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Навчальна дисципліна «Основна слов´янська мова (сербська): 

фонетика» рекомендована для студентів другого року навчання, які 

навчаються за спеціалізацією 035.035 слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), перша – сербська і входить до 

нормативних дисциплін - обов´язкової програми підготовки 

майбутніх славістів. 

Коротка анотація 

курсу 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Основна 

словʼянська мова (сербська): фонетика» є ознайомлення студентів 

із основними термінами і поняттями фонетики, зʼясування 

особливостей системи голосних та приголосних звуків сучасної 

сербської мови (особливо у порівнянні українською та іншими 

словʼянськими мовами), ознайомлення студентів із основними 

положеннями морфофонології (типи та морфологічні функції 

чергувань фонем). 

Мета та цілі курсу Мета навчальної дисципліни «Основна словʼянська мова 

(сербська): фонетика» полягає у висвітленні основних теоретичних 

проблем та аспектів цього розділу лінгвістичної науки, 

ознайомленні студентів із традиційними та найновішими підходами 

у трактуванні фонетичних явищ та процесів у сучасній сербській 

мові, засвоєнні студентами норм правильної літературної вимови та 

письма, забезпеченні розуміння основних тенденцій розвитку 

фонетичної системи сербської мови на сучасному етапі.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основна словʼянська 

мова (сербська): фонетика» є ознайомлення студентів із 

основними термінами і поняттями фонетики, зʼясування 

особливостей системи голосних та приголосних звуків сучасної 

сербської мови (особливо у порівнянні українською та іншими 

словʼянськими мовами), ознайомлення студентів із основними 

положеннями морфофонології (типи та морфологічні функції 

чергувань фонем).  

До дисципліни «Основна словʼянська мова (сербська): фонетика» 

включено також розділ правопису, який забезпечує всебічне 
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розуміння орфографічної системи сучасної сербської мови з огляду 

на становлення і сучасний стан, готує студентів-сербістів до 

свідомого засвоєння подальших розділів курсу «Основна 

слов’янська (сербська) мова», вчить студентів грамотно писати й 

уміти аргументувати кодифіковані норми з огляду на історичний, 

фонетичний та морфологічний принцип. 

У частині лексико-комунікативного циклу студенти набувають 

навичок усної і писемної комунікації в різних ситуаціях, 

засвоюючи всі типи мовленнєвої діяльності (читання, розуміння на 

слух, говоріння, письмо). 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова література: 

1. Бјелаковић И., Војновић Ј. Научимо српски. Нови Сад: 

Дневник, 2006. 166с. 

2. Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти кажем jош ово. 

– Навчальний посібник. – Львів, 2014. 116 с. 

3. Дешић М. Правопис српског језика. Земун: Ниjанса, 2002. 

236 с.  

4. Збирка задатака из српског језика. Београд, 2000. 109с. 

5. Ивић П., Клајн И., Пешикан М., Брборић Б. Српски језички 

приручник. Београд: Београдска књига, 2004. 338с. 

6. Јокановић Михајлов Ј., Ломпар В. Говоримо српски. 

Београд: Међународни славистички центар, 2004. 96 с.  

7. Пешикан М., Јерковић Ј., Пижурица М. Правопис српскога 

језика. Нови Сад: Матица Српска, 1995. 181 с. 

8. Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика српскога језика. 

Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999. 415с. 

9. Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika srpskohrvatskog jezika 

za strance. Novi Sad: Dobra vest, 1990. 743s. 

10. Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 263 s.  

 

Допоміжна: 

1. Зенчук В.Н., Йоканович-Михайлова Е., Киршова М.П., и др.. 

Ученик сербохорватского    языка. Москва, 1988. 

2. Јовановић М. Против Вука. Београд: Стубови културе, 2004. 

450с. 

3. Ћупић Д., Фекете Е., Терзић Б. Слово о језику. Језички 

поучник. Београд: Пастенон, 1996. 293с. 

4. Шипка М. Занимљива граматика. – 2 изд.– Нови Сад: 

Прометеј, 2007. – 311 с. 

5. Шипка М. Зашто се каже.– 4 изд. – Нови Сад: Прометеј, 

2008. – 295 с. 

6. Шипка М. Приче о речима. Београд: ЦПЛ, Нови Сад: 

Прометеј, 1998. 307с. 

7. Ćosić P. Srpski za strance. Testovi vežbanja igre. Novi Sad: 

Kornet, 2011. 154 s. 

 

 

Словники: 

1. Васильєва Л. Українсько-сербський тематичний словник = 

Ukrajinsko-srpski tematski rečnik / Людмила Васильєва, Богдан 

Сокіл. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 350 с. 

2. Вујаклија М. Лексикон страних речи и израза. – Београд: 

Просвета, 1980. – 1051 с. 

3. Иванович С., Петранович И. Русско-сербохорватский 



словарь. – Москва: Русский язык, 1976. – 712 с. 

4. Имами П. Београдски фрајерски речник. – Београд: NNK 

Internacional, 2000. 

5. Клајн И. Речник језичких недоумица. – 8 изд. – Нови Сад: 

Прометеј, 2007. – 301 с. 

6. Клајн И. Велики речник страних речи и израза. – 3 изд. – 

Нови Сад: Прометеј, 2008. – 1681 с. 

7. Николић М. Обратни речник српскога језика. – Београд: 

Палчић, 2000. 

8. Речник српскохрватскога књижевног језика / [I-III Матица 

српска – Матица хрватска, IV-VI Матица српска]. – Нови Сад: 

Матица српска, 1967-1976.  

9. Речник српскохрватскога књижевног и народног језика, I-

ХIХ, Београд: Институт за српски језик и књижевност, 1959-2014. 

10. Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић и др.]. – 

Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

11. Речник српског језика, страних речи и израза [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: http:// www.vokabular.org   

12. Толстой И. Сербохорватско-русский словарь. – 5 изд. – 

Москва: Русский язык, 1982. – 735 с. 

13. Українсько-сербський словник лінгвістичної термінології / 

О. Паламарчук, Г. Стрельчук, Н. Білик, О. Ткаченко, Т. Шевченко. 

– Київ: Бібліотека українця. 2006. – 517 с. 

14. Menac A., Koval A. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski rječnik. – 

Zagreb: SNL, 1979. – 688 s 

 

Інтернет-ресурси 

1. http://www.loecsen.com/sr    

2. http://www.srpskijezik.com   

3. http://www.jezikofil.rs   

4. http://www.rastko.rs/rastko-ukr   

5. http://www.vokabular.org   

Тривалість курсу Один семестр (3) 

Обсяг курсу Загальний обсяг 105 годин, у т. ч. 64 годин практичних занять, 32 

години  лекційних занять, 9 годин самостійної роботи, 3,5 кредити 

ЕCТS. 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: 

- що таке звук як явище на рівні артикуляції, акустики та перцепції; 

- принципи класифікації звуків сучасної сербської мови; 

- правила поділу слів на склади; 

- типи наголосів у сербській мові; 

- принципи чергування приголосних і голосних у сучасній 

сербській мові; 

- розуміти основні поняття, терміни з галузі орфографії; 

- правила написання слів разом, окремо, через дефіс; 

- принципи передачі запозичених слів сербською мовою;  

- знати й розуміти основні проблеми філології та підходи до їх 

розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних 

підходів; 

вміти: 

- здійснювати фонетичний і фонологічний аналіз слова; 

- визначати спосіб чергування звуків; 

- системно аналізувати фонетичні явища сучасної сербської мови; 

http://www.loecsen.com/sr
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http://www.jezikofil.rs/
http://www.rastko.rs/rastko-ukr
http://www.vokabular.org/


- аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; 

- застосовувати на практиці закономірності правопису слів 

іншомовного походження; 

- застосовувати на практиці правила написання великої літери; 

- застосовувати на практиці правила написання слів разом, окремо, 

через дефіс; 

- застосовувати на практиці принципи передачі запозичених слів 

сербською мовою; 

- працювати з науковою мовознавчою літературою;  

- збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення і використовувати їх для розв’язання складних 

задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності 

та/або навчання; 

- організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

Ключові слова Фонетика, фонологиjа, фонема, глас, сугласник, самогласник, 

сонант, слог, акцент, алтернациjа, асимилациjа, дисимилациjа, 

палатализациjа, сибиларизациjа, правопис. 

Формат курсу Очний 

Теми *СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Не передбачений 

Пререквізити Вступ до мовознавства, Основна слов’янська мова (сербська), 

Старослов’янська мова. Сучасна українська літературна мова: 

фонетика і фонологія 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

При викладанні дисципліни «Основна слов´янська мова (сербська): 

фонетика» застосовуються демонстрація, ілюстрація, бесіда, 

перегляд відео, прослуховування аудіо записів, читання тексту, 

виконання вправ, вивчення текстів напам’ять. 

Необхідне 

обладнання 

Обладнання для прослуховування аудіозавдань, демонстрації 

відеозаписів 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні 

заходи. Вони включають поточний контроль, який здійснюється під 

час проведення практичних занять і 

покликані перевірити рівень підготовленості студента до виконання 

конкретного завдання. 

Під час вивчення вказаної дисципліни використовуються такі 

форми поточного контролю: 

поточне опитування; письмова контрольна робота (модуль). 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий 

контроль – модуль, разом - 50 б.) 

Теми курсових 

робіт 

1. Структура і семантика фразеологізмів з флористичним 

компонентом у сербській мові.  

2. Сербська фразеологія з компонентом-власною назвою. 

3. Сербська анімалістична фразеологія. 

4. Сербські фразеологізми з семантикою руху. 

5. Структура та семантика фразеологічного поля емоцій у 

сербській мові.  

6. Фразеологізми на позначення фізичного і психічного станів 

людини в сербській мові. 

7. Фразеологія в сербських медіа. 



8. Сербсько-українська міжмовна синонімія.  

9. Сербсько-українська міжмовна омонімія.  

10. Демінутивна лексика в сербській мові. 

11. Лексика сфери моди в сучасній сербській мові. 

12. Сербська географічна лексика. Сучасні тенденції розвитку. 

13. Сербська юридична термінологія. Лінгвістичний аналіз.  

14. Сучаснa сербська лексика в галузі туризму. Особливості 

розвитку та функціонування.  

15. Сербська кулінарна лексика. Тенденції формування. 

16. Культурологічна лексика сучасної сербської мови. 

Лінгвістичний аналіз. 

17.  Лексичні запозичення у сучасній сербській мові.  

18. Турцизми в сучасній сербській мові.  

19. Англіцизми в сучасній сербській мові. 

20. Українсько-сербські лексичні паралелі.  

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



 

СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література  Завдання, год 

 

Термін 

виконан

ня 

Змістовий модуль 1. Фонетика и фонологија 

1 т. 

2 

год. 

 

Гласови српскога књижевног језика.  Акустичке 

особине гласова.  

 

Фонетика као део науке о jезику. Природа 

гласова српског jезика. Самогласници (вокали) 

лекція Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Фонетика као део 

науке о jезику. 

Природа гласова 

српског jезика. 

Самогласници 

(вокали) 

Упродо

вж 

Змістов

ого 

модулю 

2 т. 

2 

год. 

Гласови српскога књижевног језика.  Акустичке 

особине гласова. 

 

Сонанти (гласници). Сугласници (консонанти). 

Подела на групе према месту, начину и 

акустичком утиску) 

 

 

лекція Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Сонанти 

(гласници). 

Сугласници 

(консонанти). 

Подела на групе 

према месту, 

начину и 

акустичком 

утиску) 

 

3 т. 

2 

год. 

Гласови српскога књижевног језика.  Акустичке 

особине гласова. 

 

Акустичке особине гласова 

 

лекція Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

Акустичке 

особине гласова 

 



 srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

4 т. 

2 

год. 

 

Слог и подела речи на слогове. Фонологија ─ 

фонема и глас. 

 

Слог као гласовна jeзичка единица. Подела речи 

на слогове. 

 

 

лекція Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Слог као 

гласовна jeзичка 

единица. Подела 

речи на слогове. 

 

4 т. 

2 

год. 

Гласови српскога књижевног језика.  Акустичке 

особине гласова  

 

Фонетика као део науке о jезику. Природа 

гласова српског jезика. Самогласници (вокали). 

Сонанти (гласници). Сугласници (консонанти). 

Подела на групе према месту, начину и 

акустичком утиску). 

Акустичке особине гласова. 

практичне 

заняття 

Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Вежбе уз теме: 

Фонетика као део 

науке о jезику. 

Природа гласова 

српског jезика. 

Самогласници 

(вокали). 

Сонанти 

(гласници). 

Сугласници 

(консонанти). 

Подела на групе 

према месту, 

начину и 

акустичком 

утиску). 

Акустичке 

особине гласова. 

 

4 т. Слог и подела речи на слогове. Фонологија ─ практичне Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика Вежбе уз теме:  



2 

год. 

фонема и глас. 

 

Слог као гласовна jeзичка jединица. Подела речи 

на слогове. 

заняття српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Слог као 

гласовна jeзичка 

jединица. Подела 

речи на слогове. 

5 т. 

2 

год. 

Слог и подела речи на слогове. Фонологија ─ 

фонема и глас. 

 

Фонологија ─ фонема и глас. 

 

лекція Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Фонологија ─ 

фонема и глас. 

 

Змістовий модуль 2. Морфофонологија 

6 т. 

2 

год. 

Прозодија (акценат и квантитет) српскога 

књижевног језика. 

 

Акценатски систем српског књижевног језика. 

Главна правила акцентовања речи. Проклитике  

и енклитике. 

 

лекція Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Акценатски 

систем српског 

књижевног 

језика. Главна 

правила 

акцентовања 

речи. 

Проклитике  и 

енклитике. 

Упродо

вж 

змістов

ого 

модулю 

7 т. 

2 

год. 

 

Гласовне алтернације. Алтернације сугласника. 

Алтернације самогласника. 

 

Алтернациjа звучних и безвучних сугласника 

лекція Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Алтернациjа 

звучних и 

безвучних 

сугласника 

 



(производ jедначења по звучности). Алтернације 

С:Ш, З:Ж, Н:М (производ једначења по месту 

артикулације)   

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

(производ 

jедначења по 

звучности). 

Алтернације 

С:Ш, З:Ж, Н:М 

(производ 

једначења по 

месту 

артикулације)   

 

7 т. 

 

2 

год. 

Прозодија (акценат и квантитет) српскога 

књижевног језика 

 

Акценатски систем српског књижевног језика. 

Главна правила акцентовања речи. Проклитике  и 

енклитике. 

практичне 

заняття 

Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Акценатски 

систем српског 

књижевног 

језика. Главна 

правила 

акцентовања 

речи. 

Проклитике  и 

енклитике. 

Вежбе 

 

8 т. 

2 

год. 

 

Гласовне алтернације. Алтернације сугласника. 

Алтернације самогласника. 

 

Алтернације К, Г, Х: Ч, Ж, Ш и К, Г, Х: Ц, З, 

С.(производ палатализације и сибиларизације)   

 

 

лекція Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Алтернације К, 

Г, Х: Ч, Ж, Ш и 

К, Г, Х: Ц, З,  

С.(производ 

палатализације и 

сибиларизације)   

 

8 т.  

2 

год. 

Гласовне алтернације. Алтернације сугласника. 

Алтернације самогласника. 

 

Алтернациjа звучних и безвучних сугласника 

практичне 

заняття 

Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Алтернациjа 

звучних и 

безвучних 

сугласника 

 



(производ jедначења по звучности). Алтернације 

С:Ш, З:Ж, Н:М (производ једначења по месту 

артикулације)   

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

(производ 

jедначења по 

звучности). 

Алтернације 

С:Ш, З:Ж, Н:М 

(производ 

једначења по 

месту 

артикулације)   

9 т. 

2 

год. 

Гласовне алтернације. Алтернације сугласника. 

Алтернације самогласника 

 

Производ јотовања. Алтернације самогласника 

(промена О и Е и умекшаност сугласника, превоj 

вокала, алтернациjа Л:О) 

лекція Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Производ 

јотовања. 

Алтернације 

самогласника 

(промена О и Е и 

умекшаност 

сугласника, 

превоj вокала, 

алтернациjа Л:О) 

 

9 т. 

 

2 год 

Гласовне алтернације. Алтернације сугласника. 

Алтернације самогласника. 

 

Алтернације К, Г, Х: Ч, Ж, Ш и К, Г, Х: Ц, З, 

С.(производ палатализације и сибиларизаације)   

Производ јотовања. Алтернације самогласника 

(промена О и Е и умекшаност сугласника, превоj 

вокала, алтернациjа Л:О)  

практичне 

заняття 

Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Алтернације К, 

Г, Х: Ч, Ж, Ш и 

К, Г, Х: Ц, З, 

С.(производ 

палатализације и 

сибиларизаације)   

Производ 

јотовања. 

Алтернације 

самогласника 

(промена О и Е и 

умекшаност 

сугласника, 

превоj вокала, 

алтернациjа Л:О) 

 



10 т. 

2 

год. 

Асимилација и дисимилација гласова. 

 

Асимилација самогласника, дисимилација 

самогласника. Дисимилација и губљење 

сугласника 

лекція Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Асимилација 

самогласника, 

дисимилација 

самогласника. 

Дисимилација и 

губљење 

сугласника 

 

11 т. 

2 

год. 

Покретни самогласници. Сонант Ј у књижевном 

језику. Сугласник Х у књижевном језику. 

Фонетске вредности некадашњег вокала Ѣ у 

књижевном језику. 

лекція Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Покретни 

самогласници. 

Сонант Ј у 

књижевном 

језику. 

Сугласник Х у 

књижевном 

језику. Фонетске 

вредности 

некадашњег 

вокала Ѣ у 

књижевном 

језику. 

 

11 т. 

2 

год. 

Асимилација и дисимилација гласова. 

 

 

практичне 

заняття 

Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Асимилација 

самогласника, 

дисимилација 

самогласника. 

Дисимилација и 

губљење 

сугласника 

 

12 т. Покретни самогласници. Сонант Ј у књижевном лекція Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика Покретни  



2 

год. 

 

језику. Сугласник Х у књижевном језику. 

Фонетске вредности некадашњег вокала Ѣ у 

књижевном језику. 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

самогласници. 

Сонант Ј у 

књижевном 

језику. 

Сугласник Х у 

књижевном 

језику. Фонетске 

вредности 

некадашњег 

вокала Ѣ у 

књижевном 

језику. 

13 т. 

2 

год. 

Покретни самогласници. Сонант Ј у књижевном 

језику. Сугласник Х у књижевном језику. 

Фонетске вредности некадашњег вокала Ѣ у 

књижевном језику. 

практичне 

заняття 

Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика 

српскога језика. Београд: Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. 415с. 

 

Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika 

srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: 

Dobra vest, 1990. 743s. 

 

Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 

263 s. 

Покретни 

самогласници. 

Сонант Ј у 

књижевном 

језику. 

Сугласник Х у 

књижевном 

језику. Фонетске 

вредности 

некадашњег 

вокала Ѣ у 

књижевном 

језику. 

 

Змістовий модуль 3. Правопис 

13 т. 

2 

год. 

Велико и мало почетно слово. 

 

Основна правила за писање малих и великих слова 

у српском језику 

лекція Дешић М. Правопис српског језика. Земун: 

Ниjанса, 2002. 236 с. 

 

Пешикан М., Јерковић Ј., Пижурица М. 

Правопис српскога језика. Нови Сад: 

Матица Српска, 1995. 181 с. 

 

Ћупић Д., Фекете Е., Терзић Б. Слово о 

Основна правила 

за писање малих 

и великих слова 

у српском језику 

Упродо

вж 

змістов

ого 

модулю 



језику. Језички поучник. Београд: Пастенон, 

1996. 293с. 

 

Шипка М. Занимљива граматика. – 2 изд.– 

Нови Сад: Прометеј, 2007. – 311 с. 

 

Шипка М. Зашто се каже.– 4 изд. – Нови 

Сад: Прометеј, 2008. – 295 с. 

 

Шипка М. Приче о речима. Београд: ЦПЛ, 

Нови Сад: Прометеј, 1998. 307с. 

14 т. 

2 

год. 

Састављено и растављено писање речи. лекція Дешић М. Правопис српског језика. Земун: 

Ниjанса, 2002. 236 с. 

 

Пешикан М., Јерковић Ј., Пижурица М. 

Правопис српскога језика. Нови Сад: 

Матица Српска, 1995. 181 с. 

 

Ћупић Д., Фекете Е., Терзић Б. Слово о 

језику. Језички поучник. Београд: Пастенон, 

1996. 293с. 

 

Шипка М. Занимљива граматика. – 2 изд.– 

Нови Сад: Прометеј, 2007. – 311 с. 

 

Шипка М. Зашто се каже.– 4 изд. – Нови 

Сад: Прометеј, 2008. – 295 с. 

 

Шипка М. Приче о речима. Београд: ЦПЛ, 

Нови Сад: Прометеј, 1998. 307с. 

Састављено и 

растављено 

писање речи. 

 

15 т. 

2 

год. 

Велико и мало почетно слово. Састављено и 

растављено писање речи. 

 

Основна правила за писање малих и великих слова 

практичне 

заняття 

Дешић М. Правопис српског језика. Земун: 

Ниjанса, 2002. 236 с. 

 

Пешикан М., Јерковић Ј., Пижурица М. 

Основна правила 

за писање малих 

и великих слова 

у српском језику. 

 



у српском језику. Састављено и растављено 

писање речи. 

Правопис српскога језика. Нови Сад: 

Матица Српска, 1995. 181 с. 

 

Ћупић Д., Фекете Е., Терзић Б. Слово о 

језику. Језички поучник. Београд: Пастенон, 

1996. 293с. 

 

Шипка М. Занимљива граматика. – 2 изд.– 

Нови Сад: Прометеј, 2007. – 311 с. 

 

Шипка М. Зашто се каже.– 4 изд. – Нови 

Сад: Прометеј, 2008. – 295 с. 

 

Шипка М. Приче о речима. Београд: ЦПЛ, 

Нови Сад: Прометеј, 1998. 307с. 

Ћупић Д., Фекете Е., Терзић Б. Слово о 

језику. Језички поучник. Београд: Пастенон, 

1996. 293с. 

Састављено и 

растављено 

писање речи. 

15 т. 

2 

год. 

Писање скраћеница. 

 

 

лекція Дешић М. Правопис српског језика. Земун: 

Ниjанса, 2002. 236 с. 

 

Пешикан М., Јерковић Ј., Пижурица М. 

Правопис српскога језика. Нови Сад: 

Матица Српска, 1995. 181 с. 

 

Ћупић Д., Фекете Е., Терзић Б. Слово о 

језику. Језички поучник. Београд: Пастенон, 

1996. 293с. 

Писање 

скраћеница. 

 

16 т. 

2 

год. 

Писање страних речи. Интерпункциjа 

 

Правила писања речи које су преузете из језика 

других народа. Основна правила интерпункције 

лекція Дешић М. Правопис српског језика. Земун: 

Ниjанса, 2002. 236 с. 

 

Пешикан М., Јерковић Ј., Пижурица М. 

Правопис српскога језика. Нови Сад: 

Матица Српска, 1995. 181 с. 

Правила писања 

речи које су 

преузете из 

језика других 

народа. Основна 

правила 

 



 

Ћупић Д., Фекете Е., Терзић Б. Слово о 

језику. Језички поучник. Београд: Пастенон, 

1996. 293с. 

интерпункције 

16 т. 

2 

год. 

Писање скраћеница. Писање страних речи. 

Интерпункциjа 

 

Исправно писање скраћеница и страних речи  и 

неке честе грешке. 

практичне 

заняття 

Дешић М. Правопис српског језика. Земун: 

Ниjанса, 2002. 236 с. 

 

Пешикан М., Јерковић Ј., Пижурица М. 

Правопис српскога језика. Нови Сад: 

Матица Српска, 1995. 181 с. 

 

Ћупић Д., Фекете Е., Терзић Б. Слово о 

језику. Језички поучник. Београд: Пастенон, 

1996. 293с. 

 

Шипка М. Занимљива граматика. – 2 изд.– 

Нови Сад: Прометеј, 2007. – 311 с. 

 

Шипка М. Зашто се каже.– 4 изд. – Нови 

Сад: Прометеј, 2008. – 295 с. 

 

Шипка М. Приче о речима. Београд: ЦПЛ, 

Нови Сад: Прометеј, 1998. 307с. 

Исправно писање 

скраћеница и 

страних речи  и 

неке честе 

грешке. 

 

Змістовий модуль 4. Конверзацијски курс. 

1 т. 

4 

год. 

 

Српска гастрономија. Занимљивости о храни и 

пићу. 

 

Читање и превођење текста „Српска 

гастрономија». Питања уз текст. Вежбе 

практичне 

заняття 

Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти 

кажем jош ово. – Навчальний посібник. – 

Львів, 2014. 116 с. 

 Упродо

вж 

семестр

у 

2 т. 

2 

год. 

Српска гастрономија. Занимљивости о храни и 

пићу. 

практичне 

заняття 

Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти 

кажем jош ово. – Навчальний посібник. – 

Львів, 2014. 116 с. 

Препричавање 

текста “Српска 

гастрономија». 

Занимљивости о 

храни и пићу. 

 



Састављење 

рецепта јела. 

Расправа 

2 т. 

2 

год. 

Прича о осећањима. Људска осећања и црте 

карактера. 

 

Читање и превођење текста „Прича о 

осећањима». Питања уз текст. Вежбе 

практичне 

заняття 

Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти 

кажем jош ово. – Навчальний посібник. – 

Львів, 2014. 116 с. 

  

3 т. 

4 

год. 

Прича о осећањима. Људска осећања и црте 

карактера. 

практичне 

заняття 

Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти 

кажем jош ово. – Навчальний посібник. – 

Львів, 2014. 116 с. 

Препричавање 

текста “ Прича о 

осећањима». 

Људска осећања 

и црте карактера. 

Тестови. Вежбе 

 

5 т. 

4 

год. 

Умањени живот. Употреба деминутива и 

аугментатива 

 

Читање и превођење текста „Умањени 

живот». Питања уз текст. Вежбе. 

Начини творбе деминутива и аугментатива у 

српском jезику. Употреба деминутива и 

аугментатива у свакидашњем говору. 

практичне 

заняття 

Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти 

кажем jош ово. – Навчальний посібник. – 

Львів, 2014. 116 с. 

Читање и 

превођење текста 

„Умањени 

живот». Питања 

уз текст. Вежбе. 

Начини творбе 

деминутива и 

аугментатива у 

српском jезику. 

Употреба 

деминутива и 

аугментатива у 

свакидашњем 

говору. 

 

6 т. 

4 

год. 

Зрна мудрости. Пословице у свакидашњем 

говору. 

 

Читање и превођење текста „Зрна мудрости». 

Питања и вежбе уз текст. Рад на пословицама. 

Расправа “Пословице у свакидашњем говору» 

практичне 

заняття 

Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти 

кажем jош ово. – Навчальний посібник. – 

Львів, 2014. 116 с. 

 

Ćosić P. Srpski za strance. Testovi vežbanja 

igre. Novi Sad: Kornet, 2011. 154 s. 

Питања и вежбе 

уз текст. Рад на 

пословицама. 

Расправа 

“Пословице у 

свакидашњем 

 



говору» 

7 т. 

2 

год. 

Речи од бронзе. 

 

Читање и превођење текста „Речи од бронзе». 

Питања и вежбе уз текст. 

практичне 

заняття 

Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти 

кажем jош ово. – Навчальний посібник. – 

Львів, 2014. 116 с. 

Читање и 

превођење текста 

„Речи од 

бронзе». Питања 

и вежбе уз текст. 

 

8 т. 

2 

год. 

Поучне приче и бајке. Изокренута прича. 

 

Поучне приче и бајке. Расправа 

практичне 

заняття 

Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти 

кажем jош ово. – Навчальний посібник. – 

Львів, 2014. 116 с. 

 

Ćosić P. Srpski za strance. Testovi vežbanja 

igre. Novi Sad: Kornet, 2011. 154 s. 

Поучне приче и 

бајке. Расправа 

 

9 т. 

2 

год. 

Поучне приче и бајке. Изокренута прича. 

 

Читање и превођење текста „Изокренута 

прича». Састављање своје изокренуте приче 

практичне 

заняття 

Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти 

кажем jош ово. – Навчальний посібник. – 

Львів, 2014. 116 с. 

 

Ćosić P. Srpski za strance. Testovi vežbanja 

igre. Novi Sad: Kornet, 2011. 154 s. 

Састављање 

своје изокренуте 

приче 

 

10 т. 

2 

год. 

Аутобиографија 

 

Читање и превођење текста „Аутобиографија». 

Питања и вежбе уз текст. 

практичне 

заняття 

Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти 

кажем jош ово. – Навчальний посібник. – 

Львів, 2014. 116 с. 

  

11 т. 

2 

год. 

Аутобиографија практичне 

заняття 

Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти 

кажем jош ово. – Навчальний посібник. – 

Львів, 2014. 116 с. 

Препричавање 

текста 

“Аутобиографија

». Писање своје 

аутобиографије 

са тачке 

гледишта 

седамдесетгодиш

њег човека  

 

12 т. 

4 

год. 

Новогодишњи обичаји у свету. 

 

Читање и превођење текста „Новогодишњи 

практичне 

заняття 

Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти 

кажем jош ово. – Навчальний посібник. – 

Львів, 2014. 116 с. 

  



обичаји у свету.». Питања и вежбе уз текст. 

13 т. 

2 

год. 

Новогодишњи обичаји у свету. практичне 

заняття 

Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти 

кажем jош ово. – Навчальний посібник. – 

Львів, 2014. 116 с. 

Препричавање 

текста 

“Новогодишњи 

обичаји у свету». 

Састав «Како 

славим Нову 

Годину» 

 

14 т. 

4 

год. 

Божић ─ најрадоснији дан. 

 

Читање и превођење текста „Божић ─ 

најрадоснији дан.». Питања и вежбе уз текст. 

практичне 

заняття 

Василишин М., Климець М., Хороз Н. Да ти 

кажем jош ово. – Навчальний посібник. – 

Львів, 2014. 116 с. 

Препричавање 

текста “ Божић ─ 

најрадоснији 

дан». Састав 

«Прослава 

Божића у 

Украjини» 

 

15 т. 

2 

год. 

Лектира практичне 

заняття 

Для позааудиторного читання (100 сторінок 

оригінального неадаптованого тексту) 

студенти обирають книгу самостійно або за 

рекомендацією викладача 

Препричавање 

прочитане књиге, 

информација о 

аутору, речник 

 

16 т. 

2 

год. 

Лектира практичне 

заняття 

Для позааудиторного читання (100 сторінок 

оригінального неадаптованого тексту) 

студенти обирають книгу самостійно або за 

рекомендацією викладача 

Препричавање 

прочитане књиге, 

информација о 

аутору, речник 

 

 





Силабус курсу «Основна слов’янська мова (сербська)» - морфологія, ч.1 

2020/2021 навчального року 

 

 
Назва курсу «Основна слов’янська мова (сербська)» – морфологія, ч. 1 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Філологічний факультет 

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність 035 Філологія 

Спеціалізація 035.035 слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша – сербська 

Викладачі курсу доц. Гук З.В. 

Контактна 

інформація 

викладачів 

zoriana.huk@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу відбуваються 

середа (09.00–10.00), кафедра слов’янської філології імені 

професора Іларіона Свєнціцького, вул. Університетська, 1, к. 324 

Сторінка курсу https://philology.lnu.edu.ua/course/serbska-mova-2    

Інформація про 

курс 

У рамках курсу “Основна слов’янська мова (сербська)”, який студенти-

сербісти вивчають упродовж чотирьох років бакалаврського навчання, у 4 

семестрі розглядається розділ “Морфологія сербської мови (іменник, 

прикметник та займенник)”. Курс передбачає лекційні та практичні 

заняття. 

Коротка анотація 

курсу 

 

Розділ “Морфологія сербської мови (іменник, прикметник та займенник)” 

знайомить студентів з основними поняттями, термінами, теоріями та 

концепціями морфології сербської мови (іменник, прикметник та 

займенник) та виробляє вміння застосовувати їх у професійній діяльності. 

Представлено принципи виділення частин мови з погляду традиційного 

сербського мовознавства, детально розглянуто теоретичні та практичні 

аспекти функціонування самостійних частин мови – іменника, 

прикметника та займенника. Проаналізовано граматичні категорії іменника 

прикметника та займенника, особливості їх вираження, подано інформацію 

про парадигми словозміни іменника, прикметника та займенника. 

Вивчення вищевказаного розділу лінгвістики належить до обов’язкових 

при підготовці сербіста і забезпечує теоретичну підготовку фахівця та 

практичне оволодіння сербською мовою на високому рівні. 

Мета та цілі курсу Мета курсу – ознайомити студентів з теоретичними положеннями 

морфології сучасної сербської мови, особливостями вираження 

граматичних категорій іменника, прикметника та займенника у сербській 

мові та повною характеристикою систем словозміни іменників, 

прикметників та займенників. 

Цілі курсу: 

– ознайомити студентів із основними поняттями, термінами, 

теоріями та концепціями морфології сербської мови (іменник, 

прикметник та займенник); 

– навчити студентів правильно вживати форми іменників, 

прикметників та займенників у текстах; 

– навчити студентів виконувати морфологічний розбір іменників та 

прикметників, наявних у реченні. 

mailto:zoriana.huk@lnu.edu.ua
https://philology.lnu.edu.ua/course/serbska-mova-2


  

Література для 

вивчення дисципліни 
Основна до теоретичного циклу 

1. Бабић М. Морфолошко-синтаксичке специфичности вокатива. Српски 

језик, XVI, 2011. – С. 69-82. 

2. Гудков В. Обликовање вокатива једнине I именичке деклинације у 

књижевним текстовима ХХ века. Наш језик, 28/4-5, 1988. – С. 224-240. 

3. Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. Навчальний 

посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

4. Дешић М. Вокатив у српскохрватском писаном и говорном језику. 

Научни састанак слависта у Вукове дане. Књ. 11, Београд: МСЦ, 1981. – С. 

147-157. 

5. Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. изд. – Београд: Завод 

за уџбенике и наставна средства, 2006. – 282 с. 

6. Московљевић М. О вокативу једнине неких именица мушког рода, 

нарочито имена и презимена. – Наш језик, 2/6, 1934. – С. 136-140. 

7. Николић М. Именице које у српском књижевном језику проширују 

основу морфемом –ов- у множини. Јужнословенски филолог, LXIX, 2013. – 

С. 276-318. 

8. Новокмет С. Компарација придева у настави српског језика као страног. 

Српски језик као страни у теорији и пракси III, Тематски зборник радова, 

Центар за српски као страни, 2016. – С. 61-71. 

9. Пецо А. Вокатив једнине неких мушких и женских личних имена. – Наш 

језик, 11, 1961. – С. 30-43. 

10. Пипер П., Клајн И. Нормативна граматика српског језика. – 2. изд. – 

Нови Сад: Матица српска, 2014. – 582 с. 

11. Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – Београд: Креативни 

центар, 2010. – 418 с. 

12. Стевановић М. Савремени српскохрватски језик (граматички системи и 

књижевнојезичка норма). – 6. изд. – Београд: Научна књига, 1991. 

13. Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – Београд: Предраг и 

Ненад, 2004. – 433 с. 

14. Хлебец Б. Варијанте вокатива именица мушког рода на сугласник. – 

Језик данас, 21/22, 2005. – С. 15-19. 

15. Шипка М. Вокатив личних имена и презимена. – Језик, бр. 1, 1957/1958. 

 

Основна до практичного циклу 

1. Алановић М., Бјелаковић И., Бугарски Н., Дражић Ј., Курешевић М., 

Војновић Ј. Научимо српски 2. Let`s learn Serbian. – Нови Сад: Филозофски 

факултет: Дневник, 2007. – 143 с. CD1, CD2. 

2. Алановић М., Бјелаковић И., Бугарски Н., Дражић Ј., Курешевић М., 

Војновић Ј. Радна свеска 2. Let`s learn Serbian. – Нови Сад: Филозофски 

факултет: Дневник, 2007. – 64 с. 

3. Аранђеловић М. Граматичке вежбе: нови примери 2. – 2. изд. – Београд: 

Наос, 2008. – 168 с. 

4. Дункова Т., Васич Б. Учебник по србъски и хрватсъки език. – София: - 

Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2015. – 357 с. 

5. Зенчук В, Йоканович-Михайлова Е., Киршова М., Маркович М. Учебник 

сербохорватского языка. – Москва: Изд. Москов. у-та, 2002. – 483 с. 

6. Лекторске вежбе: приручник за српски језик као страни / [редактор 

Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. изд. – Београд: Међународни славистички 

центар, 2015. – 165 с. 

7. Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик (основи граматике и 

вежбе). – Изд. „Св. Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

8. Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског језика као страног / 

приредила Весна Ломпар. – 4. изд. – Београд: Међународни славистички 

центар, 2017. – 148 с. 

9. Ćosić P. Srpski za strance: testovi, vežbanja, igranja. – Poznań: Wydawnictwo 

naukowe, 2004. – 154 с. 

 



 Допоміжна 

1. Јокановић-Михајлов Ј., Ломпар В. Говоримо српски: уџбеник српског 

језика за странце. – 4. изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2007 (Београд: Чигоја штампа). – 96 с. 

2. Миленковић Т. Идиоми у српском језику. – Алексинац: Атеље 63, 2006. 

3. Пецо А., Пешикан М. Информатор о савременом српском језику са 

речником. – Београд: Младо поколење, 1967. 

4. Телебак М. Говоримо српски. – Нови Сад: ОКТОИХ, 2012. – 349 с. 

5. Шипка М. Занимљива граматика. – 2 изд.– Нови Сад: Прометеј, 2007. – 

311 с. 

6. Шипка М. Зашто се каже.– 4 изд. – Нови Сад: Прометеј, 2008. – 295 с. 

7. Шипка М. Приче о речима.– 2 изд.– Нови Сад: Прометеј, 2007. – 307 с. 

8. Шипка М. Култура говора. – Нови Сад: Прометеј, 2008. – 387 с. 

9. Шипка Д. Језичка географија. – Нови Сад: Прометеј, 2016. – 139 с. 

10. Babić V. 365 jezičkih crtica: za sve one koji žele da govore i pišu pravilno. – 

3 izd. – Beograd: Kreativni centar, 2016. – 384 с. 

Словники 

1. Васильєва Л. Українсько-сербський тематичний словник = Ukrajinsko-

srpski tematski rečnik / Людмила Васильєва, Богдан Сокіл. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2015. – 350 с. 

2. Вујаклија М. Лексикон страних речи и израза. – Београд: Просвета, 1980. 

– 1051 с. 

3. Иванович С., Петранович И. Русско-сербохорватский словарь. – Москва: 

Русский язык, 1976. – 712 с. 

4. Имами П. Београдски фрајерски речник. – Београд: NNK Internacional, 

2000. 

Клајн И. Речник језичких недоумица. – 8 изд. – Нови Сад: Прометеј, 2007. – 

301 с. 

5. Клајн И. Велики речник страних речи и израза. – 3 изд. – Нови Сад: 

Прометеј, 2008. – 1681 с. 

6. Николић М. Обратни речник српскога језика. – Београд: Палчић, 2000. 

7. Речник српскохрватскога књижевног језика. – Нови Сад: Матица српска, 

1967-1976. 

8. Речник српскохрватскога књижевног и народног језика, I-ХIХ, Београд: 

Институт за српски језик и књижевност, 1959-2014. 

9. Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић и др.]. – Нови Сад: 

Матица српска, 1998. – 1561 с. 

10. Речник српског језика, страних речи и израза [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: http://www.vokabular.org 

11. Станковић Б. Руско-српски речник: 55.000 речи. – 2. изд. – Нови Сад: 

Матица српска, 1998. – 1000 с. 

10.Толстой И. Сербохорватско-русский словарь. – 5 изд. – Москва: Русский 

язык, 1982. – 735 с. 

12. Українсько-сербський словник лінгвістичної термінології / О. 

Паламарчук, Г. Стрельчук, Н. Білик, О. Ткаченко, Т. Шевченко. – Київ: 

Бібліотека українця. 2006. – 517 с. 

13. Menac A., Koval A. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski rječnik. – Zagreb: SNL, 

1979. – 688 s. 

Інформаційні ресурси 
Интернет сајт посвећен српском језику   [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.srpskijezickiatelje.com/  

Интернет сајт посвећен српском језику  [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
http://www.srpskijezik.com/ 

Интернет сајт посвећен српском језику  [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://jezikofil.rs 

Украјински интернет сајт посвећен српском језику, књижевности и 

култури  [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rastko.rs/rastko-ukr/ 

 

Тривалість курсу 4-ий семестр 

http://www.vokabular.org/
http://www.srpskijezickiatelje.com/
http://www.srpskijezik.com/
http://jezikofil.rs/
http://www.rastko.rs/rastko-ukr/


  

Обсяг курсу Загальний обсяг годин: 105, у т.ч. 32 лекційні години, 64 практичні години, 

9 годин самостійної роботи, 3,5 кредити. 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

• знати й розуміти систему мови (зокрема, морфологічну) і вміти 
застосовувати ці знання у професійній діяльності; 

• знати і розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; 

• знати й розуміти основні поняття, терміни, теорії та концепції морфології 
сербської мови, уміти застосовувати їх у професійній діяльності; 

• знати принципи виділення частин мови з погляду традиційного 
сербського мовознавства; 

• знати морфологічні норми сучасної сербської літературної мови та вміти 
їх застосовувати у практичній діяльності; 

• знати граматичні категорії іменника прикметника та займенника у 
сербській мові та особливості їх вираження; 

• знати особливості та типи відмінювання іменників у сербській мові; 

• знати особливості та типи словозміни прикметників та займенників у 

сербській мові; 

• знати принципи здійснення морфологічного аналізу іменників і 

прикметників у сербській мові; 

• вміти окреслювати основні проблеми морфології, пояснювати її місце і 
взаємозв’язки у цілісній системі знань; 

• збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й 

мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем 

у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання; 

• аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати 
мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; 

• характеризувати різновиди чеської мови з погляду морфології; 

• використовувати сербську мову в усній та письмовій формі, у різних 

жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя; 

• 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; 

• використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення 
складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності; 

• застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань; 

• здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів, зокрема 

здійснювати морфологічний аналіз іменників і прикметників, визначати 

граматичні категорії іменників, прикметників та займенників, а також 

правильно вживати їхні форми у текстах; 

• вміти організовувати процес свого навчання й самоосвіти; 

• 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. 

•  



Ключові слова Сербська мова, морфологія, іменник, прикметник, займенник, граматична 

категорія, рід, число, відмінок, відмінювання, словозміна. 

Формат курсу очний 

Теми *СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит 

Пререквізити Граматико-комунікативний курс сербської мови 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Бесіда, розповідь, пояснення, дискусія, демонстрація, вправи, кейс-метод, 

інформаційно-ілюстративний метод, метод проблемного викладу, метод 

спостереження, метод аналізу, частково-пошуковий метод. 

Необхідне 

обладнання 

проектор 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Максимальна кількість балів – 100. 

Підсумковий семестровий контроль передбачений у формі іспиту (50 балів). 

Бали за поточну успішність (максимальна кількість – 50) нараховуються за 

контрольні роботи – 35 балів: 

іменники середнього роду – 7 балів 

іменники жіночого роду – 8 балів 

іменники чоловічого роду – 10 балів 

прикметники – 7 балів 

займенники – 3 бали. 

Лексико-комунікативний цикл (письмові роботи, активність) – 8 балів. 

Домашнє читання – 5 балів. 

Відвідування – 2 бали. 

Питання до іспиту Морфологија као наука о облицима речи. Врсте речи (основне и помоћне 

врсте речи). 

Именичке или супстантивне деклинације. Граматичке категорије именица. 

Категорија рода. Категорија броја. Категорија падежа. 

Подела именица према значењу (властите, заједничке, градивне, 

апстрактне и глаголске  именице). 

Четири врсте промена именица (према Михајлу Стевановићу). Три 

именичке деклинације (према Ивану Клајну). 

Промена именица I врсте. Битне обличке особине именица I врсте. 

Множина са продуженом основом (дуга множина). Гласовне алтернације. 

Факултативно непостојани самогласник а. 

Промена именица II врсте. Битне обличке особине именица II врсте. 

Системска и суплетивна множина. 

Промена именица III врсте. Битне обличке особине именица III врсте. 

Гласовне алтернације на саставу основе и наставака. Факултативно 

непостојани самогласник а. 

Придеви. Морфолошка структура придевског облика. Категорија 

степена поређења и категорија неодређеног и одређеног вида. Подела 

придева према значењу и облику. 

Придеви према типу промене. 

Род, број и падеж код придева. Краћи и дужи облици придева. 

Поређење придева (компарација). 

Заменице. Заменице према врстама речи. Деклинација (промена) 

именичких заменица. Придевске заменице. Бројевне заменице. Заменичке 

прилоге. Заменичке узвике. Заменице према значењу. Личне заменице. 

Повратне заменице. 

 



 Гранични случајеви у значењском систему заменица. Прелазни 

случајеви међу значењским класама заменица. Деклинација (промена) 

придевских заменица: придевска и заменичка промена. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



 

СХЕМА КУРСУ 

Тиж. / 

/ год 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література Завдання, год Термін 

виконання 

1 т. 

2 год 

Морфологија као наука о облицима 

речи. Врсте речи (основне и 

помоћне врсте речи). Парадигме 

као обрасци промене (деклинације 

и конјугације). Прелазни случајеви 

у систему врста речи. 

 

лекція Пипер П., Клајн И. Нормативна граматика српског 

језика. – 2. изд. – Нови Сад: Матица српска, 2014. – 

582 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

 

Морфологија као наука о 

облицима речи. Врсте речи 

(основне и помоћне врсте 

речи). Парадигме као 

обрасци промене 

(деклинације и 

конјугације). Прелазни 

случајеви у систему врста 

речи. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

1 т. 

2 год 

Морфологија као наука о облицима 

речи. Врсте речи (основне и 

помоћне врсте речи). Парадигме 

као обрасци промене (деклинације 

и конјугације). Прелазни случајеви 

у систему врста речи. 

 

практичне 

заняття 

Пипер П., Клајн И. Нормативна граматика српског 

језика. – 2. изд. – Нови Сад: Матица српска, 2014. – 

582 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

Морфологија као наука о 

облицима речи. Врсте речи 

(основне и помоћне врсте 

речи). Парадигме као 

обрасци промене 

(деклинације и 

конјугације). Прелазни 

случајеви у систему врста 

речи. 

 

практичне 

заняття 

http://www.vokabular.org/
http://www.vokabular.org/


 

 

2 т. 

2 год 

Именичке или супстантивне 

деклинације. Граматичке 

категорије именица. Категорија 

рода. Социјални фемининативи. 

Двородне именице. Категорија 

броја. Именице singularia tantum 

и  pluralia tantum. 

лекція Пипер П., Клајн И. Нормативна граматика српског 

језика. – 2. изд. – Нови Сад: Матица српска, 2014. – 

582 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

Именичке или 

супстантивне 

деклинације. 

Граматичке категорије 

именица. Категорија 

рода. Социјални 

фемининативи. 

Двородне именице. 

Категорија броја. 

Именице singularia 

tantum и  pluralia 

tantum. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

2 т. 

2 год 

Именичке или супстантивне 

деклинације. Граматичке 

категорије именица. Категорија 

рода. Социјални фемининативи. 

Двородне именице. Категорија 

броја. Именице singularia tantum и  

pluralia tantum. 

практичне 

заняття 

Пипер П., Клајн И. Нормативна граматика српског 

језика. – 2. изд. – Нови Сад: Матица српска, 2014. – 

582 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

 

Именичке или 

супстантивне деклинације. 

Граматичке категорије 

именица. Категорија рода. 

Социјални фемининативи. 

Двородне именице. 

Категорија броја. Именице 

singularia tantum и  pluralia 

tantum. 

практичне 

заняття 

3 т. 

2 год 

Категорија падежа. Супстантивни 

тип промене. Адјективни тип 

промене. Супстантивно-адјективни 

тип промене. Непроменљиве 

именице. Граматичка хомонимија 

именичких облика. Подела 

именица према значењу (властите, 

заједничке, градивне, апстрактне и 

глаголске  именице). 

лекція Пипер П., Клајн И. Нормативна граматика српског 

језика. – 2. изд. – Нови Сад: Матица српска, 2014. – 

582 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

 

Категорија падежа. 

Супстантивни тип 

промене. Адјективни тип 

промене. Супстантивно-

адјективни тип промене. 

Непроменљиве именице. 

Граматичка хомонимија 

именичких облика. Подела 

именица према значењу. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

http://www.vokabular.org/
http://www.vokabular.org/


 

3 т. 

2 год 

Категорија падежа. 

Супстантивни тип промене. 

Адјективни тип промене. 

Супстантивно-адјективни тип 

промене. Непроменљиве 

именице. Граматичка хомонимија 

именичких облика. Подела 

именица према значењу 

(властите, заједничке, градивне, 

апстрактне и глаголске  

именице). 

практичне 

заняття 

Пипер П., Клајн И. Нормативна граматика српског 

језика. – 2. изд. – Нови Сад: Матица српска, 2014. – 

582 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

 

Категорија падежа. 

Супстантивни тип 

промене. Адјективни тип 

промене. Супстантивно-

адјективни тип промене. 

Непроменљиве именице. 

Граматичка хомонимија 

именичких облика. Подела 

именица према значењу. 

практичне 

заняття 

4 т. 

2 год 

Четири врсте промена именица 

(према Михајлу Стевановићу). Три 

именичке деклинације (према 

Ивану Клајну). 

 

лекція Пипер П., Клајн И. Нормативна граматика српског 

језика. – 2. изд. – Нови Сад: Матица српска, 2014. – 

582 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

 

Четири врсте промена 

именица (према Михајлу 

Стевановићу). Три 

именичке деклинације 

(према Ивану Клајну). 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

 

4 т. 

2 год 

 

 

 

 

 

 

 

Четири врсте промена именица 

(према Михајлу Стевановићу). Три 

именичке деклинације (према 

Ивану Клајну). 

 

практичне 

заняття 

Пипер П., Клајн И. Нормативна граматика српског 

језика. – 2. изд. – Нови Сад: Матица српска, 2014. – 

582 с. 

Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Четири врсте промена 

именица (према Михајлу 

Стевановићу). Три 

именичке деклинације 

(према Ивану Клајну). 

 

практичне 

заняття 

http://www.vokabular.org/
http://www.vokabular.org/


 Аранђеловић М. Граматичке вежбе: нови примери 2. 

– 2. изд. – Београд: Наос, 2008. – 168 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског 

језика као страног / приредила Весна Ломпар. – 4. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2017. – 148 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 



 

5 т. 

2 год 

 

Промена именица I врсте. Битне 

обличке особине именица I врсте. 

Множина са продуженом основом 

(дуга множина). Множина 

именица I врсте са завршетком на 

самогласник. 

 

лекція  Пипер П., Клајн И. Нормативна граматика српског 

језика. – 2. изд. – Нови Сад: Матица српска, 2014. – 

582 с. 

Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Бабић М. Морфолошко-синтаксичке специфичности 

вокатива. Српски језик, XVI, 2011. – С. 69-82 

Гудков В. Обликовање вокатива једнине I именичке 

деклинације у књижевним текстовима ХХ века. Наш 

језик, 28/4-5, 1988. – С. 224-240. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског 

језика као страног / приредила Весна Ломпар. – 4. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2017. – 148 с. 

Хлебец Б. Варијанте вокатива именица мушког рода 

на сугласник. – Језик данас, 21/22, 2005. – С. 15-19. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

Промена именица I врсте. 
Битне обличке особине 

именица I врсте. Множина 

са продуженом основом 

(дуга множина). Множина 

именица I врсте са 

завршетком на 

самогласник. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

http://www.vokabular.org/


 

 

 

5 т. 

2 год 

Промена именица I врсте. Битне 

обличке особине именица I врсте. 

Множина са продуженом основом 

(дуга множина). Множина 

именица I врсте са завршетком на 

самогласник. 

 

практичне 

заняття 

Пипер П., Клајн И. Нормативна граматика српског 

језика. – 2. изд. – Нови Сад: Матица српска, 2014. – 

582 с. 

Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Бабић М. Морфолошко-синтаксичке специфичности 

вокатива. Српски језик, XVI, 2011. – С. 69-82. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског 

језика као страног / приредила Весна Ломпар. – 4. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2017. – 148 с. 

Хлебец Б. Варијанте вокатива именица мушког рода 

на сугласник. – Језик данас, 21/22, 2005. – С. 15-19. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

Промена именица I врсте. 
Битне обличке особине 

именица I врсте. Множина 

са продуженом основом 

(дуга множина). Множина 

именица I врсте са 

завршетком на 

самогласник. 

 

практичне 

заняття 

http://www.vokabular.org/


 

 

 

6 т. 

2 год 

Промена именица I врсте. 

Множина именица I врсте са 

завршетком на –ин. Гласовне 

алтернације. Факултативно 

непостојани самогласник а. 

лекція Пипер П., Клајн И. Нормативна граматика српског 

језика. – 2. изд. – Нови Сад: Матица српска, 2014. – 

582 с. 

Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Бабић М. Морфолошко-синтаксичке специфичности 

вокатива. Српски језик, XVI, 2011. – С. 69-82. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског 

језика као страног / приредила Весна Ломпар. – 4. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2017. – 148 с. 

Хлебец Б. Варијанте вокатива именица мушког рода 

на сугласник. – Језик данас, 21/22, 2005. – С. 15-19. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

Промена именица I врсте. 

Множина именица I врсте 

са завршетком на –ин. 

Гласовне алтернације. 

Факултативно непостојани 

самогласник а. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

6 т. 

2 год 

Промена именица I врсте. 

Множина именица I врсте са 

завршетком на –ин. Гласовне 

алтернације. Факултативно 

непостојани самогласник а. 

практичне 

заняття 

Пипер П., Клајн И. Нормативна граматика српског 

језика. – 2. изд. – Нови Сад: Матица српска, 2014. – 

582 с. 

Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Промена именица I врсте. 

Множина именица I врсте 

са завршетком на –ин. 

Гласовне алтернације. 

Факултативно непостојани 

самогласник а. 

практичне 

заняття 

http://www.vokabular.org/


Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Бабић М. Морфолошко-синтаксичке специфичности 

вокатива. Српски језик, XVI, 2011. – С. 69-82. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског 

језика као страног / приредила Весна Ломпар. – 4. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2017. – 148 с. 

Хлебец Б. Варијанте вокатива именица мушког рода 

на сугласник. – Језик данас, 21/22, 2005. – С. 15-19. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

http://www.vokabular.org/


 

7т. 

2 год 

Промена именица II врсте. Битне 

обличке особине именица II 

врсте. Системска и суплетивна 

множина. 

 

лекція Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Бабић М. Морфолошко-синтаксичке специфичности 

вокатива. Српски језик, XVI, 2011. – С. 69-82. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског 

језика као страног / приредила Весна Ломпар. – 4. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2017. – 148 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

Промена именица II 

врсте. Битне обличке 

особине именица II 

врсте. Системска и 

суплетивна множина. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

7 т. 

2 год 

Промена именица II врсте. Битне 

обличке особине именица II 

врсте. Системска и суплетивна 

множина. 

 

практичне 

заняття 

Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Бабић М. Морфолошко-синтаксичке специфичности 

вокатива. Српски језик, XVI, 2011. – С. 69-82. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

Промена именица II 

врсте. Битне обличке 

особине именица II 

врсте. Системска и 

суплетивна множина. 

 

практичне 

заняття 

http://www.vokabular.org/


страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског 

језика као страног / приредила Весна Ломпар. – 4. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2017. – 148 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

http://www.vokabular.org/


 

 

 

8 т. 

2 год 

Промена именица III врсте. Битне 

обличке особине именица III врсте. 

Гласовне алтернације на саставу 

основе и наставака. Факултативно 

непостојани самогласник а. 

лекція  

Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Промена именица III 

врсте. Битне обличке 

особине именица III врсте. 

Гласовне алтернације на 

саставу основе и 

наставака. Факултативно 

непостојани самогласник 

а. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

8 т. 

2 год 

Промена именица III врсте. Битне 

обличке особине именица III врсте. 

Гласовне алтернације на саставу 

основе и наставака. Факултативно 

непостојани самогласник а. 

практичне 

заняття 

Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског 

језика као страног / приредила Весна Ломпар. – 4. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2017. – 148 с. 

Промена именица III 

врсте. Битне обличке 

особине именица III врсте. 

Гласовне алтернације на 

саставу основе и 

наставака. Факултативно 

непостојани самогласник 

а. 

практичне 

заняття 



 

 

 

9 т. 

2 год 

Промена именица IV врсте. 

Битне обличке особине 

именица IV врсте. Гласовне 

алтернације. 

 

лекція Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског 

језика као страног / приредила Весна Ломпар. – 4. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2017. – 148 с. 

Промена именица 

IV врсте. Битне 

обличке особине 

именица IV врсте. 

Гласовне 

алтернације. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

9 т. 

2 год 

Промена именица IV врсте. 

Битне обличке особине 

именица IV врсте. Гласовне 

алтернације. 

 

практичне 

заняття 

Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Промена именица 

IV врсте. Битне 

обличке особине 

именица IV врсте. 

Гласовне 

алтернације. 

 

практичне 

заняття 



 

 

 

10 т. 

2 год 

Придеви. Морфолошка 

структура придевског облика. 

Категорија степена поређења и 

категорија неодређеног и 

одређеног вида. Подела придева 

према значењу и облику 

(описни, присвојни, градивни, 

придеви временског односа, 

придеви просторног односа, као 

и придеви других односа). 

 

лекція Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с 

Придеви. Морфолошка 

структура придевског 

облика. Категорија 

степена поређења и 

категорија неодређеног 

и одређеног вида. 

Подела придева према 

значењу и облику. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

10 т. 

2 год 

Придеви. Морфолошка 

структура придевског облика. 

Категорија степена поређења и 

категорија неодређеног и 

одређеног вида. Подела придева 

према значењу и облику 

(описни, присвојни, градивни, 

придеви временског односа, 

придеви просторног односа, као 

и придеви других односа). 

 

практичне 

заняття 

Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Придеви. Морфолошка 

структура придевског 

облика. Категорија 

степена поређења и 

категорија неодређеног 

и одређеног вида. 

Подела придева према 

значењу и облику 

(описни, присвојни, 

градивни, придеви 

временског односа, 

придеви просторног 

односа, као и придеви 

других односа). 

 

практичне 

заняття 

11 т. 

2 год 

Придеви према типу промене 

(адјективна промена, мешовита 

промена и непроменљиви 

придеви). 

 

лекція Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

Придеви према типу 

промене (адјективна 

промена, мешовита 

промена и 

непроменљиви 

придеви). 

0,5 год. 

практичне 

заняття 



изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

11 т. 

2 год 

Придеви према типу промене 

(адјективна промена, мешовита 

промена и непроменљиви 

придеви). 

 

практичне 

заняття 

Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 
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изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Придеви према типу 

промене (адјективна 

промена, мешовита 

промена и 

непроменљиви 

придеви). 

 

практичне 

заняття 

12 т. 

2 год 

Род, број и падеж код придева. 

Краћи и дужи облици придева 

(неодређени и одређени вид). 

лекція Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 
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Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 
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изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Род, број и падеж код 

придева. Краћи и дужи 

облици придева 

(неодређени и одређени 

вид). 

0,5 год. 

практичне 

заняття 



 

 

 

   Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског 
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12 т. 

2 год 

Род, број и падеж код придева. 

Краћи и дужи облици придева 

(неодређени и одређени вид). 

Практичне 

заняття 

Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

 

Род, број и падеж код 

придева. Краћи и дужи 

облици придева 

(неодређени и одређени 

вид). 

практичне 

заняття 

http://www.vokabular.org/


 

 

13 т. 

2 год 

Поређење придева 

(компарација). Степени 

поређења (позитив, екватив, 

компаратив, суперлатив). 

Апсолутни компаратив. 

Неправилна компарација. 

 

лекція Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Новокмет С. Компарација придева у настави српског 

језика као страног. Српски језик као страни у теорији 

и пракси III, Тематски зборник радова, Центар за 

српски као страни, 2016. – С. 61-71. 

Ćosić P. Srpski za strance: testovi, vežbanja, igranja. – 

Poznań: Wydawnictwo naukowe, 2004. – 154 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

 

Поређење придева 

(компарација). Степени 

поређења (позитив, 

екватив, компаратив, 

суперлатив). 

Апсолутни компаратив. 

Неправилна 

компарација. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

13 т. 

2 год 

Поређење придева 

(компарација). Степени 

поређења (позитив, екватив, 

компаратив, суперлатив). 

Апсолутни компаратив. 

Неправилна компарација. 

 

Практичне 

заняття 

Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

Поређење придева 

(компарација). Степени 

поређења (позитив, 

екватив, компаратив, 

суперлатив). 

Апсолутни компаратив. 

Неправилна 

компарација. 

 

практичне 

заняття 

http://www.vokabular.org/


изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Новокмет С. Компарација придева у настави српског 

језика као страног. Српски језик као страни у теорији 

и пракси III, Тематски зборник радова, Центар за 

српски као страни, 2016. – С. 61-71. 

Јокановић-Михајлов Ј., Ломпар В. Говоримо српски: 

уџбеник српског језика за странце. – 4. изд. – 

Београд: Међународни славистички центар, 2007 

(Београд: Чигоја штампа). – 96 с. 

Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског 

језика као страног / приредила Весна Ломпар. – 4. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2017. – 148 с. 

Ćosić P. Srpski za strance: testovi, vežbanja, igranja. – 

Poznań: Wydawnictwo naukowe, 2004. – 154 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

 

http://www.vokabular.org/


 

 

14 т. 

2 год 

Заменице. Заменице према 

врстама речи. Именичке 

заменице. Деклинација 

(промена) именичких заменица. 

Придевске заменице. Бројевне 

заменице. Заменичке прилоге. 

Заменичке узвике. Заменице 

према значењу. 

 

лекція Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Ćosić P. Srpski za strance: testovi, vežbanja, igranja. – 

Poznań: Wydawnictwo naukowe, 2004. – 154 с. 

 

Заменице. Заменице 

према врстама речи. 

Именичке заменице. 

Деклинација (промена) 

именичких заменица. 

Придевске заменице. 

Бројевне заменице. 

Заменичке прилоге. 

Заменичке узвике. 

Заменице према 

значењу. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

14 т 

2 год 

Заменице. Заменице према 

врстама речи. Деклинација 

именичких заменица. Придевске 

заменице. Бројевне заменице. 

Заменичке прилоге. Заменичке 

узвике. Заменице према 

значењу. 

 

практичне 

заняття 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Ćosić P. Srpski za strance: testovi, vežbanja, igranja. – 

Poznań: Wydawnictwo naukowe, 2004. – 154 с. 

 

Заменице. Заменице 

према врстама речи. 

Деклинација 

именичких заменица. 

Придевске заменице. 

Бројевне заменице. 

Заменичке прилоге. 

Заменичке узвике. 

Заменице према 

значењу. 

 

практичне 

заняття 



 

 

 

15 т. 

2 год 

Личне заменице: праве личне 

заменице и предметно-личне 

заменице. Повратне заменице. 

Општеповратна заменица себе. 

Узајамно-повратни заменички 

изрази један другог(а), једна 

другу, једно друго. Повратно-

присвојна заменица свој. 

Социјативно-повратна заменица 

сам. Начинско-повратни 

заменички израз по своме. 

Присвојне (посесивне), показне 

(демонстративне), опште 

(одређене), односне, упитне, 

неодређене и одричне заменице. 

лекція Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

Ćosić P. Srpski za strance: testovi, vežbanja, igranja. – 

Poznań: Wydawnictwo naukowe, 2004. – 154 с. 

 

Личне заменице: праве 

личне заменице и 

предметно-личне 

заменице. Повратне 

заменице. 

Присвојне (посесивне), 

показне (демонстративне), 

опште (одређене), односне, 

упитне, неодређене и 

одричне заменице. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

15 т. 

2 год 
Личне заменице: праве личне 

заменице и предметно-личне 

заменице. Повратне заменице. 

заменички израз по своме.  

практичне 

заняття 

Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик 

(основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

 

Личне заменице: праве 

личне заменице и 

предметно-личне 

заменице. Повратне 

заменице. заменички израз 

по своме. 

практичне 

заняття 



 

 

 

   Јокановић-Михајлов Ј., Ломпар В. Говоримо српски: 

уџбеник српског језика за странце. – 4. изд. – 

Београд: Међународни славистички центар, 2007 

(Београд: Чигоја штампа). – 96 с. 

Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског 

језика као страног / приредила Весна Ломпар. – 4. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2017. – 148 с. 

Ćosić P. Srpski za strance: testovi, vežbanja, igranja. – 

Poznań: Wydawnictwo naukowe, 2004. – 154 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

 

  

16 т. 

2 год 

Гранични случајеви у значењском 

систему заменица. Прелазни 

случајеви међу значењским 

класама заменица. Деклинација 

(промена) придевских заменица: 

придевска и заменичка промена. 

лекція Клајн И. Граматика српског језика за странце. – 1. 

изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – 

Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – 

Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

Лекторске вежбе: приручник за српски језик као 

страни / [редактор Јелица Јокановић-Михајлов]. – 2. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

 

Гранични случајеви у 

значењском систему 

заменица. Прелазни 

случајеви међу 

значењским класама 

заменица. Деклинација 

(промена) придевских 

заменица: придевска и 

заменичка промена. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

http://www.vokabular.org/


 

 

 

   Јокановић-Михајлов Ј., Ломпар В. Говоримо српски: 

уџбеник српског језика за странце. – 4. изд. – 

Београд: Међународни славистички центар, 2007 

(Београд: Чигоја штампа). – 96 с. 

Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског 

језика као страног / приредила Весна Ломпар. – 4. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2017. – 148 с. 

Ćosić P. Srpski za strance: testovi, vežbanja, igranja. – 

Poznań: Wydawnictwo naukowe, 2004. – 154 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

 

  

16 т. 

2 год 

Гранични случајеви у значењском 

систему заменица. Прелазни 

случајеви међу значењским 

класама заменица. Деклинација 

(промена) придевских заменица: 

придевска и заменичка промена. 

практичне 

заняття 

Јокановић-Михајлов Ј., Ломпар В. Говоримо српски: 

уџбеник српског језика за странце. – 4. изд. – 

Београд: Међународни славистички центар, 2007 

(Београд: Чигоја штампа). – 96 с. 

Српски с лакоћом: приручник за предаваче српског 

језика као страног / приредила Весна Ломпар. – 4. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2017. – 148 с. 

Ćosić P. Srpski za strance: testovi, vežbanja, igranja. – 

Poznań: Wydawnictwo naukowe, 2004. – 154 с. 

Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић 

и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 1561 с. 

Речник српског језика, страних речи и израза 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

 

Гранични случајеви у 

значењском систему 

заменица. Прелазни 

случајеви међу 

значењским класама 

заменица. Деклинација 

(промена) придевских 

заменица: придевска и 

заменичка промена. 

практичне 

заняття 

http://www.vokabular.org/
http://www.vokabular.org/


 

 

 

1-2 т. 

4 год 

Srbija na dlanu. Oblasti Srbije. 

Politika i privreda. Novac i bankarske 

usluge. Zdravstveni sistem Srbije. 

Bezbednost. 

 

практичне 

заняття 
Dulović V. Srbija na dlanu. – 2 izd. – Beograd: Komshe, 

2007. – 355 s. 

Srbija na dlanu. Oblasti 

Srbije. Politika i privreda. 

Novac i bankarske usluge. 

Zdravstveni sistem Srbije. 

Bezbednost. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 

3-4 т. 

4 год 

Srbija na dlanu. Prirodne osobenosti. 

Dunavom kroz Srbiju. Banje Srbije i 

seoski turizam. Đavolja varoš – 

između legende i nauke. Vera i 

običaji. 

 

практичне 

заняття 
Dulović V. Srbija na dlanu. – 2 izd. – Beograd: Komshe, 

2007. – 355 s. 

Дункова Т., Васич Б. Учебник по србъски и 

хрватсъки език. – София: - Университетско 

издателство «Св. Климент Охридски», 2015. – 357 с. 

Srbija na dlanu. Prirodne 

osobenosti. Dunavom kroz 

Srbiju. Banje Srbije i seoski 

turizam. Đavolja varoš – 

između legende i nauke.Vera 

i običaji. 

0,5 год. 

практичне 

заняття 



5-6 т. 

4 год 

Najveći gradovi Srbije. Beograd – 

grad za sva vremena. Svi bi da žive u 

Beogradu. Novi Sad: elegantna 

prestonica severne pokrajine Srbije. 

Kragujevac – srce Šumadije. Niš i 

južna Srbija. 

практичне 

заняття 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Дункова Т., Васич Б. Учебник по србъски и 

хрватсъки език. – София: - Университетско 

издателство «Св. Климент Охридски», 2015. – 357 с. 

Dulović V. Srbija na dlanu. – 2 izd. – Beograd: Komshe, 

2007. – 355 s. 

Najveći gradovi Srbije. 

Beograd – grad za sva 

vremena. Svi bi da žive u 

Beogradu. Novi Sad: 

elegantna prestonica severne 

pokrajine Srbije. Kragujevac 

– srce Šumadije. Niš i južna 

Srbija. 

практичне 

заняття 

7-8 т. 

4 год 

Blago rodnog kraja rimskih 

imperatora. Golubački grad: najlepša 

tvrđava u Srbiji otkriva svoje tajne. Po 

manastirima Srbije. Sveti Sava – 

školska slava. 

 

практичне 

заняття 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

Зенчук В, Йоканович-Михайлова Е., Киршова М., 

Маркович М. Учебник сербохорватского языка. – 

Москва: Изд. Москов. у-та, 2002. – 483 с. 

Дункова Т., Васич Б. Учебник по србъски и 

хрватсъки език. – София: - Университетско 

издателство «Св. Климент Охридски», 2015. – 357 с. 

 

Blago rodnog kraja rimskih 

imperatora. Golubački grad: 

najlepša tvrđava u Srbiji 

otkriva svoje tajne. Po 

manastirima Srbije. Sveti 

Sava – školska slava. 

 

 

практичне 

заняття 



9-10 т. 

4 год 

Upoznajte Sarajevo. Inat kuća. Crna 

Gora: divlja lepota između planina i 

mora. Ljubljana: grad mladih i 

urbanih ljudi. Hrvatska: pravi duh 

Meditirana. Tirkiz grčkih ostrva. 

практичне 

заняття 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

 

Upoznajte Sarajevo. Inat 

kuća. Crna Gora: divlja 

lepota između planina i 

mora. Ljubljana: grad 

mladih i urbanih ljudi. 

Hrvatska: pravi duh 

Meditirana. Tirkiz grčkih 

ostrva. 

практичне 

заняття 

11-12 т. 

4 год 

Srpska ramonda. Srpska kuhinja kao 

odraz geografskog položaja. Putevi 

vina u Srbiji. Naravi i svakodnevnica. 

Surfujući po kaučima obilaze svet. 

 

практичне 

заняття 
Dulović V. Srbija na dlanu. – 2 izd. – Beograd: Komshe, 

2007. – 355 s. 

Дункова Т., Васич Б. Учебник по србъски и 

хрватсъки език. – София: - Университетско 

издателство «Св. Климент Охридски», 2015. – 357 с. 

 

Srpska ramonda. Srpska 

kuhinja kao odraz 

geografskog položaja. Putevi 

vina u Srbiji. Naravi i 

svakodnevnica. Surfujući po 

kaučima obilaze svet. 

 

практичне 

заняття 



13-14 т. 

4 год 

Priča o kafi: kako je kafa osvojila 

svet. Umereno konzumiranje kafe je 

zdravo! Čaj – istorija, tradicija i trend. 

Kultura ispijanja čaja. 

 

практичне 

заняття 

Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2019. – 136 с. 

 

Priča o kafi: kako je kafa 

osvojila svet. Umereno 

konzumiranje kafe je 

zdravo! Čaj – istorija, 

tradicija i trend. Kultura 

ispijanja čaja. 

 

практичне 

заняття 

15-16 т. 

4 год 

Sredstva masovnog informisanja. 

Štampa. Žuta štampa. Radio i 

televizija. Internet: istorija i 

sadašnjica. 

практичне 

заняття 

Шипка М. Зашто се каже.– 4 изд. – Нови Сад: 

Прометеј, 2008. – 295 с. 

 

Sredstva masovnog 

informisanja. Štampa. 

Žuta štampa. Radio i 

televizija. Internet: istorija 

i sadašnjica. 

практичне 

заняття 



 

 


