




       

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3,5 

Галузь знань  

03 Гуманітарні науки  

напрям підготовки 

 

Нормативна 

 

Модулів – 3 

Спеціальність  

035 Філологія 
  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 Спеціалізація 035.039 

слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

словенська 

2-й 

Заг. кількість годин – 105 

 

Семестр 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента - 0,4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

32 год. 

Практичні 

64 год. 

Самостійна робота 

9 год. 

Вид контролю: - 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 10 / 1 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основна слов’янська мова (словенська): 

фонетика» є ґрунтовне оволодіння знаннями з курсу. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студенти засвоюють факти і тенденції словенської фонетики, графічну систему 

словенської мови; навчаються робити фонетичний і фонологічний аналіз слова і 

словосполучення, відтворювати теоретичний матеріал, застосувати знання з цих тем при 

підготовці групових та індивідуальних завдань, писати реферати на запропоновану тему, 

писати проміжні та підсумкові тексти. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, 

історію мови і літератури, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у професійній 

діяльності, 

- знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності,  

- знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, 

уміти застосовувати їх у професійній діяльності,  

- лексику найпоширеніших тематичних полів, 

 



вміти: 

- використовувати мову, що вивчається, 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, 

- 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, 

- характеризувати діалектні та соціальні різновиди мови, що вивчається, описувати 

соціолінгвальну ситуацію, 

- аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища 

і процеси, що їх зумовлюють, 

- здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів 

різних стилів і жанрів,  

- перекладати, користуючись різними типами словників, текти середнього рівня складності 

зі словенської мови українською та незначного рівня складності – з української мови 

словенською,  

- 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. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Фонетика і фонологія  

 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Ožje okolje: dom, sostanovalci, sosedje, življenje v soseski. Dajanje predlogov, 

utemeljevanje, strinjanje. 

Тема 2. Opredelitev glasoslovja, fonetike in fonolologije. Govorila. Razvrstitev slovenskih 

fonemov. 

Тема 3.  Opis poti. Dajanje navodil za orientacijo v prostoru. 

Тема 4. Govorila in njihova vloga pri tvorjenju glasov. 

Тема 5. Promet, poimenovanje za dele  avtomobila, voznik in prometne nesreče. 

 

Змістовий модуль 2.  

Тема 6. Razvrstitev slovenskih fonemov. 

Тема 7. Izražanje počutja, občutij, stanja ali odnosa do koga/česa. 

Тема 8. Razvrstitev slovenskih fonemov. 

Тема 9. Kakovostni, vrstni, svojilni pridevniki. Izražanje primerjave (kot, kakor, kot da). 

Тема 10. Naglasna znamenja. 

Тема 11. Osebni in povratni osebni zaimki, raba naglasnih in naslonskih oblik. 

Тема 12. Naglasna znamenja. 

Тема 13. Oziralni zaimek: ki, kateri. Nedoločnik in njegova raba v povedi. 

 

Модуль 2.  



 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Naglaševanje. 

Тема 2. Svet okoli nas, širše okolje. Poročanje. 

Тема 3. Naglaševanje. 

Тема 4. Narava, naravni pojavi, vreme. Komentiranje, diskutiranje. 

Тема 5. Samoglasniški sestavi. 

Тема 6. Ekologija, rastlinstvo in živalstvo. Stopnjevanje prislova. 

Тема 7. Naglasni tipi. 

Тема 8. Človek, oseba, osebnost, družina in dom, osebni podatki. Mejniki in način življenja 

različnih ljudi. 

Тема 9. Naslonke. Predvidljivost polglasnika. 

 

Змістовий модуль 2.  

Тема 10. Znane osebe iz sveta filma, gledališča, glasbe, športa, politike. 

Тема 11. Sintagmatika fonemov. Variante fonemov. 

Тема 12. Preživljanje prostega časa, šport in rekreacija, dosežek, uspeh. 

Тема 13. Premene po zvenečnosti. Posebne samoglasniške in soglasniške glasovne zveze.  

Тема 14. Ujemanje deležnika na –l v stavkih brez osebka in z osebkom, ki ni v imenovalniku. 

 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього л п ср 

 

Модуль 1. Фонетика і фонологія  

 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Ožje okolje: dom, sostanovalci, sosedje, življenje v soseski. 

Dajanje predlogov, utemeljevanje, strinjanje. 

 

2,7 

 

2 

 

0,7 

 

 

Тема 2. Opredelitev glasoslovja, fonetike in fonolologije. Govorila. 

Razvrstitev slovenskih fonemov. 
2,7 

2 0,7  

Тема 3. Opis poti. Dajanje navodil za orientacijo v prostoru. 2,6 2 0,6  

Тема 4. Govorila in njihova vloga pri tvorjenju glasov. 4 2 2  

Тема 5. Promet, poimenovanje za dele  avtomobila, voznik in prometne 

nesreče. 
4 

2 2  

Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять модуля 1 змістового модуля 1) 
2 

 2  

Змістовий модуль 2.  

Тема 6. Razvrstitev slovenskih fonemov. 4 2 2  

Тема 7. Izražanje počutja, občutij, stanja ali odnosa do koga/česa. 2 2   

Тема 8. Razvrstitev slovenskih fonemov. 
2 

2 

 

  

Тема 9. Kakovostni, vrstni, svojilni pridevniki. Izražanje primerjave (kot, 

kakor, kot da). 4 

 

2 

 

2 

 

 



Тема 10. Naglasna znamenja. 4 2 2  

Тема 11. Osebni in povratni osebni zaimki, raba naglasnih in naslonskih 

oblik. 
4 

 

2 

 

2 

 

Тема 12. Naglasna znamenja. 4 2 2  

Тема 13. Oziralni zaimek: ki, kateri. Nedoločnik in njegova raba v 

povedi. 
4 

2 2  

Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять модуля 1 змістового модуля 2) 
2 

  

2 

 

 

Модуль 2.  

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Naglaševanje. 2 2   

Тема 2. Svet okoli nas, širše okolje. Poročanje. 2  2  

Тема 3. Naglaševanje. 2  2  

Тема 4. Narava, naravni pojavi, vreme. Komentiranje, diskutiranje. 4 2 2  

Тема 5. Samoglasniški sestavi. 2  2  

Тема 6. Ekologija, rastlinstvo in živalstvo. Stopnjevanje prislova. 2  2  

Тема 7. Naglasni tipi. 2  2  

Тема 8. Človek, oseba, osebnost, družina in dom, osebni podatki. Mejniki 

in način življenja različnih ljudi. 
4 

2 2  

Тема 9. Naslonke. Predvidljivost polglasnika. 2  2  

Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять модуля 2 змістового модуля 1) 
2 

 2  

Змістовий модуль 2.  

Тема 10. Znane osebe iz sveta filma, gledališča, glasbe, športa, politike. 7  6 1 

Тема 11. Sintagmatika fonemov. Variante fonemov. 4,8  4 0,8 

Тема 12. Preživljanje prostega časa, šport in rekreacija, dosežek, uspeh. 4,8  4 0,8 

Тема 13. Premene po zvenečnosti. Posebne samoglasniške in soglasniške 

glasovne zveze. 6,9 

 6 

 

 

0,9 

Тема 14. Ujemanje deležnika na –l v stavkih brez osebka in z osebkom, ki 

ni v imenovalniku. 
9,5 

 4 5,5 

Усього годин 105 32 64 9 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Ožje okolje: dom, sostanovalci, sosedje, življenje v soseski. Dajanje 

predlogov, utemeljevanje, strinjanje. 

 

2 

2. Opredelitev glasoslovja, fonetike in fonolologije. Govorila. Razvrstitev 

slovenskih fonemov. 

2 

3. Opis poti. Dajanje navodil za orientacijo v prostoru. 2 

 

4. 

Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять модуля 1 змістового модуля 1) 

 

2 

5. Govorila in njihova vloga pri tvorjenju glasov. 2 



6. Promet, poimenovanje za dele  avtomobila, voznik in prometne 

nesreče. 

2 

 

7. Razvrstitev slovenskih fonemov. 2 

8. Izražanje počutja, občutij, stanja ali odnosa do koga/česa. 2 

9. Razvrstitev slovenskih fonemov. 2 

10. Kakovostni, vrstni, svojilni pridevniki. Izražanje primerjave (kot, 

kakor, kot da). 

2 

 

11. 

Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять модуля 1 змістового модуля 2) 

 

2 

12. Naglasna znamenja. 2 

13. Osebni in povratni osebni zaimki, raba naglasnih in naslonskih oblik. 2 

14. Preživljanje prostega časa, šport in rekreacija, dosežek, uspeh. 2 

15. Oziralni zaimek: ki, kateri. Nedoločnik in njegova raba v povedi. 2 

16. Naglaševanje. 2 

17. Svet okoli nas, širše okolje. Poročanje. 2 

18. Premene po zvenečnosti. Posebne samoglasniške in soglasniške 

glasovne zveze. 

2 

19. Narava, naravni pojavi, vreme. Komentiranje, diskutiranje. 2 

20. Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять модуля 2 змістового модуля 1) 

2 

21. Samoglasniški sestavi. Naslonke. Predvidljivost polglasnika.  6 

22. Ekologija, rastlinstvo in živalstvo. Stopnjevanje prislova. 4 

23. Naglasni tipi. Sintagmatika fonemov. Variante fonemov. 4 

24. Človek, oseba, osebnost, družina in dom, osebni podatki. Mejniki in 

način življenja različnih ljudi. 

6 

25. Індивідуальне читання, переклад і переказ літературного твору 

(обсяг 100 ст.). 

4 

          Усього годин 64 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Написання творів на задану тему 3 

2.  Підготовка презентацій 2 

3. Індивідуальне читання, переклад і переказ літературного твору  4 

4. Курсова робота 58 

          Усього годин 67 

 

7. Індивідуальні завдання  

В методології організації навчання словенської мови закладено особистісно-

зорієнтований (студентоцентристський) підхід, який покликаний на створення умов для 

розвитку особистості студента, зокрема творчого підходу до реалізації завдань, розвитку 

наукового мовлення майбутнього дослідника, удосконалення навичок групування і 

презентації матеріалу, формування критичного мислення. На другому році навчання 

студенти пишуть курсову роботу на рекомендовану тему. Тема може бути відкоригована 

відповідно до мовознавчих зацікавлень студента. Курсовий проект студент виконує в 

межах годин, виділених на самостійну роботу. 



 

Теми курсових робіт:  

1) Семантичні особливості фразеологізмів словенської з компонентами srce і duša. 2) 

Особливості міжмовної еквівалентності ономастичної фразеології словенської та 

української мов. 3) Структурно-граматичні та тематичні особливості порівняльної 

фразеології словенської мови. 4) Граматико-тематичні особливості словенських 

фразеологізмів із назвами одягу та взуття. 5) Особливості міжмовної еквівалентності 

фразеології словенської та української мов з гастрономічним компонентом. 6) Семантичні 

особливості словенських фразеологізмів-колоронімів. 7) Семантичні особливості 

словенських анімалістичних фразеологізмів. 8) Особливості міжмовної еквівалентності 

фразеологізмів словенської та української мов з компонентом glava.  

 

8. Методи навчання 

 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: лекція, бесіда, 

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

ілюстративний метод, метод проблемного викладу, метод спостереження, метод аналізу, 

частково-пошуковий метод, методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності. 

 

9. Методи контролю 

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. 

Контрольні заходи включають поточний контроль. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретного завдання. Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі 

форми поточного контролю: поточне усне опитування; письмова контрольна робота 

(модуль), тестові завдання, транскрибування тексту, диктанти, написання текстів на 

різноманітні теми, домашнє читання.  

Під час вивчення даної дисципліни не передбачений  підсумковий семестровий 

контроль. 

Курсову роботу (індивідуальне науково-дослідне завдання) студент готує два семестри 

(3 і 4 семестри). У 3 семестрі форми підсумкового контролю індивідуального завдання не 

перебачено.  

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Максимальна кількість балів за поточну успішність за семестр – 100. Бали 

нараховуються так (подано максимальну кількість балів, яку може набрати студент): 

• практичні/самостійні (усні, письмові) тощо: 66% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів - 66 

• письмові контрольні роботи (модулі): 34% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

- 34 

 

Поточне тестування та самостійна робота Су-

ма Модуль 1 Модуль 2 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

15 балів, з них: 35 балів, з них: 20 балів, з них: 30 балів, з них:  



 Виконання 

домашніх завдань – 

5  

 Активність на 

практичних заняттях 

– 5  

 Контрольна 

робота (Письмове 

опитування за 

темами лекційних та 

практичних занять 

модуля 1 змістового 

модуля 1)  –5  

 Виконання 

домашніх завдань – 

5  

 Активність 

на практичних 

заняттях – 8  

 Контрольна 

робота (Письмове 

опитування за 

темами лекційних 

та практичних 

занять модуля 1 

змістового модуля 

1)  – 6  

 Підсумкова 

контрольна робота 

(Письмове опиту-

вання за темами 

лекційних та прак-

тичних занять мо-

дуля 1 у вигляді 

тестових завдань)  

– 16  

 Виконання 

домашніх завдань – 

3  

 Активність 

на практичних 

заняттях – 5  

 Написання 

диктантів – 5  

 Контрольна 

робота (Письмове 

опитування за 

темами лекційних 

та практичних 

занять модуля 2 

змістового модуля 

1)  – 7 

 Активність 

на практичних 

заняттях – 6  

 Написання 

творів на задану 

тему (за усі) –  6 

 Розповідь і 

презентація на 

запропоновану 

тему (за усі) – 8 

 Індивідуаль-

не читання, пе-

реклад і переказ 

літературного 

твору* – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

* Усне опитування у модулі 2 змістового модуля 2 “Індивідуальне читання” передбачає, що 

студент повинен самостійно протягом семестру прочитати літературний твір (твори) за 

власним вибором загальним обсягом 100 сторінок, перекласти та вивчити незнайому 

лексику, склавши власний словничок незнайомої лексики. Під час усного опитування 

перевіряються техніка читання, знання лексики, навички перекладу та усного реферування 

тексту. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

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 з можливістю 

повторного складання  

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-20 F 2 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 



Підручники, граматики, словники, спеціалізовані часописи, монографічні дослідження. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Slovenska beseda v živo 2. Učbenik za nadaljevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. / 

Andreja Markovič et al. – Ljubljana, 2004. 

2. Slovenska beseda v živo 3a. Učbenik za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega 

jezika. / Andreja Markovič et al. – Ljubljana, 2009. 

3. Slovenska zborna izreka. / Cvetka Šeruga Prek, Emica Antončič. – Maribor: Aristej, 2003. 

4. Mala slovnica slovenskega jezika Mateja Gomboc – Ljubljana: DZS, 2009  

5. Pot do izpita iz slovenščine: učbenik za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na srednji in 

visoki ravni. Damjana Kern et al. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010  

3. S slovenščino nimam težav : učbenik za kratke tečaje slovenščine : nadaljevalna stopnja. / 

Andreja Markovič et al. – Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2008. 

4. Pirih N. Slovenščina na koncu jezika: delovni zvezek za učenje slovenščine / Nataša Pirih. – 

Ljubljana, 2003. 

8. Vaje iz slovenščine : (priročnik za tujce) / Metka Čuk in dr. – Ljubljana, 1995 

 

Додаткова 

 

1 Toporišič, Jože: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 2004. 

2. Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2007. 

3. Ljudmila Vasiljeva, Janja Vollmaier Lubej, Primož Lubej, Bogdan Sokil, 2015: Ukrajinsko-

slovenski tematski slovar. Lvov: Univerza Ivana Franka. 

 

 

Рекомендована література  

 

12. Інформаційні ресурси 

 

http://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/e-gradiva/ 

http://fran.si/ 

http://besana.amebis.si/     

 

 

 

http://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/e-gradiva/
http://fran.si/
http://besana.amebis.si/






      

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Дисципліна „Основна слов’янська (словенська) мова” призначена для студентів- 

словеністів другого року навчання бакалаврського рівня вищої освіти. У межах курсу 

студенти ознайомлюються з теоретичними проблемами морфології словенської мови, з 

теоретичними знаннями про морфологічний рівень сучасної словенської літературної мови 

та методами його вивчення, про систему в морфології, про типологію граматичних категорій 

та специфіку їхньої реалізації в словенській мові, про проблеми поділу слів на частини мови, 

про питання словозмінної парадигматики.  

У частині лексико-комунікативного циклу студенти набувають навичок усної та писемної 

комунікації в різних ситуаціях, засвоюючи всі типи мовленнєвої діяльності (читання, 

розуміння на слух, говоріння, письмо).  

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3,5 

Галузь знань  

03 Гуманітарні науки  

напрям підготовки 

 

Нормативна 

 

Модулів – 1 

Спеціальність  

035 Філологія 
  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 5 Спеціалізація 035.039 

слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

словенська 

2-й 

Заг. кількість годин – 105 

 

Семестр 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента - 0,4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

32 год. 

Практичні 

64 год. 

Самостійна робота 

9 год. 

Вид контролю: іспит, курсова 

робота 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 10 / 1 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

       У рамках навчальної дисципліни “Основна слов’янська мова (словенська)” у 4 семестрі 

вивчається курс морфології. 

Мета: Мета курсу полягає у викладанні основних теоретичних понять з морфології 

сучасної словенської мови. Основну увагу зосереджено на вивченні загальнотеоретичних 



питань морфології, її понять, морфологічних одиниць, категорій, перевірці знань та умінь 

практичної діяльності цією частиною граматики.    

Завданням курсу є: сформувати у студентів достатні вміння застосувати набуті знання 

на практиці, пояснити певне морфологічне явище, дати йому відповідну оцінку. Особливу 

увагу у курсі звернено на відповідність писемного та усного мовлення студентів 

граматичним правилам словенської мови. 

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 

- ознайомити студентів зі специфікою словенської граматичної термінології;  

- сформувати розуміння суті основних понять словозмінної парадигматики та синтагматики 

(поняття слова, граматичної форми, парадигми, граматичної омонімії та синонімії; види 

форм слова, будова граматичної форми слова);  

- ознайомити студентів із типологією морфологічних категорій, прийнятою в словенському 

мовознавстві;  

-  навчити майбутніх славістів системно аналізувати одиниці морфологічної системи; 

- навчити аналізувати морфологічні категорії іменника, прикметника, займенника, на основі 

прийнятої в словенському мовознавстві типології;  

- детально проаналізувати і закріпити на практиці особливості відмінювання іменників, 

прикметників, займенників;  

- навчити виконувати морфологічний розбір іменників, прикметників, займенників, які 

зустрічаються у реченні або тексті; 

- звернути увагу на особливості вживання словенського прикметника, займенника;  

- наголосити на  типових труднощах нормативного характеру, з яким стикається 

україномовний носій сучасної словенської мови у сфері словозміни іменних частин мови;  

- сформувати у студентів уміння та навички з усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, 

розуміння на слух, говоріння, письмо) на рівнях В2-С1 за міжнародною 

класифікацією рівнів знання іноземної мови. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- основний теоретичний матеріал з курсу «Морфологія сучасної словенської мови»; 

- принципи частиномовного поділу, семантичні та граматичні ознаки кожної частини мови;  

- парадигматичні системи різних класів слів словенської мови; 

- системи відмінювання іменників; 

- особливості утворення і вживання граматичних форм іменника; 

вміти: 

- працювати з науковою мовознавчою літературою; 

- застосовувати у професійній діяльності основні поняття, терміни, теорії та концепції 

словенської морфології; 

- робити  морфологічний аналіз; 

- характеризувати іменні граматичні категорії за прийнятою в словенському мовознавстві 

типологією граматичних категорій; 

- системно аналізувати морфологічні явища сучасної словенської мови;  

- аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють; 

- розрізняти аналітичні та синтетичні граматичні форми; граматичні омоніми; 

- класифікувати слова за частинами мови на основі різних класифікаційний критеріїв; 

- утворювати всі словозмінні форми іменника, прикметника, займенника, у словенській мові; 



- мотивувати вибір одного із декілька відмінкових закінчень в іменниковій, прикметниковій 

словозміні; 

- правильно вживати в текстах граматичні форми відповідно до прийнятої у словенській 

мові норми; 

- читати й розуміти словенські тексти різних стилів та різного ступеня складності; 

- розуміти на слух словенські тексти різних стилів та різного ступеня складності; 

- говорити словенською мовою на різні теми, відповідно до певної комунікативної ситуації; 

- створювати писемні тексти різних стилів, відповідно до певної комунікативної ситуації; 

- перекладати тексти з словенської мови українською та навпаки. 

 
       Програмні результати: 

ПРН 4. 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. 

ПРН 5. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 7. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками 

різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 8. Застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань.  

ПРН 9. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 

спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 10. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням 

доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 11. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, 

історію словенської мови і літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній 

діяльності. 

ПРН 13. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 

ПРН 14. Знати принципи, технології і прийоми створення усних й письмових текстів різних 

жанрів і стилів державною та іноземною мовами. 

ПРН 15. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні 

явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 17. Використовувати словенську 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. 

ПРН 20. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної 

спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 21. 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.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Opredelitev oblikoslovja. Samostalniška beseda. Značajske lastnosti, videz, 

sporazumevanje, obnašanje.  

Тема 2. Oblikoslovne lastnosti samostalnika. Sklanjatve samostalnika. Turizem, nastanitev, 

prenočišče, dokumenti, prtljaga. Preživljanje počitnic in potovanja.  



Тема 3. Moške sklanjatve. Naravne znamenitosti, kulturne znamenitosti. Opisovanje doživetij. 

Življenje v različnih kulturah. 

Змістовий модуль 2.  

Тема 4. Posebnosti moških sklanjatev. Promet, udeleženci v prometu, javni prevoz. Predstavitev 

države.  

Тема 5. Ženske sklanjatve. Opisovanje položaja/značilnosti, opisovanje poteka poti. Natančen opis 

poti.  

Тема 6. Druga ženska sklanjatev. Spajanje predloga z zaimkom. Izobraževanje. Pripadniki gibanj 

ali verstev.  

Тема 7. Srednja sklanjatev. Deležnik na –n in –t  Posebnosti srednje sklanjatve. Poklici v kulturi, 

znanosti, cerkvi, nazivi.  

Тема 8. Osebni zaimek. Povratni osebni zaimek. Stvaritev. Ljudsko izročilo. Praznovanja. Ljudje, 

ki so pripomogli k oblikovanju identitete države.   

Тема 9. Vprašalna zaimka. Oziralna zaimka. Poljubnostna zaimka. Običaji, prazniki, tradicionalne 

jedi.  

Змістовий модуль 3. 

Тема 10. Nedoločna zaimka. Mnogostna zaimka. Nikalna zaimka. Dejavnosti, poklici in izdelki 

slovenske prepoznavnosti.  

Тема 11. Posamostaljene pridevniške besede. Pridevniška beseda. Predstavitev dosežkov 

pomembnega človeka. Življenjepis znane osebe.  

Тема 12. Sklanjatve pridevnika. Vrstni pridevnik. Svojilni pridevnik. Zgodovina. Ljudje v družbi. 

Časovni in prostorski izrazi. Pomembne zgodovinske osebnosti. 

Тема 13. Določna in nedoločna oblika pridevnika. Verska in družbena gibanja. Zgodovinski 

dogodki in mejniki. 

Змістовий модуль 4.  

Тема 14. Stopnjevanje pridevnika. Neosebni samostalniški zaimki. Politična gibanja in sistemi. 

Državni in narodnostni simboli.  

Тема 15. Pomensko stopnjevanje, poudarjanje ideje. Dogodki, dogajanje, vojna, mir. Vojska, 

orožje, posledice vojne.  

Тема 16. Glavni in vrstilni števniki. Sklanjanje besed s količinskimi izrazi. Opisovanje preteklosti. 

Opisovanje slike.  

Змістовий модуль 5.  

Тема 17. Branje in prevod besedil Skodelica kave, Benečanka, Turizem in popotništvo, Republika 

tisočerih ladjic, Izlet na Dolenjsko. Predstavitev slovenskih naravnih in kulturnih znamenitosti. 

Pisanje sestavka o popotniških izkušnjah. 

Тема 18. Branje in prevod besedil Arhitekt Jože Plečnik, Slikar Zoran Mušič, Idrijske čipke, 

kozolec, lipicanci, Sečoveljske soline. Pisni sestavek o slovenski znameniti osebnosti in njenih 

dosežkih. Predstavitev slovenskih običajev in praznovanj. 

Тема 19. Branje in prevod besedil O vodnjakih, kopališčih in čistoči Staroljubljancev. Napoleon in 

Slovenci. Predstavitev pomembnih zgodovinskih dogodkov na Slovenskem. Pisni sestavek 

o praznovanju velike noči.  

Тема 20. Samostojno branje, prevod in predstavitev literarnega dela.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 



Усього л п ср 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Opredelitev oblikoslovja. Samostalniška beseda. Značajske 

lastnosti, videz, sporazumevanje, obnašanje. 
4 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 2. Oblikoslovne lastnosti samostalnika. Sklanjatve samostalnika. 

Turizem, nastanitev, prenočišče, dokumenti, prtljaga. Preživljanje počitnic 

in potovanja. 

4 

2 2  

Тема 3. Moške sklanjatve. Naravne znamenitosti, kulturne znamenitosti. 

Opisovanje doživetij. Življenje v različnih kulturah. 
4 

 

2 

 

2 

 

 

Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять змістового модуля 1) 
2 

  

2 

 

Змістовий модуль 2. Skloňovanie podstatných mien v slovenčine. 

Тема 4. Posebnosti moških sklanjatev. Promet, udeleženci v prometu, javni 

prevoz. Predstavitev države. 
4 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

Тема 5. Ženske sklanjatve. Opisovanje položaja/značilnosti, opisovanje 

poteka poti. Natančen opis poti. 4 

 

2 

 

2 

 

 

 

Тема 6. Druga ženska sklanjatev. Spajanje predloga z zaimkom. 

Izobraževanje. Pripadniki gibanj ali verstev. 
4 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 7. Srednja sklanjatev. Deležnik na –n in –t  Posebnosti srednje 

sklanjatve. Poklici v kulturi, znanosti, cerkvi, nazivi. 
4 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 8. Osebni zaimek. Povratni osebni zaimek. Stvaritev. Ljudsko 

izročilo. Praznovanja. Ljudje, ki so pripomogli k oblikovanju identitete 

države.   

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

Тема 9. Vprašalna zaimka. Oziralna zaimka. Poljubnostna zaimka. Običaji, 

prazniki, tradicionalne jedi. 
4 

2 2  

Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять змістового модуля 2) 
2 

 2  

Змістовий модуль 3. Slovenské prídavné meno. 

Тема 10. Nedoločna zaimka. Mnogostna zaimka. Nikalna zaimka. 

Dejavnosti, poklici in izdelki slovenske prepoznavnosti. 4 

 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 11. Posamostaljene pridevniške besede. Pridevniška beseda. 

Predstavitev dosežkov pomembnega človeka. Življenjepis znane osebe. 
4 

2 2  

Тема 12. Sklanjatve pridevnika. Vrstni pridevnik. Svojilni pridevnik. 

Zgodovina. Ljudje v družbi. Časovni in prostorski izrazi. Pomembne 

zgodovinske osebnosti. 

4 

2 2  

Тема 13. Določna in nedoločna oblika pridevnika. Verska in družbena 

gibanja. Zgodovinski dogodki in mejniki. 
4 

 

2 

 

2 

 

 

Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять змістового модуля 3) 
2 

 2  

Змістовий модуль 4. Zámená ako slovný druh. 

Тема 14. Stopnjevanje pridevnika. Neosebni samostalniški zaimki. 

Politična gibanja in sistemi. Državni in narodnostni simboli. 
4 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 15. Pomensko stopnjevanje, poudarjanje ideje. Dogodki, dogajanje, 

vojna, mir. Vojska, orožje, posledice vojne. 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 



Тема 16. Glavni in vrstilni števniki. Sklanjanje besed s količinskimi izrazi. 

Opisovanje preteklosti. Opisovanje slike. 
4 

2 2  

Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять змістового модуля 4) 
2 

 2  

Змістовий модуль 5. Лексико-комунікативний цикл. 

Тема 17. Branje in prevod besedil Skodelica kave, Benečanka, Turizem in 

popotništvo, Republika tisočerih ladjic, Izlet na Dolenjsko. Predstavitev 

slovenskih naravnih in kulturnih znamenitosti. Pisanje sestavka 

o popotniških izkušnjah. 

7 

  

 

6 

 

 

1 

Тема 18. Branje in prevod besedil Arhitekt Jože Plečnik, Slikar Zoran 

Mušič, Idrijske čipke, kozolec, lipicanci, Sečoveljske soline. Pisni sestavek 

o slovenski znameniti osebnosti in njenih dosežkih. Predstavitev slovenskih 

običajev in praznovanj. 

7 

 

 

 

6 

 

1 

Тема 19. Branje in prevod besedil O vodnjakih, kopališčih in čistoči 

Staroljubljancev. Napoleon in Slovenci. Predstavitev pomembnih 

zgodovinskih dogodkov na Slovenskem. Pisni sestavek o praznovanju 

velike noči. 

10 

 

 

 

 

 

8 

 

 

2 

Тема 20. Samostojno branje, prevod in predstavitev literarnega dela. 
9 

  

4 

 

5 

Усього годин 105 32 64 9 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Opredelitev oblikoslovja. Samostalniška beseda. Značajske lastnosti, 

videz, sporazumevanje, obnašanje. 

2 

2. Oblikoslovne lastnosti samostalnika. Sklanjatve samostalnika. 

Turizem, nastanitev, prenočišče, dokumenti, prtljaga. Preživljanje 

počitnic in potovanja. 

2 

3. Moške sklanjatve. Naravne znamenitosti, kulturne znamenitosti. 

Opisovanje doživetij. Življenje v različnih kulturah. 

2 

4. Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять змістового модуля 1) 

2 

5. Posebnosti moških sklanjatev. Promet, udeleženci v prometu, javni 

prevoz. Predstavitev države. 

 

2 

6. Ženske sklanjatve. Opisovanje položaja/značilnosti, opisovanje poteka 

poti. Natančen opis poti.  

2 

7. Druga ženska sklanjatev. Spajanje predloga z zaimkom. Izobraževanje. 

Pripadniki gibanj ali verstev. 

 

2 

8. Srednja sklanjatev. Deležnik na –n in –t  Posebnosti srednje sklanjatve. 

Poklici v kulturi, znanosti, cerkvi, nazivi. 

2 

9. Osebni zaimek. Povratni osebni zaimek. Stvaritev. Ljudsko izročilo. 

Praznovanja. Ljudje, ki so pripomogli k oblikovanju identitete države.   

2 

10. Vprašalna zaimka. Oziralna zaimka. Poljubnostna zaimka. Običaji, 

prazniki, tradicionalne jedi. 

2 

11.  Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять змістового модуля 2) 

2 

12.  Nedoločna zaimka. Mnogostna zaimka. Nikalna zaimka. Dejavnosti, 

poklici in izdelki slovenske prepoznavnosti. 

 

2 

13. Posamostaljene pridevniške besede. Pridevniška beseda. Predstavitev 

dosežkov pomembnega človeka. Življenjepis znane osebe. 

2 

14. Sklanjatve pridevnika. Vrstni pridevnik. Svojilni pridevnik. 2 



Zgodovina. Ljudje v družbi. Časovni in prostorski izrazi. Pomembne 

zgodovinske osebnosti. 

15. Določna in nedoločna oblika pridevnika. Verska in družbena gibanja. 

Zgodovinski dogodki in mejniki. 

 

2 

16. Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять змістового модуля 3 у вигляді тестових і 

практичних завдань) 

 

2 

17. Stopnjevanje pridevnika. Neosebni samostalniški zaimki. Politična 

gibanja in sistemi. Državni in narodnostni simboli. 

 

2 

18. Pomensko stopnjevanje, poudarjanje ideje. Dogodki, dogajanje, vojna, 

mir. Vojska, orožje, posledice vojne. 

2 

19. Glavni in vrstilni števniki. Sklanjanje besed s količinskimi izrazi. 

Opisovanje preteklosti. Opisovanje slike. 

2 

20. Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять змістового модуля 4 у вигляді тестових і 

практичних завдань) 

 

2 

21. Branje in prevod besedil Skodelica kave, Benečanka, Turizem in 

popotništvo, Republika tisočerih ladjic, Izlet na Dolenjsko. 

Predstavitev slovenskih naravnih in kulturnih znamenitosti. Pisanje 

sestavka o popotniških izkušnjah. 

 

2 

22. Branje in prevod besedil Arhitekt Jože Plečnik, Slikar Zoran Mušič, 

Idrijske čipke, kozolec, lipicanci, Sečoveljske soline. Pisni sestavek o 

slovenski znameniti osebnosti in njenih dosežkih. Predstavitev 

slovenskih običajev in praznovanj. 

 

 

2 

23. Branje in prevod besedil O vodnjakih, kopališčih in čistoči 

Staroljubljancev. Napoleon in Slovenci. Predstavitev pomembnih 

zgodovinskih dogodkov na Slovenskem. Pisni sestavek o praznovanju 

velike noči. 

 

 

2 

24. Samostojno branje, prevod in predstavitev literarnega dela. 4 

          Усього годин 64 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Індивідуальне читання, переклад і переказ літературного твору 

(обсяг 150 ст.). 

5 

2. Курсова робота 57 

          Усього годин 62 

 

7. Індивідуальні завдання  

Курсову роботу (індивідуальне науково-дослідне завдання) студент готує два семестри 

(3 і 4 семестри). У 3 семестрі форми підсумкового контролю індивідуального науково-

дослідного завдання не передбачено. У 4 семестрі студент подає завершену курсову роботу 

як форму контролю. 

 Нижче подано перелік запропонованих тем курсових робіт. Студент може обрати одну 

із них або запропонувати іншу тему курсової роботи, яка стосується мовознавчої 

проблематики, із врахуванням своїх наукових зацікавлень. Тема курсової роботи 

узгоджується із науковим керівником і затверджується на засіданні кафедри.  

Рекомендації щодо написання курсових робіт подано у праці: Методичні рекомендації 

до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму 

“Філологія” (слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, Людмила 

Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 45 с.  

 

Теми курсових робіт: 



1. Семантичні особливості фразеологізмів словенської з компонентами srce і duša. 

2. Особливості міжмовної еквівалентності ономастичної фразеології словенської та 

української мов.  

3. Структурно-граматичні та тематичні особливості порівняльної фразеології 

словенської мови. 

4. Граматико-тематичні особливості словенських фразеологізмів із назвами одягу та 

взуття. 

5. Особливості міжмовної еквівалентності фразеології словенської та української мов з 

гастрономічним компонентом. 

6. Семантичні особливості словенських фразеологізмів-колоронімів. 

7. Семантичні особливості словенських анімалістичних фразеологізмів. 

8. Особливості міжмовної еквівалентності фразеологізмів словенської та української мов 

з компонентом glava. 

 

8. Методи навчання 

 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: лекція, бесіда, 

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

ілюстративний метод, метод проблемного викладу, метод спостереження, метод аналізу, 

частково-пошуковий метод, методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності. 

9. Методи контролю 

Індивідуальний і груповий контроль. Методи контролю репродуктивні, письмові, 

реконструктивні (усна відповідь на іспиті). Курсова робота. Курсова робота виконується в 

межах годин, виділених на самостійну роботу. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Підсумковий контроль передбачений у формі іспиту. Іспит оцінюється за 100-бальною 

шкалою. Максимальна кількість балів – 100. Оцінка за іспит складається із 50 балів 

поточної успішності і 50 балів за складання іспиту. Бали за поточну успішність 

нараховуються так (подано максимальну кількість балів, яку може набрати студент): 

• практичні/самостійні тощо: 23% семестрової оцінки; максимальна кількість балів - 23 

• письмові контрольні роботи (модулі): 27% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

- 27 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів - 50 

Підсумкова максимальна кількість балів - 100. 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

Іспит 

 

Сума  Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

Змістовий 

модуль 5 

4 бали, з 

них : 

11 балів, 

з них : 

10 балів, 

з них : 

10 балів, 

з них : 

15 балів, 

з них : 

Активність на 

практичних 

заняттях  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Контрольна 

робота (у 

вигляді 

тестових і 

практичних 

завдань)   

 

 

 

2 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

Написання      



творів на 

задану тему 

(за усі) 

 

3 

Розповідь на 

запропоновану 

тему (за усі) 

     

3 

Індивідуальне 

читання* 

     

6 

* “Індивідуальне читання” передбачає, що студент повинен самостійно протягом семестру 

прочитати літературний твір (твори) за власним вибором загальним обсягом 150 сторінок, 

перекласти та вивчити незнайому лексику, склавши власний словничок незнайомої лексики. 

Під час усного опитування перевіряються техніка читання, знання лексики, навички 

перекладу та усного реферування тексту. 

 

Оцінювання курсової роботи  

 

Змістове наповнення 

курсової роботи 

Технічне оформлення 

курсової роботи 

Захист курсової роботи Сума 

50 20 30 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

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 з можливістю 

повторного складання  

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-20 F 2 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 

- конспекту лекцій; 

- комплекту практичних завдань; 

- комплекту завдань для письмових опитувань; 

- переліку тем курсових робіт (індивідуальних науково-дослідних завдань); 

- списку рекомендованої літератури. 

 



12. Рекомендована література 

Базова 

1. Slovenska beseda v živo 3a. Učbenik za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot 

drugega/tujega jezika. Andreja Markovič et al. Ljubljana 2009. 

2. Slovenska beseda v živo 3a. Delovni zvezek za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot 

drugega/tujega jezika. Andreja Markovič et al. Ljubljana 2009. 

3. Osnove slovenskega jezika. Slovnični priročnik. Rada Lečič. Cerkno 2016. 

4. Mala slovnica slovenskega jezika. Mateja Gomboc – Ljubljana: DZS, 2009 

5. Pot do izpita iz slovenščine: učbenik za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na srednji in 

visoki ravni. Damjana Kern et al. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 

6. Oblikoslovje – priročnik z vajami. Pavlin, M. Ljubljana 2004 

7. EPIS – pravopisni priročnik. Skaza, J. Dobrna 2000. 

 

Допоміжна 

1. Toporišič, Jože: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 2004. 

2. Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). Ljubljana: 2005 

3. Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2007. 

4. Ljudmila Vasiljeva, Janja Vollmaier Lubej, Primož Lubej, Bogdan Sokil, 2015: Ukrajinsko-

slovenski tematski slovar. Lvov: Univerza Ivana Franka. 

 

 

13. Інформаційні ресурси 
http://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/e-gradiva/ 

http://fran.si/ 

http://besana.amebis.si/     

 

 

http://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/e-gradiva/
http://fran.si/
http://besana.amebis.si/

