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Іспит за фахом як форма вступного випробування для навчання за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями "Магістр" спеціальності «Славістика 

Центрально-Східної Європи і Балкан: теоретичні і прикладні студії» 

відбувається відповідно до "Правил прийому до Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка на 2019/2020 навчальний рік" і має 

форму індивідуального екзаменування вступника на відповідний рівень 

навчання членами атестаційної комісії з фаху. 

 Іспит передбачає виконання тестових завдань, спрямованих на 

перевірку знань та на вміння практично застосовувати набуті знання з фаху. 

Програма вступних випробувань охоплює матеріал дисциплін, що включені 

до навчального плану підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем "Бакалавр". 

ЧЕСЬКА МОВА 

  

Поняття  «слов’янські  мови».  Загальні відомості. Спільність 

походження слов’янських мов. Проблеми класифікації слов’янських мов. 

Спільні риси західнослов’янських мов.   

Найдавніші  слов’янські  державні утворення на території сучасної Чехії. 

Найдавніші чеські писемні пам’ятки.  

Мовна ситуація на чеських землях (ІХ – початок ХІХ століття). Етапи 

становлення чеської мови. Збагачення  і розквіт чеської мови в період 

національного відродження. Зусилля «будителів» для відродження чеської 

мови, використання фольклорних джерел, звернення до ренесансної 

літератури: праці Й. Добровського, Й. Юнгманна. Перші чеські граматики та 

словники. 

Найвизначніші дослідники чеської мови (Я. Гебауер, Б. Гавранек, Фр. 

Травнічек), їх основні праці. Джерела вивчення історії чеської мови. 

Соціально-політичні процеси в сучасному світі як основа уніфікації мов. 

Явища глобалізації. Запозичення як спосіб активного поповнення 

словникового складу чеської мови.   

Чеська мова як об’єкт наукового вивчення. Найвидатніші чеські 

лінгвісти, їх внесок у європейську славістику. Основні здобутки і напрями 

розвитку сучасного українського мовознавства, перспективи наукової 

мовознавчої богемістики. Чеські граматики, підручники та словники. 

 



ФОНЕТИКА Й ОРФОГРАФІЯ 

Предмет фонетики і фонології. Загальна характеристика звукової системи 

сучасної чеської мови. Функції звуків мови. Артикуляція звуків. Акустичні та 

артикуляційні особливості звуків. Співвідношення фонеми та звуку.    

Графіка сучасної чеської мови. Алфавіт. Позначення специфічних звуків 

чеської мови на письмі. Діакритичні знаки. Принципи чеської орфографії. 

Орфоепія. 

Система голосних та приголосних фонем чеської мови. 

Система голосних фонем, характеристика за способом творення. Довгі та 

короткі голосні.  Дифтонги. Характеристика окремих голосних у порівнянні з 

українськими. 

Система приголосних фонем, загальна характеристика. Поділ 

приголосних за місцем та за способом творення. Співвідношення 

приголосних за дзвінкістю та глухістю. Тверді,  м’які та подвійні приголосні. 

Складотворчі приголосні. Особливості вимови окремих чеських 

приголосних. 

Особливості вимови запозичених слів у чеській мові. Чеський правопис. 

Фонологічна система чеської літературної мови. Вокалізм. 

Консонантизм. 

Фонетичні і морфологічні чергування в чеській мові. Структура складу в 

чеській мові. Наголос.  

Історичні зміни в галузі фонетики і фонології чеської мови. 

 

МОРФОЛОГІЯ 

 Морфологія  як центр граматичної системи слов’янських мов. 

Морфологічне значення і способи його вираження.  

Морфологічна структура чеської мови: структура іменних, дієслівних і 

прислівникових основ. Класифікація частин мови (принципи). 

Іменник. Лексико-граматичні розряди іменників. Граматичні категорії 

іменників. Розподіл іменників за родами. Чоловічий, жіночий та середній рід 

іменників. Рід іншомовних запозичень. 

Граматичні категорії іменника, способи їх вираження в чеській мові. 

Категорія числа іменників. Однина та множина як основні числові форми. 

Категорія відмінка. Система відмінків чеської мови. Основні значення і 

функції відмінкових форм. Принципи розподілу іменників за відмінами.  



Відмінювання іменників жіночого, чоловічого та середнього роду. 

Чергування приголосних при відмінюванні.  

Особливості відмінювання та функціонування іменників singularia 

tantum  та pluralia tantum. 

Особливості відміннювання запозичених іменників. Правила 

відмінювання власних назв. Способи творення іменників. 

Прикметник. Лексико-граматичні розряди прикметників. Категорія 

роду, числа і відмінка, істот та неістот прикметників. Відмінність цих 

категорій від тих же категорій іменника. Прикметники якісні, відносні та 

присвійні.  

Чеський прикметник: семантичні, морфологічні, синтаксичні ознаки. 

Граматичні категорії прикметника, способи їх вираження. 

Ступені порівняння прикметників. Зміни в групах приголосних основи 

прикметника при утворенні вищого та найвищого ступенів порівняння. 

Аналітичні способи вираження ступенів порівняння. Присвійні прикметники: 

творення, значення, вживання. Відмінювання чеських присвійних 

прикметників. 

Способи творення прикметників.  

Займенник. Загальна характеристика. Займенник у чеській мові. Розряди 

займенників за значенням, їх семантико-граматичні особливості. 

Співвіднесеність розрядів займенника з іншими частинами мови. 

Особливості відмінювання займенників. 

Особові займенники. Зворотні займенники.  

Присвійні займенники.  

Вказівні займенники.  

Відносні займенники. Питальні займенники.  

Неозначені займенники.  

Заперечні займенники. 

Дієслово. Морфологія дієслова. Поділ дієслів на класи. Граматичні 

категорії дієслова. Категорія виду. Опозиція доконаного і недоконаного виду. 

Способи видоутворення. Категорія особи дієслова.  



Семантичні, морфологічні, синтаксичні ознаки чеського дієслова. Система 

словозміни дієслів. Категорія часу і способу особових дієслів. Особливості 

граматичних значень чеського дієслова. Дійсний спосіб. Його значення і 

форми вираження різних часових планів – теперішній, майбутній, минулий 

час. Вид і час при функціонуванні часових форм.  

Відмінювання дієслів у теперішньому часі. Минулий час, його творення, 

вживання. Майбутній час, його творення, вживання. 

Умовний спосіб (кондиціонал). Умовний спосіб теперішнього часу. 

Творення і значення форм теперішнього кондиціоналу. Умовний спосіб 

минулого часу. Творення, вживання у простих і складних реченнях. 

Особливості перекладу українською мовою. Наказовий спосіб, його форми. 

Описові форми наказового способу. 

Стан. Вираження активного і пасивного стану. Два способи вираження 

пасивного стану. Відмінності у вживанні обох конструкцій. 

Модальні дієслова, їх відмінювання. Зворотні дієслова.   

Дієприслівник. Часові форми дієприслівників. Творення та вживання 

дієприслівників теперішнього часу. Творення та вживання дієприслівників 

минулого часу.  

Дієприкметник. Творення та вживання дієприкметників. 

Числівник у чеській мові. Граматичні категорії числівника. Кількісні 

числівники. Їх відмінювання, синтаксична сполучуваність з іменником. 

Порядкові числівники, їх відмінювання. Збірно-видові числівники. 

Прислівник. Морфологічні особливості, лексичне значення і 

синтаксична роль прислівника. Розряди прислівників (місця, часу, причини, 

наслідку, способу, кількості). Словотвір прислівників. Прислівник у чеській 

мові. Продуктивні і непродуктивні способи творення прислівників у сучасній 

чеській мові. Ступені порівняння. 

Прийменник. Значення прийменникових конструкцій. Взаємодія 

прийменників і відмінкових форм. Первинні (непохідні) та вторинні (похідні) 

прийменники. 

Сполучник. Морфологічний склад сполучників.  Синтаксичні функції 

сполучників. Сурядні сполучники. Підрядні сполучники.  

Частка. Семантичні та структурні особливості часток. Частки і порядок 

слів у реченні. 

 Вигук. Загальна характеристика. Поділ вигуків за значенням. 

Звуконаслідувальні слова. Позиція вигуків у реченні.  



ЛЕКСИКОЛОГІЯ 

Предмет і завдання лексикології. Розділи лексикології: семасіологія, 

фразеологія, лексикографія. Лексика мови як система.  

Слово у лексичній системі частин мови. Основні типи лексичних 

значень слова. Омонімія, синонімія, антонімія в чеській мові. 

Омонімія в чеській мові. Українсько-чеські «підступні друзі 

перекладача». 

Синонімія в лексичній системі сучасної чеської мови. Критерії 

класифікації і види синонімів. Семантичні функції синонімів. 

Антонімія в лексичній системі сучасної чеської мови. Класифікація 

антонімів. Семантична функція антонімів. 

 Лексичний склад сучасної чеської мови. Лексика сучасної чеської мови 

з точки зору її походження. Питома і запозичена лексика. Адаптація 

запозичень. 

Активний і пасивний фонд лексики сучасної чеської мови. Застарілі 

слова (історизми та архаїзми). Неологізми. Оказіоналізми. Способи 

перекладу чеської безеквівалентної лексики засобами української мови. 

Диференціація  лексичного складу чеської мови з погляду її 

функціонування. Основний словниковий фонд. Термінологія. Арго. Сленг. 

Літературна мова чехів і діалекти. Діалекти чеської мови: групування та 

основні особливості. 

«Народно-розмовна чеська мова». Відмінності її від літературної 

чеської мови на фонетичному, морфологічному рівні. Особливості 

відтворення чеської народно-розмовної мови засобами української мови. 

Стилістичне розшарування лексики. Лексичні особливості 

функціональних стилів (розмовного, офіційно-ділового, наукового, 

публіцистичного, художнього). 

Основні характеристики і тенденції розвитку лексичної системи чеської 

мови. Поповнення лексичного складу чеської мови у ХХ-ХХІ ст. 

Глобалізація. Лексика іншомовного походження у словниковому складі 

чеської мови.   

Фразеологія сучасної чеської мови. Фразеологізм як лінгвістична 

одиниця. Формальні, семантичні та функціональні особливості 

фразеологічних одиниць. Критерії класифікації.  



Чеська лексикографія. Типи словників. Основні етапи історії чеської 

лексикографії. 

 

СИНТАКСИС 

Предмет синтаксису. Слово. Словосполучення. Речення як основна 

синтаксична одиниця.  

Загальна характеристика чеської синтаксичної системи в зіставленні з 

українською. 

Граматична будова речення. Члени речення. Граматичний та 

синтаксичний зв’язок між членами речення. Головні та другорядні члени 

речення. Службові частини мови в морфології і синтаксисі чеської мови. 

Структурні типи речень у чеській мові. Члени речення, їх відношення до 

частин мови і синтаксичні функції. 

Односкладні речення. Двоскладні речення. Поширені та непоширені 

речення. Прості та  складні речення.  

Просте речення. Головні члени речення. Підмет (суб’єкт) та присудок 

(предикат).  Узгодження підмета й присудка в роді та числі. Типи присудків у 

чеській мови, способи їх вираження. 

Другорядні члени речення. Структурно-семантична характеристика. 

Додаток. Означення.  Обставина.  

Односкладне речення. Різновиди односкладних речень. Речення 

безособові, неозначено-особові, номінативні. 

Речення з однорідними членами. Речення з неоднорідними членами. 

Вставні конструкції. Звертання. Функції звертання та форми його 

вираження. 

Складні речення у чеській мови. Основи їх граматичної класифікації. 

Сполучниковий та безсполучниковий зв’язок у складному реченні. 

Складносурядний та складнопідрядний зв’язок у реченні. Типи 

складнопідрядних речень: підметові, присудкові, з’ясувальні, означальні, 

обставинні, дуплексивні.  

Безсполучникові складні речення.  

Пряма та непряма мова.  

Порядок слів у реченні. Місце енклітики в простому та складному 

реченні.  Особливості побудови питальних речень. Місце заперечення в 

реченні.  



Пунктуація. Система пунктуаційних знаків. Розбіжності пунктуації 

чеської та української мов. 
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ЧЕСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Розповсюдження християнства на чеських і моравських землях. Жанрова 

структура давнього чеського письменства. «Чеська хроніка» Козьми 

Празького – перше історичне свідчення про чехів. 

Створення пам’яток церковної літератури на чеській мові, духовна лірика 

та епіка. Запозичені сюжети світської епіки. «Александреїда» – чеський варіант 

середньовічного лицарського роману. 

Готична культура в Чехії. Розвиток літератури чеською мовою /сер. 

XIII – XIV ст./, збагачення взірцями нових середньовічних жанрів. Віршовані 



хроніки: «Хроніка т.зв. Даліміла» та «Збрацлавська хроніка» Петра 

Жітавського. 

Зародження середньовічного театру, фрашка «Гендляр цілющими 

мазями». 

Студентські й міські поезії, жанр полемічної літератури. 

Літературно-дидактичні та філософські праці Томаша Штітного, його 

боротьба за утвердження чеської мови в літературі. 

Ян Гус – чільний представник чеської Реформації. Література епохи 

гуситських воєн. 

Творчість чеського мислителя Петра Хельчицького. Ідейний зміст та 

морально-етичні проблеми його творів. 

Проблема гуманізму в чеській літературі. Повчальна та наукова 

література. Історична хроніка Вацлава Гайка з Лібочан. Переклади та народні 

книги доби гуманізму. 

Творча та видавнича спадщина Даніеля Адама з Велеславіна, його 

просвітницька діяльність. Релігійно-просвітительська організація «Громада 

чеських братів». 

Наукова та освітянська діяльність Яна Благослава. 

Стиль бароко у чеській літературі та мистецтві. Діяльність видатного 

чеського педагога-гуманіста, вченого, літератора Яна Амоса Коменського. 

Чеське національне відродження кінця XVIII – середини XIX ст. 

Йозеф Добровський, його науковий внесок у справу відродження чеської 

мови, літератури, науки й культури. 

Дослідження в галузі мовознавства та літературознавства Йозефа 

Юнгманна, його оригінальні поетичні твори, переклади. 

Літературні й наукові праці Павла Йозефа Шафарика та Франтішка 

Палацького, значення їхньої культурної, літературної та наукової діяльності 

для відродження духовного життя чеського народу. 

Основні риси чеського романтизму, його національна своєрідність. 

Втілення ідеї слов’янської взаємності у творчості Яна Коллара, поема 

«Дочка Славії», своєрідність її побудови.  

Рукописи Краловедворський та Зеленогорський. Значення для чеської 

романтичної літератури, суперечки навколо творів.  

Літературна, перекладацька та наукова діяльність Франтішека 

Ладіслава Челаковського. 

«Букет» Карела Яроміра Ербена і розвиток жанру балади в чеській 

поезії. 

Творчість Карела Гінека Махи – нова стильова течія в чеському 

романтизмі. Поема «Май». 

Публіцистична та літературна діяльність Йозефа Каетана Тила. 

Проза і публіцистика Божени Нємцової, відгомін слов’янського 

фольклору в її творчості. Повість «Бабуся». 

Сатирична поезія Карела Гавлічка Боровського. Проблематика 

публіцистики. 

Альманах «Май» і його значення для організації літературного життя в 



Чехії у другій половині XIX ст. 

Ян    Неруда,    його    літературна    діяльність,    літературно-критичні 

та публіцистичні твори. Збірка оповідань «Малостранські повісті». 

Творчість Вітєзслава Галека, пейзажна та патріотична лірика. Жіноча 

проблематика романів Кароліни Свєтлої. Якуб Арбес – засновник жанру 

фантастики у чеській літературі. 

Суспільно-громадський та літературний розвиток Чехії у 80 – 90-х рр. 

ХІХ ст. Літературні погляди «рухівців» та «лумірівців». 

Жанрове багатство, особливості, широта проблематики творів 

Сватоплука Чеха. 

Патріотична лірика Йозефа Вацлава Сладека. Сладек – журналіст і 

перекладач. 

Поезія Ярослава Врхліцького, її проблематика, жанрові особливості. 

Становлення та розвиток реалізму в чеській літературі. 

Концепція чеської історії в романах Алоїса Їрасека.  

Різноманіття естетичних та літературних течій і напрямів у Чехії на зламі 

ХІХ-XX ст. 

Поетика та проблематика поетичних збірок Йозефа Сватоплука Махара. 

Риси імпресіонізму та символізму в творчості Антоніна Сови, ліричність 

і мелодійність його поетичної мови. 

Поетичні збірки Отокара Бржезіни, філософська та релігійна 

проблематика, символізм. 

Коло письменників навколо альманаху Moderní revue, естетика 

символізму та декадансу. Поезія К.Главачека, Ї. Карасека зі Львовиць. 

Генерація «бунтарів» та її місце у суспільному й літературному процесі 

Чехії на початку XX ст. 

Поетична мова Станіслава Костки Неймана, літературно-критичні праці, 

різноманіття стильових напрямів. Віддзеркалення людських переживань, 

настроїв, мрій у поезії Карела Томана. 

Романтичне забарвлення поезій Віктора Дика.  Мотиви патріотизму. Новела 

«Щуролов». 

Анархобунтарський характер збірок Франтішека Ґеллнера. Творчість 

Франі Шрамека, тема кохання, молодості. Роман «Срібляний вітер». 

Основні теми збірки Петра Безруча «Сілезькі пісні». 

Розвиток чеського літературного процесу у міжвоєнні десятиліття. 

Різноманіття стильових течій чеської поезії 20 – 30-х рр. ХХ ст. 

Авангардні напрями у чеській літературі та творчість Вітєзслава Незвала. 

Творча індивідуальність Ярослава Сейферта. 

Основні тенденції розвитку прози між двома світовими війнами. 

Гумористично-сатирична  проза Ярослава Гашека. Роман «Пригоди бравого 

вояка Швейка під час світової війни».  

Проза і драма Карела Чапека, її специфіка, художні особливості, 

проблематика. Роман «Війна з саламандрами». 

Українська тематика в творчості Івана Ольбрахта. Роман «Микола Шугай 

розбійник». 



Проблематика й поетика прози Владіслава Ванчури. 

Чеський театр 20 – 30-х рр. ХХ ст. Поетика «Звільненого театру», 

драматургія Я.Веріха та Ї.Восковця. 

Чеська література часів Другої світової війни. 

«Празька весна» 60-х рр. ХХ ст. – культурний і літературний ренесанс. 

Творче покоління «шістдесятників». Основні тенденції чеського 

літературного та культурного розвитку 60-х рр. ХХ ст. Поетичні школи, 

програми, угрупування 50-60-х років ХХ ст. 

Поетика чеського театру абсурду та драма Вацлава Гавела. П’єса «Вечірка 

в саду». 

Чеський історичний роман 60-х рр. ХХ ст. Проза В. Неффа, К.Міхала, 

Ї.Шотоли. 

Тема Другої світової війни та голокосту, вплив поетики екзистенціалізму, 

твори А.Лустіга, Л.Фукса, Л.Ашкеназі. Роман Л.Фукса «Спалювач трупів». 

Чеський соціальний роман 60-х рр. ХХ ст. М.Кундера «Жарт», Л.Вацулік 

«Сокіра», І.Кліма «Година тиха». 

Період так званої «нормалізації» (70-80-ті рр. ХХ ст.). Поділ літератури на 

офіційну, емігрантську та самвидавничу. 

Творчі пошуки Богуміла Грабала. Роман «Я обслуговував англійського 

короля». 

Теорія та практика роману в творчості Мілана Кундери. Роман 

«Нестерпна легкість буття». 

Автобіографічність прози Йозефа Шкворецького. 

Новизна конфліктів та проблема особистості у творах Владіміра Парала. 

Прозаїк і драматург Павел Когоут. Сатира, гротеск, чорний гумор у 

романі «Катиня». 

Зарубіжні та нелегальні видавництва доби «нормалізації». Поезія екзилю та 

самвидаву. 
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