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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Орфографічний практикум чеської мови
Викладач (-і) старший викладач, Полько Ольга Володимирівна
Контактний телефон
викладача

(0342) 59-60-63

E-mail викладача maxwell.op8@gmail.com
Формат дисципліни очна
Обсяг дисципліни 90 годин/3 кредити 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
Дисципліна " Орфографічний практикум чеської мови " складається з практичного курсу, в основу
якого покладено ознайомлення студентів з основними причинами виникнення орфографічних
помилок, з базовими принципами чеської орфографії, з системою загальноприйнятих правил
передачі звукової мови на письмі, які у багатьох випадках виконують смислорозрізнювальну
функцію. Курс передбачає ознайомлення студентів з етапами розвитку графічної системи та з
основними принципами і правилами чеського правопису, поглибити знання студентів, які вони вже
отримала з курсів «Практикум з чеської мови» та «Сучасна чеська мова».

3. Мета та цілі курсу
Курс має на меті озброїти майбутніх філологів-богемістів знаннями про:

-практичні навики правильного письма;
-основні принципи чеської орфографії;
-причини виникнення орфографічних помилок;

Завданням цієї дисципліни є підготовка висококваліфікованого філолога-богеміста, який
здатний розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов'язаній з
аналізом, творенням і оцінюванням письмових текстів різних жанрів і стилів, організацією
успішної чесько-української і українсько-чеської письмової комунікації.

4. Результати навчання (компетентності)
Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про найновіші

дослідження у сфері орфографії сучасної чеської мови;
уміння застосовувати отримані знання на практиці;
володіння різноплановими методами і способами перевірки знань;
вільно використовувати моделі словотворення сучасної чеської мови в письмовій формі;
знаходити і аналізувати  орфографічні помилки у текстах;
визначати тип помилок;
орієнтуватися в сучасних орфографічних джерелах і використовувати їх у практичній діяльності;
дотримуватися академічної доброчесності на практичних заняттях  та при виконанні контрольних
завдань;
здатність бути критичним і самокритичним;
здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями;
здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел;
уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 0
семінарські заняття / практичні / лабораторні 30

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


самостійна робота 60
Ознаки курсу

Семестр Спеціальність Курс
(рік навчання)

Нормативний /
Вибірковий

ІІІ 035 Філологія
035.038
Слов’янські мови
та літератури
(переклад
включно), перша
- чеська

3 Вибірковий

Тематика курсу (практичні заняття)
Тема, план Форма

заняття
Література Завдання, год Вага оцінки Термін

виконання
Тема 1. Grafický
systém českého
literárního jazyka.
Český pravopis je
soustava zvyklostí,
pravidel a doporučení
pro správné psaní
(pravopis) v češtině.
České příručky
pravopisu (pravidla
českého pravopisu).
Zásady a principy
českého pravopisu.
Diakritika (čárka, háče
k, kroužek, malý
háček).

Практичне
заняття/
самостійна
робота

1,2,4,6,7,16,1
7

практичне – 2
год
опрацювати
навчальний
матеріал та
виконати
вправи
самостійна
робота – 20 год
опрацювати
різні видання
правил
чеського
правопису та
зробити
письмовий
аналіз

10 балів згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру

Тема 2. Psaní i / y po
tvrdých a měkkých
souhláskách.

Практичне
заняття

1 – 7, 9-11,
13-17

практичне – 2
год
опрацювати
навчальний
матеріал та
виконати
вправи, тести

згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру

Тема 3. Psaní i / y po
obojetných
souhláskách. Diktát.

Практичне
заняття

1 – 7, 9-11,
13-17

практичне – 2
год
опрацювати
навчальний
матеріал,
виконати
вправи, тести,
написати
диктант

5 балів згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру

Тема 4. Psaní i /y v
koncovkách
podstatných jmen

Практичне
заняття

1 – 7, 9-11,
13-17

практичне – 2
год

згідно
розкладу,
протягом

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravopis
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravidla_%C4%8Desk%C3%A9ho_pravopisu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravidla_%C4%8Desk%C3%A9ho_pravopisu
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1rka_(diakritika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1%C4%8Dek_(diakritika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1%C4%8Dek_(diakritika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krou%C5%BEek_(diakritika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1%C4%8Dek_(diakritika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1%C4%8Dek_(diakritika)


mužského, ženského a
středního rodu.

опрацювати
навчальний
матеріал та
виконати
вправи, тести

навчального
семестру

Тема 5. Psaní i /y v
koncovkách
přídavných jmen.
Diktát.

Практичне
заняття

1 – 7, 9-11,
13-17

практичне – 2
год
опрацювати
навчальний
матеріал,
виконати
вправи, тести,
написати
диктант

5 балів згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру

Тема 6. . Test Практичне
заняття /

1 – 7, 9-11,
13-17

практичне – 2
год
опрацювати
навчальний
матеріал,
виконати
вправи, тести,
написати тести
самостійна
робота – 10 год
укласти
власний
словничок слів,
у яких зміна
написання і/у
змінює
значення

10 балів

5 балів

згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру

Тема 7. Střídání
krátkých a dlouhých
samohlásek v různých
tvarech téhož slova
(podstatná jména,
přídavná jména,
slovesa).

Практичне
заняття/

1 – 7, 9-11,
13-17

практичне – 2
год
опрацювати
навчальний
матеріал,
виконати
вправи, тести

згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру

Тема 8. Střídání
krátkých a dlouhých
samohlásek při tvoření
slov.

Практичне
заняття/
самостійна
робота

1 – 7, 9-11,
13-17

практичне – 2
год
опрацювати
навчальний
матеріал,
виконати
вправи, тести

згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру

Тема 9. Střídání
krátkých a dlouhých
samohlásek v
předponách a
příponách. Test.

Практичне
заняття/
самостійна
робота

1 – 7, 9-11,
13-17

практичне – 2
год
опрацювати
навчальний
матеріал,
виконати
вправи,
написати тести

10 балів

5 балів

згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру



самостійна
робота – 10 год
укласти
словотвірні
гнізда із
чергуванням
довготи
голосних

Тема 10. Psaní písmen
ú / ů.

Практичне
заняття

1 – 7, 9-11,
13-17

практичне – 2
год
опрацювати
навчальний
матеріал,
виконати
вправи, тести

згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру

Тема 11. Psaní
kombinací bje, vje, bě,
vě, pě, mě, mně.
Diktát.

Практичне
заняття

1 – 7, 9-11,
13-17

практичне – 2
год
опрацювати
навчальний
матеріал,
виконати
вправи, тести,
написати
диктант

5 балів згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру

Тема 12. Psaní
předložkek s (se) - z
(ze) a předpon s - (se-)
- z - (ze-). Diktát

Практичне
заняття

1 – 7, 9-11,
13-17

практичне – 2
год
опрацювати
навчальний
матеріал,
виконати
вправи, тести,
написати
диктант

5 балів згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру

Тема 13. Psaní
velkých písmen

Практичне
заняття

1 – 7, 9-11,
13-17

практичне – 2
год
опрацювати
навчальний
матеріал,
виконати
вправи, тести

згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру

Тема 14. Pravopis
cizích slov. Test.

Практичне
заняття/
самостійна
робота

1 – 7, 9-11,
12-17, 22, 24

практичне – 2
год
опрацювати
навчальний
матеріал,
виконати
вправи,
написати тест
самостійна
робота – 10 год
записати 100
запозичених
слів із
складним

10 балів

10 балів

згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру



правописом –
10

Тема 15. Záverečný
test

1-27 контрольна
робота – 2 год
виконання
контрольних
завдань

20 балів згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру

Самостійна робота самостійна
робота

Опрацювати
різні
видання
правил
чеського
правопису
та зробити
письмовий
аналіз – 10
балів
Укласти
власний
словничок
слів, у яких
зміна
написання
і/у змінює
значення – 5
балів
Укласти
словотвірні
гнізда із
чергуванням
довготи
голосних – 5
балів
Записати
100
запозичених
слів із
складним
правописом
– 10 балів

самостійна
робота – 60 год

згідно
розкладу,
протягом
навчального
семестру

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»)
100 балів: 50 балів – підсумок роботи студента під час практичних занять,
30 балів – самостійна робота та 20 балів – контрольна  робота;

Вимоги до письмової
роботи

Контрольна письмова робота охоплює такі завдання:
- правопис  і/у, ú/ů, s/z, bje, vje, bě, vě, pě, mě, mně;
- чергування коротких та довгих голосних;
- написання великої літери;
- правопис запозичених слів;

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-osvitnoho-protsesu-ta-rozrobku-osnovnykh-dokumentiv-z-orhanizatsii-osvitnoho-protsesu-v-DVNZ-%c2%abPrykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-Vasylia-Stefanyka%c2%bb.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-osvitnoho-protsesu-ta-rozrobku-osnovnykh-dokumentiv-z-orhanizatsii-osvitnoho-protsesu-v-DVNZ-%c2%abPrykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-Vasylia-Stefanyka%c2%bb.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-osvitnoho-protsesu-ta-rozrobku-osnovnykh-dokumentiv-z-orhanizatsii-osvitnoho-protsesu-v-DVNZ-%c2%abPrykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-Vasylia-Stefanyka%c2%bb.pdf
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-osvitnoho-protsesu-ta-rozrobku-osnovnykh-dokumentiv-z-orhanizatsii-osvitnoho-protsesu-v-DVNZ-%c2%abPrykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-Vasylia-Stefanyka%c2%bb.pdf


Практичні заняття - виконання різноманітних вправ відповідно до орфографічних норм
чеської мови ;
- написання диктантів;
- виконання тестових завдань;
- прослуховування аудіозаписів і виконання вправ щодо правильного
записування  слів;

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.
Згідно зі статтею 58 Закону України «Про вищу освіту», науково-педагогічні працівники ЗВО
зобов’язані: забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні;
дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у ЗВО,
дотримуватися в освітньому процесі академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання
здобувачами вищої освіти; розвивати в осіб, які навчаються у ЗВО, самостійність, ініціативу, творчі
здібності; дотримуватися законів України, статуту та Кодексу честі ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» (
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/положення-про-запобігання-плагіату-у-ДВНЗ-Прикар
патський-національний-університет-імені-Василя-Стефаника.pdf)

8. Рекомендована література
1. Беляєва І.Г. Граматичні і комунікативні вправи із сучасної чеської мови. Івано-Франківськ,

2003.
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6. Co přinášejí nová Pravidla českého pravopisu. Praha, 1991.
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