’я». Західний відмінок іменника. 

Прикметники та особливості їхнього вживання. Типи прикметників. 

Зворотні дієслова. Сполучники та їхні особливості. 

Тема 7. Розмовна тема «Пори року, дні тижня, місяці». Конструкції на 

позначення часу. Прийменники на позначення часу. Майбутній час 

дієслова. Кличний та називний відмінки: особливості використання. 

Тема 8. Основи чеського синтаксису. Розповідне та питальне речення. 

Інтонація. Типові чеські юридичні документи. Заяви, скарги та інші 

види документів чеською мовою. Тематичний переклад: «Чеська 

конституція». 

 



Підсумковий 

контроль, форма 

Залік; за результатами поточної успішності 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з сучасної 

української літературної мови 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – складання 

діалогів, спільні розробки і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, 

дискусія, виконання вправ для здобуття необхідних мовленнєвих 

навичок, пояснення, бесіда, демонстрація, практична робота, вправи, 

проблемний виклад, частково-пошуковий метод, інформаційно-

ілюстративний метод 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій, дошка. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік 

нараховуються за результатами поточної успішності. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• семінарські заняття – 50%; 

• підсумкові модульні роботи 50%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових 

робіт (модульна робота, тренувальні вправи). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть самостійними. 

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 заняття 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 тестуванні (модульний контроль), самостійній роботі та 

бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час практичного 

заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 


