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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Країнознавство 

Викладач (-і) к.ф.н., доц. Рега Данило Олексійович 

Контактний телефон викладача (0342) 59-61-44 

E-mail викладача danylo.reha@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни очна 

Обсяг дисципліни 90 годин/3.0 кредитів ECTS 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/  

Консультації Консультації проводяться згідно узгодженого 

графіка на навчальний семестр. Також 

консультації можливі в день проведення лекцій чи 

практичних занять. Консультації можуть 

проводитися через онлайн ресурси за 

попередньою домовленістю. 

2. Анотація до курсу 
“Країнознавство” охоплює комплекс питань, які стосуються Чеської Республіки, її територіального 

поділу, політичної системи, особливостей культури та історії. У межах вивчення курсу студенти 

дізнаються про адміністративний поділ Чеської Республіки, політичну систему в країні, історії життя 

видатних чехів, національні свята та традиції Чехії, чеську кухню. 

3. Мета та завдання курсу  
“Країнознавство” - предмет із цілого комплексу дисциплін, який відіграє важливу роль у формуванні 

висококваліфікованого філолога-богеміста. 

Метою дисципліни є ознайомити студентів із сучасністю Чеської Республіки, її географічним 

розташуванням, адміністративним поділом, політичною системою, відомими чеськими 

особистостями, а також культурними та туристичними надбаннями. 

Завданням даної дисципліни є підготовка висококваліфікованого філолога-богеміста, який здатний 

розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі богемістики, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов'язаній 

організацією успішної чесько-української і українсько-чеської комунікації. 

4. Результати навчання (компетентності) 
- аналізувати діалектні та соціальні різновиди чеської мови, описувати соціолінгвальну ситуацію; 

- вільно, гнучко й ефективно 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 різних сферах життя; 

- збирати й аналізувати, систематизувати і інтерпретувати мовні, літературні, фольклорні факти, 

інтерпретувати та перекладати текст; 

- вільно оперувати фаховою лінгвістичною і літературознавчою термінологією для розв’язання 

професійних завдань; 

- надавати консультації із дотримання норм літературної мови та культури мовлення; 

- організовувати ділову комунікацію; 

- ефективно використовувати набуті лінгвістичні та методичні знання в практиці викладання чеської 

мови та літератури; 

- володіти методами та формами викладання чеської мови. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 14 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 58 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік 

навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

http://www.d-learn.pu.if.ua/


ІІ 035 Філологія 

035.038 Слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - чеська 

1-й курс, 2019-

2020 рр. 

вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма заняття Література Завдання

, год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 
Тема 1. Політична 

система Чеської 

Республіки. 

- виконавча гілка; 

- президент. 

Повноваження 

президента; 

- уряд; 

- законодавча гілка; 

- політичні партії. 

лекція/дискусія 2-4, 6 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

2 год. 

 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 

Тема 2-3. 

Адміністративний 

поділ Чеської 

Республіки. 

- Центральночеський 

край; 

- Південночеський 

край; 

- Плзенський край; 

- Карловарський край; 

- Устецький край; 

- Ліберецький край; 

- Краловоградецький 

край; 

- Пардубіцький край; 

- Оломоуцький край; 

- Мораво-Сілезький 

край; 

- Південноморавський 

край; 

- Злінський край; 

- Край Височина. 

лекція/дискусія 2-4, 6 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

4 год. 

 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 

Тема 4. Чеські 

національні свята   

- Новий Рік  

- Великдень 

- Свято Праці  

- Свято визволення, 

День закінчення Другої 

світової війни  

- День Кирила і Мефодія  

- День Яна Гуса  

- День Республіки 

- Різдво  

лекція/дискусія 2-4 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

2 год. 

 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 

Тема 1-2.  . 

Адміністративний 

поділ Чеської 

Республіки. 

- Центральночеський 

край; 

практичне/диск

усія 

2-4, 6 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

5/5 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 



- Південночеський 

край; 

- Плзенський край; 

- Карловарський край; 

- Устецький край; 

- Ліберецький край; 

- Краловоградецький 

край; 

- Пардубіцький край; 

- Оломоуцький край; 

- Мораво-Сілезький 

край; 

- Південноморавський 

край; 

- Злінський край; 

- Край Височина. 

джерела, 

4 год. 

Тема 3-4. Чеські 

національні свята   

- Новий Рік  

- Великдень 

- Свято Праці  

- Свято 

визволення, День 

закінчення Другої 

світової війни  

- День Кирила і 

Мефодія  

- День Яна Гуса  

- День 

Республіки 

- Різдво 

практичне/диск

усія 

7 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

4 год. 

5/5 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 

Тема 5-6. Відомі чехи. 

- Томаш Гарріг 

Масарик; 

- Ярослав Гашек; 

- Вацлав Гавел; 

- Вікентій Хвойка; 

- Ян Саудек; 

- Петр Чех; 

- Ян Гус; 

- Карл IV; 

-Альфонс Муха; 

- Антонін Дворжак; 

- Еміль Шкода; 

- Зігмунд Фрейд. 

лекція/дискусія 1 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

4 год. 

 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 

Тема 5-6-7. Відомі 

чехи. 

- Томаш Гарріг 

Масарик; 

- Ярослав Гашек; 

- Вацлав Гавел; 

- Вікентій Хвойка; 

- Ян Саудек; 

- Петр Чех; 

- Ян Гус; 

- Карл IV; 

-Альфонс Муха; 

практичне/диск

усія 

1 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

6 год. 

5/5/5 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 



- Антонін Дворжак; 

- Еміль Шкода; 

- Зігмунд Фрейд. 

Тема 7. Чеська кухня. 

- історія чеської кухні; 

- холодні страви; 

- перші страви; 

- головні страви; 

- десерти; 

- пиво; 

- відомі національні 

страви: часниковий 

суп, бургундський 

гуляш, картопляні 

кнедлики з копченим 

м'ясом, капустяний суп 

із копченим м'ясом і 

ковбасою, кроповий 

соус, гусак із червоною 

капустою і з 

«дрбаками». 

лекція/дискусія 4-5 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерела, 

2 год. 

 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 

Тема 8. Чеська кухня. 

- історія чеської кухні; 

- холодні страви; 

- перші страви; 

- головні страви; 

- десерти; 

- пиво; 

- відомі національні 

страви: часниковий 

суп, бургундський 

гуляш, картопляні 

кнедлики з копченим 

м'ясом, капустяний суп 

із копченим м'ясом і 

ковбасою, кроповий 

соус, гусак із червоною 

капустою і з 

«дрбаками». 

практичне/диск

усія 

4-5 Опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерел, 

2 год. 

5 згідно 

розкладу, 

протягом 

навчального 

семестру 

Тема 9. Контрольна 

робота за всіма темами 

лекційних і практичних 

занять 

контрольна 

робота 

 виконанн

я 

контроль

них 

завдань, 

2 год. 

10 згідно 

розкладу, 

наприкінці 

навчального 

семестру 

Самостійна робота. 

Презентації (у к-сті 3) 

на тему (на вибір): 

адміністративний 

поділ, національні та 

державні свята, відомі 

люди Чехії, чеська 

кухня. 

Самостійна 

робота. 

 опрацюв

ати  

відповід

ні 

наукові 

джерел, 

58 год. 

15 протягом 

навчального 

року 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Оцінювання здійснюється за національною і ECTS 

шкалою оцінювання на основі 100-бальної системи (див. 



Положення про організацію освітнього процесу та 

розробку основних документів з організації освітнього 

процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника») 

Загальні 100 балів включають: 50 балів за екзамен, 25 

балів за практичні заняття, 10 балів за контрольну 

роботу, 15 балів за самостійну роботу. 

Вимоги до письмової роботи Концептуально конкретне й емпірично верифіковане 

висвітлення питань. 

Практичні заняття Оцінюються по п’ятибальній системі. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Виконання усіх запланованих програмою 

дисципліни форм навчальної роботи, які підлягають 

оцінюванню. Мінімальна кількість балів для 

позитивного зарахування курсу - 50 балів. 

7. Політика курсу 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких подій – 

реагування відповідно до Положення 1 і Положення 2 

8. Рекомендована література 

 

1. Видатні чехи // Чеський клуб: http://czechclub.com.ua/index.php/2011-04-10-14-06-13/2011-04-

10-14-15-29 

2. Країнознавство: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / за ред. М.Дорошка. Київ, 2012. 

439 с. 

3. Масляк П. О. Країнознавство : підручник / П. О. Масляк. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. 

– 292 с. 

4. Мальська М., Антонюк Н., Занько Ю., Ганич Н. Країнознавство: теорія та практика. Київ, 

2012. 528 с.  

5. Чеська кухня // Bonduelle: https://bonduelle.ua/stattya/cheska-kuhnja 

6. Co je to typicky česká kuchyně? Lžeme si na talíři // ctidoma.cz: https://www.ctidoma.cz/zivotni-

styl/2019-06-19-co-je-to-typicka-ceska-kuchyne-lzeme-si-na-taliri-43688 

7. Politický systém České republiky // czech.cz: http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-

CR/Politika/Politicky-system-Ceske-republiky 

8. Státní svátky 2020 v ČR // Svátky Centrum.cz: http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/2020/ 

 

 

Викладач _________________ 
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