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1.  

2.  

3. Опис навчальної дисципліни 

Основна слов’янська мова (сербська) 
Історія граматичних категорій і синтаксис 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів,  – 25+ 

Галузь знань 

бакалавр 
(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором студента) 

сербська мова 

Модулів – 3 

Напрям6.020303 

філологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 035.03 

слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша -

сербська 

4-й  

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин -  

7-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 0,625 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

42 год. 40 год. 

Практичні, семінарські 

- год.  -год. 

Лабораторні 

 -год.  год. 

Самостійна робота 

10 год. - год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: інд. та груп. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 82 і 10 

для заочної форми навчання -  - 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є ґрунтовне оволодіння знаннями з курсу 

лексикології та синтаксису. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є  

ознайомлення студентів з основними фактами і тенденціями розвитку граматичних 

катнгорій і синтаксису сербської мови, засвоєння цих знань і уміння застосовувати їх на 

практиці   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати : 

факти і тенденції історичного розвитку граматичних категорій та синтаксису.  

вміти : 

- розпізнавати факти і тенденції історичного розвитку мови, розвитку граматичних 

категорій, використовувати ці знання їх з комунікативною метою. 

- аналізувати речення, відтворити теоретичний матеріал, застосувати знання з цих тем 

при підготовці групових та індивідуальних завдань, здійснювати розбір речення, 

написати реферат із запропонованої теми. 

  Програмні результати навчання курсу загалом це 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; організовувати процес свого навчання й самоосвіти; використовувати 

інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і 

проблем професійної діяльності; розуміти основні проблеми філології та підходи до їх 

розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; знати й розуміти 

систему сербської мови і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності; 

характеризувати діалектні та соціальні різновиди сербської мови описувати соціолінгвальну 

ситуацію; знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; 

Аналізувати лексичні одиниці та синтаксичні конструкції, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; 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; здійснювати 

лінгвістичний та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів; знати й 

розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти 

застосовувати їх у професійній діяльності; 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; 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. 

 

4. Програма дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 

Змістовий модуль 1. Razvoj gramatičkih kategorija. Imenica. Pridev. Zamenica. Broj. Glagol. 

Nepromenljive vrste reči. 

 

Тема 1. Razvoj gramatičkih kategorija. Imenica.  

Тема 2. Pridev. Zamenica. Broj. 

 

. 

 

 



Змістовий модуль 2. Glagol. Nepromenljive vrste reči. 

 

Тема 1.  Glagol. 

Тема 2. Glagol. Nepromenljive vrste reči. 

 

2 семестр 

 

Змістовий модуль 1. O predmetu sintakse i sintaksičkim jedinicama 

Rečenice po sadržini. 

Obaveštajne rečenice. 

Upitne rečenice. Vrste rečenica 

Uzvične rečenice 

Vidovi rečenica po sastavu 

Proste rečenice. Proširene i neproširene rečenice. 

Članovi rečenice. Glavni članovi. 

 

Тема 1. O predmetu sintakse i sintaksičkim jedinicama 

Rečenice po sadržini. Obaveštajne rečenice. 

Upitne rečenice. Vrste rečenica 

Uzvične rečenice 

 

Тема 2 Vidovi rečenica po sastavu 

Proste rečenice. Proširene i neproširene rečenice. 

Članovi rečenice. Glavni članovi. 

 

 

Змістовий модуль 2. Vidovi rečenica po sastavu.Proste rečenice. Proširene i neproširene rečenice. 

Članovi rečenice. Glavni članovi.Subjekat.Predikat.Zavisni članovi.Nezavisno složene rečenice.  

Sastavne rečenice.Suprotne, rastavne izuzetne i zaključne rečenice.Zavisno složene rečenice.  

Vrste rečenica. Subjektne i predikatne rečenice. Atributne i objektne rečenice. Adverbne rečenice 

Vrste adverbnih rečenica. 

 

Тема 1. Vidovi rečenica po sastavu.Proste rečenice. Proširene i neproširene rečenice. Članovi 

rečenice. Glavni članovi.Subjekat.Predikat.Zavisni članovi.Subjektne i predikatne rečenice 

Тема 2 . Nezavisno složene rečenice.  

Sastavne rečenice.Suprotne, rastavne izuzetne i zaključne rečenice.Zavisno složene rečenice.  

Vrste rečenica. Subjektne i predikatne rečenice. Atributne i objektne rečenice. Adverbne rečenice 

Vrste adverbnih rečenica. 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усьог

о  

у тому числі 

Л п ла

б 

ін

д 

ср л п ла

б 

ін

д 

С

р 

             

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Razvoj gramatičkih kategorija. Imenica. Pridev. Zamenica. Broj.  

Тема 1. Razvoj gramatičkih 

kategorija.  

10 6    4       

Imenica. Pridev. Zamenica. 

Broj. 

            

Тема 2 Pridev. Zamenica. 

Broj. 

 

8 6    2       



Разом – зм. модуль1 18 1

2 

   6       

Змістовий модуль 2.  Glagol. Nepromenljive vrste reči. 

 

 

Тема 1. Glagol Glagol 16 1

6 

   2       

Тема 2. Glagol. Nepromenljive 

vrste reči.  

18 

 

 

 

1

4 

 

 

 

   2       

Разом – зм. модуль 2 34 3

0 

   4       

Разом – 1,2 модуль 
52 4

2 

   1

0 

      

2 семестр 

Змістовий модуль 1. O predmetu sintakse i sintaksičkim jedinicama 

Rečenice po sadržini. 

Obaveštajne rečenice. 

Upitne rečenice. Vrste rečenica 

Uzvične rečenice 

Vidovi rečenica po sastavu 

Proste rečenice. Proširene i neproširene rečenice. 

Članovi rečenice. Glavni članovi. 

 

Тема 1. O predmetu sintakse i sintaksičkim jedinicama 

Rečenice po sadržini. Obaveštajne rečenice. 

Upitne rečenice. Vrste rečenica 

Uzvične rečenice 

 

Тема 2 Vidovi rečenica po sastavu 

Proste rečenice. Proširene i neproširene rečenice. 

Članovi rečenice. Glavni članovi. 

 

Тема 1. . O predmetu sintakse i 

sintaksičkim jedinicama 

Rečenice po sadržini. 

Obaveštajne rečenice. 

Upitne rečenice. Vrste rečenica 

Uzvične rečenice 

 

 

10 8           

Тема 2 . Vidovi rečenica po 

sastavu 

Proste rečenice. Proširene i 

neproširene rečenice. 

Članovi rečenice. Glavni 

članovi. 

 

6 4           

Разом – зм. модуль 3 12 

 

 

 

1

2 

 

 

          



 

Змістовий модуль 2. Vidovi rečenica po sastavu.Proste rečenice. Proširene i neproširene 

rečenice. Članovi rečenice. Glavni članovi.Subjekat.Predikat.Zavisni članovi.Nezavisno složene 

rečenice.  

Sastavne rečenice.Suprotne, rastavne izuzetne i zaključne rečenice.Zavisno složene rečenice.  

Vrste rečenica. Subjektne i predikatne rečenice. Atributne i objektne rečenice. Adverbne rečenice 

Vrste adverbnih rečenica. 

 

Тема 1. Vidovi rečenica po 

sastavu.Proste rečenice. 

Proširene i neproširene 

rečenice. Članovi rečenice. 

Glavni 

članovi.Subjekat.Predikat.Zavis

ni članovi.Subjektne i 

predikatne rečenice 

12 1

2 

          

Тема 2. Nezavisno složene 

rečenice.  

Sastavne rečenice.Suprotne, 

rastavne izuzetne i zaključne 

rečenice.Zavisno složene 

rečenice.  

Vrste rečenica. Subjektne i 

predikatne rečenice. Atributne i 

objektne rečenice. Adverbne 

rečenice 

Vrste adverbnih rečenica. 

 

16 1

6 

          

Разом – зм. модуль 4 28 2

8 

          

 
40 4

0 

          

Усього годин  
92 8

2 

   1

0 

      

 

 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Групові реферати і завдання 5 

2 Індивідуальні реферати 5 

Самостійна робота включає опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, 

самостійне вивчення окремих тем чи питань, що не розглядаються в курсі лекцій, підготовку 

до практичних занять, виконання системи вправ практичного характеру, підготовку до 

модульних контрольних робіт та заліку. 

 9. Індивідуальне завдання 

Виконання домашніх самостійних робіт (завдань і вправ), пов’язаних з темами: Razvoj 

gramatičkih kategorija. Reforma srpskog jezika i pravopisa. Nezavisno složene rečenice. Zavisno 

složene rečenice.  

 

10. Методи навчання 



Використовуються такі методи навчання:  

а) словесні – лекція, пояснення, бесіда; 

б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу таблицями, схемами та графіками; 

в) практичні – виконання практичних робіт, що передбачає організацію навчальної роботи 

для отримання нових знань, узагальнень та аналізу та формування вмінь і навичок 

інтерпретації фактів і стану розвитку історії мови, розвитку граматичних категорій та 

синтаксису. 

Розглядаються мовознавчі проблеми, студенти вчаться застосовувати набуті знання на 

практиці, робити наукові узагальнення. 

 

11. Методи контролю 

Індивідуальний і груповий контроль. Методи контролю репродуктивні (тести) та 

реконструктивні (реферати). 

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

 Оцінювання знань студентів:  

 максимальна кількість балів за поточну успішність – 25, на іспиті    – 25 (50 балів студенти 

отримують за іншу частину курсу) 

 

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А 5 відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

4 
дуже добре  

71-80 С добре 

61-70 D 
3 

задовільно  

51-60 Е  достатньо 

21-50 FX 2 незадовільно  не зараховано  

0-20 F 2 

незадовільно  

(без права 

перездачі) 

не зараховано  

(без права 

перездачі) 

 

13. Методичне забезпечення 

Лекційний курс 

 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан. 

–  Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2002. – С.272-277. 

Ивић П. Срски народ и његов језик. – Београд: Просвета, 1971. – 334 с. 

Поточне тестування та самостійна робота Мод. 

к/р 

1+с/р 

Мод. 

к/р 

2 

Іспит 

Су

ма 

Змістовий модуль 1-2 Змістовий модуль 3-4 

50 Т 1 Т 2  С/р 
  Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т

4 

         
15+ 

10 
25 25 

5 10  10 25 7 8           25 



Ивић П. Укратко о разним темама // Из историје српскохрватског језика. – Ниш: Просвета, 

1991. – С. 315–322. 

Иричанин Г. Запажања у вези са неким лексичким, морфосинтаксичким и стилистичким 

структурама у савременом писаном и говорном језику // Научни састанак слависта у Вукове 

дане. – 1996. – Кн.25/2. – С.419–425. 

Ковачевић М. Условне (погодбене) реченице // Синтакса сложене реченице у српском језику. 

– Београд: Просвета, 1998. – С.134–140. 

Станојчић Ж. Морфологија, синтакса и фразеологија // Српски језик на крају века. – 

Београд: Институт за српски језик САНУ, 1996. – С. 111–141. 

Стевановић М. Савремени српскохрватски језик. Књ.2. – Београд: Научно дело, 1986. – 942 

с. 

Bošković R. O leksičkoj i stilskoj diferencijaciji srpskoga i hrvatskoga književnog jezika // Naš 

jezik. – 1935. – Sv. 9/10. – S.277– 284. 

Ivić M. Problem norme u književnom jeziku // Jezik. – 1965–1966. – Br.1. – S.1–8. 

Допоміжна 

Єрмоленко С.  С., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник 

лінгвістичних термінів. – Київ: Либідь, 2001. – 224 с. 

Потебня А. А.  Мысль и языкъ. 5-е изд. – Харьковъ, 1926. – С. 178–205. 

Чемоданов Н. С.  Младограмматизм // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: 

Советская энциклопедия, 1990. – С. 302. 

Bošković R. O leksičkoj i stilskoj diferencijaciji srpskoga i hrvatskoga književnog jezika // Naš 

jezik. – 1935. – Sv. 9/10. – S.277– 284. 

 
15. Інформаційні ресурси 

12. Інформаційні ресурси 
1. Бібліотеки: 

- Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка 

(вул. М.Драгоманова, 5, 17); 

- кафедральна бібліотека; 

- міські бібліотеки м.Львова: бібліотека АН імені В.Стефаника (вул.В.Стефаника, 

2); 

- Львівська обласна бібліотека (пр. Т.Шевченка, 13). 

2. Джерела Інтернет. 

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні 

ресурси, у тому числі Internet-джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають. 

https://vukajlija.com/forum/teme/51421-srpski-jezicki-portal  

http://www.srpskijezickiatelje.com/  

 http://wwhttps://repo.etfovac.com/srpski-jezik/Stanojcic-Popovic-Gramatika-srpskoga-jezika.pdf  

w.srpskijezickiatelje.com/ 

 

http://www.srpskijezickiatelje.com/
http://www.srpskijezickiatelje.com/
http://www.srpskijezickiatelje.com/
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