




               

1. Опис навчальної дисципліни 

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

словакістів другого року навчання бакалаврського рівня вищої освіти. Курс «Основна 

слов’янська мова (словацька). Фонетика і фонологія» висвітлює основні теоретичні 

проблеми й аспекти цього розділу лінгвістичної науки. Розглядаються як 

загальномовознавчі питання, так і проблеми правильної вимови, зміни та тенденції розвитку 

фонетичної системи сучасної словацької мови. Курс «Основна слов’янська мова (словацька). 

Правопис» забезпечує всебічне розуміння орфографічної системи сучасної словацької мови з 

огляду на становлення і сучасний стан, готує студентів-словакістів до свідомого засвоєння 

подальших розділів курсу «Основна слов’янська (словацька) 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). 

 

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 035.036 

слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

словацька 

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 

 

Навчальна дисципліна “Основна слов’янська мова (словацька)” у 3 семестрі 

складається із чотирьох модулів. Перший модуль “Фонетика і фонологія” складається із двох 

змістових модулів, другий модуль “Правопис. Лексико-комунікативний курс словацької 



мови” складається із двох змістових модулів. Третій модулі передбачає виконання 

індивідуального науково-дослідного завдання – курсової роботи з словацької мови.  

Метою викладання навчальної дисципліни „Основна слов’янська мова (словацька)” є: 

 ознайомити студентів з традиційними та сучасними підходами у трактуванні фонетичних 

явищ і процесів у сучасній словацькій мові, дати знання з теоретичних питань фонетики і 

фонології, окреслити основні проблеми фонетики й орфоепії, пояснити їх взаємозв’язок у 

цілісній системі лінгвістичних знань, схарактеризувати фонетичну систему, засвоєння 

студентами норм правильної літературної вимови, забезпечення розуміння студентами 

основних тенденцій розвитку фонетичної системи словацької мови на сучасному етапі; 

 ознайомити студентів із правописними нормами сучасної словацької мови, особливостями 

становлення орфографічної системи, основними принципами правопису та складними 

випадками написання; з ритмічним законом словацької мови і винятками з нього; 

 у частині лексико-комунікативного циклу метою є набуття навичок усного і писемного 

спілкування в різних комунікативних ситуаціях.  

 ознайомити студентів із основами здійснення дослідницької діяльності у лінгвістиці. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- висвітлити місце фонетики і фонології в комплексі мовознавчих наук; 

- навчити студентів чіткому розумінню та правильному використанню термінів і понять, які 

стосуються даного рівня словацької мови; 

- дати розуміння багатоаспектності вивчення звуків мови й ознайомити їх із методами 

дослідження, що використовуються окремими галузями фонетики; 

- забезпечити розуміння студентами акустичної, артикуляційної та функціональної різниці 

між голосними, приголосними звуками і дифтонгами сучасної словацької мови; 

- з’ясувати особливості системи голосних та приголосних звуків сучасної словацької мови (у 

порівнянні із українською й іншими слов’янськими мовами); 

- сформулювати основні орфоепічні норми сучасної словацької мови, особливу увагу 

звернути на вимову власне словацьких та запозичених слів; 

- навчити студентів виконувати фонетичний запис (транскрипцію) текстів; 

- дати розуміння студентами основних тенденцій розвитку сучасної словацької мови на рівні 

фонетичної системи; 

- навчити студентів грамотно писати та вміти аргументувати кодифіковані норми з огляду на 

етимологічний, фонематичний, морфематичний і граматичний принцип; 

- удосконалити практичні навички володіння словацькою мовою; 

- виробити навички здійснення студентського наукового дослідження. 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

з курсу „Основна слов’янська мова (словацька). Фонетика і фонологія”: 

- і розуміти місце фонетики та фонології в комплексі мовознавчих наук; 

- поняття, терміни, теорії і концепції, які стосуються даного рівня словацької мови; 

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

- принципи класифікації звуків з точки зору традиційного словацького мовознавства;  

- орфоепічні норми сучасної словацької мови, основні відмінності словацької фонетичної 

системи від української; 

- інтегральні та диференційні ознаки фонеми; 
- комбінаторні та факультативні варіанти фонем; 

- привативні, градуальні, еквіполентні і диз’юнктивні опозиції фонем; 

- явища асиміляції, дисиміляції звуків у мовленнєвому потоці; 

- принципи чергування приголосних і голосних у сучасній словацькій мові; 

- поняття складу, основні теорії складу та правила поділу словацьких слів на склади; 

- типи систем транскрипції. 

з курсу „Основна слов’янська мова (словацька). Правопис”: 

- і розуміти основні поняття, терміни з галузі орфографії; 

- особливості правопису твердого y / ý і м’якого i / í;  



- особливості правопису ä, ť, ď, ň, ľ;  

- особливості правопису прийменників s, z і префіксів s-, z-; 

- основні закономірності правопису слів іншомовного походження у словацькій мові; 

- правила написання великої літери; 

- ритмічний закон словацької мови та його особливості; 

- правила написання слів разом, окремо, через дефіс; 

- принципи передачі запозичених слів словацькою мовою;  

- знати й розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням 

доцільних методів та інноваційних підходів; 

 

вміти: 

з курсу „Основна слов’янська мова (словацька). Фонетика і фонологія”: 

- проводити фонетичний аналіз; 

- розрізняти комбінаторні та факультативні варіанти фонем; 

- розрізняти  привативні, градуальні, еквіполентні і диз’юнктивні опозиції фонем; 

- розрізняти наголошені та ненаголошені енклітики і проклітики; 

- здійснювати фонетичний запис (транскрипцію) текстів; 

 

з курсу „Основна слов’янська мова (словацька). Правопис”: 

- застосовувати на практиці правила написання твердого y / ý і м’якого i / í;  

- застосовувати на практиці особливості правопису ä, ť, ď, ň, ľ;  

- застосовувати на практиці правила написання прийменників s, z і префіксів s-, z-; 

- застосовувати на практиці закономірності правопису слів іншомовного походження; 

- застосовувати на практиці правила написання великої літери; 

- застосовувати на практиці ритмічний закон словацької мови та його особливості; 

- застосовувати на практиці правила написання слів разом, окремо, через дефіс; 

- застосовувати на практиці принципи передачі запозичених слів словацькою мовою; 

 

з курсу „Основна слов’янська мова (словацька). Лексико-комунікативний курс словацької 

мови”: 

- читати й розуміти словацькі тексти різних стилів та різного ступеня складності (відповідно 

до вимог для рівнів В1-В2 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); 

- розуміти на слух словацькі тексти різних стилів та різного ступеня складності (відповідно 

до вимог для рівнів В1-В2 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); 

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

(відповідно до вимог для рівнів В1-В2 за міжнародною класифікацією рівнів знання 

іноземної мови); 

- реферувати усний та письмовий текст словацькою мовою, відповідно до певної 

комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів В1-В2 за міжнародною 

класифікацією рівнів знання іноземної мови); 

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

(відповідно до вимог для рівнів В1-В2 за міжнародною класифікацією рівнів знання 

іноземної мови); 

- перекладати тексти з словацької мови на українську та з української мови на словацьку, 

відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів В1-В2 за 

міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови). 

 

       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 словацької 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 словацьку 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 19. Окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну філологічну 

галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань. 

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.  

ПРН 24. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Фонетика і фонологія / Fonetika a fonológia 

 

Змістовий модуль 1. Fonetika a fonológia slovenčiny.  

Тема 1. Miesto fonetiky medzi jazykovými rovinami. Predmet fonetiky a fonológie. Fyziologická 

a percepčná fonetika. 

Тема 2. Opis a funkcia rečových orgánov.  

Тема 3 Funkčné vlastnosti sluchového aparátu. 

Тема 4. Fonetická transkripcia. Typy transkripčných systémov. Ortoepické slovníky.  

Тема 5. Základné fonologické pojmy. Dištinktívne znaky foném. Kombinatórne a fakultatívne 

varianty foném. 

Змістовий модуль 2. Segmentálny a suprasegmentálny podsystém. 
Тема 6. Klasifikácia a opis slovenských hlások. 

Тема 7. Systém slovenských samohlások. Slovenské dvojhlásky. Výslovnosť slovenských vokálov 

a diftongov. Výslovnosť vokalických skupín. 

Тема 8. Systém slovenských spoluhlások. Slabikotvorné spoluhlásky. Výslovnosť spoluhláskových 

skupín. 

Тема 9. Modifikácia zvukov reči. Znelostná asimilácia, disimilácia, introverzia. Vokálická 

alternácia a alternácia vokál / konsonant. Konsonantické alternácie: korelovaných a nekorelovaných 

spoluhlások. 

Тема 10. Časová modulácia artikulačného prúdu. Kvantita. Pauza. Tempo. Rytmus, takt. 

Тема 11. Tónová a silová modulácia artikulačného prúdu. Intenzita hlasu. Prízvuk. Dôraz. Emfáza. 

Hlasový register. Melódia: konkluzívna kadencia, antikadencia, semikadencia. 

Тема 12. Hlavný a vedľajší prízvuk. Vetný prízvuk. Zvlaštnosti slovenského prízvuku. Príklonky 

(enklitiky) a predklonky (proklitiky). Pozície, v ktorých sú enklitiky a proklitiky prízvučné. 

Тема 13. Fonetické teórií slabík. Typy slabík v slovenčine. 

 



Модуль 2. Правопис / Pravopis. Лексико-комунікативний курс словацької мови  

Змістовий модуль 1. Slovenský pravopis. 
Тема 1. Princípy slovenského pravopisu. 

Тема 2. Písanie samohlások. Písanie samohlásky ä. Písanie samohlások i, í - y, ý.  

Тема 3. Písanie spoluhlások. Písanie spoluhlások ť, ď, ň, ľ. Písanie predložiek s, z a predpôn s-, z-. 

Písanie spoluhlások v predponách. 

Тема 4. Pravopis slov cudzieho pôvodu: prevzatých slov a cudzích vlastných mien. Prepis z iných 

grafických sústav. 

Тема 5. Rozdeľovanie slov: na rozhraní slabík a na rozhraní morfém. 

Тема 6. Písanie slov osobitne, dovedna a cez spojovník. 

Тема 7. Pravidlo o rytmickom krátení a výnimky z neho.  

Тема 8. Písanie veľkých písmen. Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách. Písanie 

jednotlivých druhov vlastných mien: mená ľudí a živých bytostí, názvy objektov vo vesmíre a 

názvy útvarov na ich povrchu, názvy ľudských výtvorov, pomenovania časových úsekov, dejinných 

udalostí, organizácií, inštitúcií, výrobkov, podnikov, spolkov, politických strán, hnutí, akcií, 

vyznamenaní a cien.  

Тема 9. Písanie veľkých písmen: na začiatku viet ako základných dorozumievacích jednotiek; v 

niektorých skratkách, ktoré zastupujú viacslovné pomenovania, v ustálených značkách; v poézii na 

začiatku veršov; na vyzdvihnutie niektorých slov a častí slov alebo častí jazykového prejavu; na 

znak úcty. 

 

Змістовий модуль 2. Лексико-комунікативний курс словацької мови.  

Тема 10. Читання та переклад тексту „Slovenská republika - križovatka Európy“. Вивчення та 

засвоєння нової лексики. Підготовка розповіді і презентації словацькою мовою про 

географічне розташування (особливості рельєфу, клімату, різноманіття тваринного і 

рослинного світу, національні парки Словаччини), про політичну систему (Конституція, 

парламент, політичні партії, виконавча і судова влада), про адміністративно-територіальний 

поділ (урбанізація, етнічний склад, релігія). Написання твору словацькою мовою на тему 

„Ako vidím Slovensko ja“.  

Тема 11. Читання та переклад тексту „Štátny znak Slovenskej republiky“. Вивчення та 

засвоєння нової лексики. Підготовка розповіді і презентації словацькою мовою про герб 

одного з найбільших або найстаріших міст Словаччини.  

Тема 12. Читання та переклад тексту „Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky“. 

Вивчення та засвоєння нової лексики. Підготовка розповіді і презентації словацькою мовою 

про королівські міста Словаччини. Написання твору словацькою мовою на тему „Bratislava 

a Kyjiv - dve európske hlavné mestá“.  

Тема 13. Читання та переклад тексту „Pamiatky Slovenska zaradené do zoznamu svetového 

kultúrného dedičstva UNESCO“. Вивчення та засвоєння нової лексики. Підготовка розповіді і 

презентації словацькою мовою про одну із словацьких пам’яток світової 

спадщини ЮНЕСКО. Написання твору словацькою мовою на тему „... - národná kultúrna 

pamiatka Slovenska“.  

Тема 14. Індивідуальне читання, переклад і переказ літературного твору (обсяг 100 ст.). 

 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього л п ср 

 

Модуль 1. Фонетика і фонологія / Fonetika a fonológia 

 

Змістовий модуль 1. Fonetika a fonológia slovenčiny. 



Тема 1. Miesto fonetiky medzi jazykovými rovinami. Predmet fonetiky 

a fonológie. Fyziologická a percepčná fonetika. 

 

2,7 

 

2 

 

0,7 

 

 

Тема 2. Opis a funkcia rečových orgánov. 2,7 2 0,7  

Тема 3 Funkčné vlastnosti sluchového aparátu. 2,6 2 0,6  

Тема 4. Fonetická transkripcia. Typy transkripčných systémov. 

Ortoepické slovníky. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Тема 5. Základné fonologické pojmy. Dištinktívne znaky foném. 

Kombinatórne a fakultatívne varianty foném. 
4 

 

2 

 

2 

 

Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять модуля 1 змістового модуля 1) 
2 

 2  

Змістовий модуль 2. Segmentálny a suprasegmentálny podsystém. 

Тема 6. Klasifikácia a opis slovenských hlások. 4 2 2  

Тема 7. Systém slovenských samohlások. Slovenské dvojhlásky. 

Výslovnosť slovenských vokálov a diftongov. Výslovnosť vokalických 

skupín. 

2 

 

2 

  

Тема 8. Systém slovenských spoluhlások. Slabikotvorné spoluhlásky. 

Výslovnosť spoluhláskových skupín. 
2 

2 

 

  

Тема 9. Modifikácia zvukov reči. Znelostná asimilácia, disimilácia, 

introverzia. Vokálická alternácia a alternácia vokál / konsonant. 

Konsonantické alternácie: korelovaných a nekorelovaných spoluhlások. 

4 

 

2 

 

2 

 

Тема 10. Časová modulácia artikulačného prúdu. Kvantita. Pauza. 

Tempo. Rytmus, takt. 
4 

2 2  

Тема 11. Tónová a silová modulácia artikulačného prúdu. Intenzita hlasu. 

Prízvuk. Dôraz. Emfáza. Hlasový register. Melódia: konkluzívna 

kadencia, antikadencia, semikadencia. 

4 

 

2 

 

2 

 

Тема 12. Hlavný a vedľajší prízvuk. Vetný prízvuk. Zvlaštnosti 

slovenského prízvuku. Príklonky (enklitiky) a predklonky (proklitiky). 

Pozície, v ktorých sú enklitiky a proklitiky prízvučné. 

4 

 

2 

 

2 

 

Тема 13. Fonetické teórií slabík. Typy slabík v slovenčine. 4 2 2  

Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять модуля 1 змістового модуля 2) 
2 

  

2 

 

 

Модуль 2. Правопис / Pravopis. Лексико-комунікативний курс словацької мови 

 

Змістовий модуль 1. Slovenský pravopis. 

Тема 1. Princípy slovenského pravopisu. 2 2   

Тема 2. Rozdeľovanie slov: na rozhraní slabík a na rozhraní morfém. 2  2  

Тема 3. Písanie spoluhlások. Písanie spoluhlások ť, ď, ň, ľ. Písanie 

predložiek s, z a predpôn s-, z-. Písanie spoluhlások v predponách. 

 

2 

  

2 

 

Тема 4. Pravopis slov cudzieho pôvodu: prevzatých slov a cudzích 

vlastných mien. Prepis z iných grafických sústav. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Тема 5. Písanie samohlások. Písanie samohlásky ä. Písanie samohlások i, 

í - y, ý. 
2 

 2  

Тема 6. Písanie slov osobitne, dovedna a cez spojovník. 2  2  

Тема 7. Pravidlo o rytmickom krátení a výnimky z neho. 2  2  

Тема 8. Písanie veľkých písmen. Zásady písania veľkých písmen vo 4    



vlastných menách. Písanie jednotlivých druhov vlastných mien: mená ľudí 

a živých bytostí, názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich 

povrchu, názvy ľudských výtvorov, pomenovania časových úsekov, 

dejinných udalostí, organizácií, inštitúcií, výrobkov, podnikov, spolkov, 

politických strán, hnutí, akcií, vyznamenaní a cien. 

 

2 

 

2 

Тема 9. Písanie veľkých písmen: na začiatku viet ako základných 

dorozumievacích jednotiek; v niektorých skratkách, ktoré zastupujú 

viacslovné pomenovania, v ustálených značkách; v poézii na začiatku 

veršov; na vyzdvihnutie niektorých slov a častí slov alebo častí 

jazykového prejavu; na znak úcty. 

2 

  

 

2 

 

Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять модуля 2 змістового модуля 1) 
2 

 2  

Змістовий модуль 2. Лексико-комунікативний курс словацької мови. 

Тема 10. Читання та переклад тексту „Slovenská republika - križovatka 

Európy“. Вивчення та засвоєння нової лексики. Підготовка розповіді і 

презентації словацькою мовою про географічне розташування 

(особливості рельєфу, клімату, різноманіття тваринного і рослинного 

світу, національні парки Словаччини), про політичну систему 

(Конституція, парламент, політичні партії, виконавча і судова влада), 

про адміністративно-територіальний поділ (урбанізація, етнічний 

склад, релігія). Написання твору словацькою мовою на тему „Ako 

vidím Slovensko ja“. 

7 

  

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

Тема 11. Читання та переклад тексту „Štátny znak Slovenskej 

republiky“. Вивчення та засвоєння нової лексики. Підготовка 

розповіді і презентації словацькою мовою про герб одного з 

найбільших або найстаріших міст Словаччини. 

4,8 

  

4 

 

0,8 

Тема 12. Читання та переклад тексту „Bratislava - hlavné mesto 

Slovenskej republiky“. Вивчення та засвоєння нової лексики. 

Підготовка розповіді і презентації словацькою мовою про королівські 

міста Словаччини. Написання твору словацькою мовою на тему 

„Bratislava a Kyjiv - dve európske hlavné mestá“. 

4,8 

  

4 

 

0,8 

Тема 13. Читання та переклад тексту „Pamiatky Slovenska zaradené do 

zoznamu svetového kultúrného dedičstva UNESCO“. Вивчення та 

засвоєння нової лексики. Підготовка розповіді і презентації 

словацькою мовою про одну із словацьких пам’яток світової 

спадщини ЮНЕСКО. Написання твору словацькою мовою на тему 

„... - národná kultúrna pamiatka Slovenska“. 

6,9 

  

 

6 

 

 

 

 

0,9 

Тема 14. Індивідуальне читання, переклад і переказ літературного 

твору (обсяг 100 ст.). 
9,5 

 4 5,5 

Усього годин 105 32 64 9 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Miesto fonetiky medzi jazykovými rovinami. Predmet fonetiky 

a fonológie. Fyziologická a percepčná fonetika.  

 

2 



Opis a funkcia rečových orgánov.  

Funkčné vlastnosti sluchového aparátu. 

2. Fonetická transkripcia. Typy transkripčných systémov. Ortoepické 

slovníky. 

2 

3. Základné fonologické pojmy. Dištinktívne znaky foném. 

Kombinatórne a fakultatívne varianty foném. 

 

2 

 

4. 

Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять модуля 1 змістового модуля 1) 

 

2 

5. 

 

Klasifikácia a opis slovenských hlások. Systém slovenských 

samohlások. Slovenské dvojhlásky. Výslovnosť slovenských vokálov 

a diftongov. Výslovnosť vokalických skupín. Systém slovenských 

spoluhlások. Slabikotvorné spoluhlásky. Výslovnosť spoluhláskových 

skupín. 

 

2 

6. Modifikácia zvukov reči. Znelostná asimilácia, disimilácia, introverzia. 

Vokálická alternácia a alternácia vokál / konsonant. Konsonantické 

alternácie: korelovaných a nekorelovaných spoluhlások. 

2 

 

 

7. 

Časová modulácia artikulačného prúdu. Kvantita. Pauza. Tempo. 

Rytmus, takt. 

2 

 

8. 

Tónová a silová modulácia artikulačného prúdu. Intenzita hlasu. 

Prízvuk. Dôraz. Emfáza. Hlasový register. Melódia: konkluzívna 

kadencia, antikadencia, semikadencia. 

 

 

2 

 

9. 

Hlavný a vedľajší prízvuk. Vetný prízvuk. Zvlaštnosti slovenského 

prízvuku. Príklonky (enklitiky) a predklonky (proklitiky). Pozície, 

v ktorých sú enklitiky a proklitiky prízvučné. 

 

2 

10. Fonetické teórií slabík. Typy slabík v slovenčine  

2 

 

11. 

Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять модуля 1 змістового модуля 2) 

 

2 

12. Písanie samohlások. Písanie samohlásky ä. Písanie samohlások i, í - y, 

ý. 

2 

 

13. 

Písanie spoluhlások. Písanie spoluhlások ť, ď, ň, ľ. Písanie predložiek 

s, z a predpôn s-, z-. Písanie spoluhlások v predponách. 

 

2 

14. Pravopis slov cudzieho pôvodu: prevzatých slov a cudzích vlastných 

mien. Prepis z iných grafických sústav. 

2 

15. Rozdeľovanie slov: na rozhraní slabík a na rozhraní morfém. 2 

16. Písanie slov osobitne, dovedna a cez spojovník. 2 

17.  Pravidlo o rytmickom krátení a výnimky z neho. 2 

18. Písanie veľkých písmen. Zásady písania veľkých písmen vo vlastných 

menách. Písanie jednotlivých druhov vlastných mien: mená ľudí a 

živých bytostí, názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich 

povrchu, názvy ľudských výtvorov, pomenovania časových úsekov, 

dejinných udalostí, organizácií, inštitúcií, výrobkov, podnikov, 

spolkov, politických strán, hnutí, akcií, vyznamenaní a cien. 

 

 

2 

19. Písanie veľkých písmen: na začiatku viet ako základných 

dorozumievacích jednotiek; v niektorých skratkách, ktoré zastupujú 

viacslovné pomenovania, v ustálených značkách; v poézii na začiatku 

veršov; na vyzdvihnutie niektorých slov a častí slov alebo častí 

 

2 



jazykového prejavu; na znak úcty. 

20. Контрольна робота (письмове опитування за темами лекційних та 

практичних занять модуля 2 змістового модуля 1) 

2 

21. Читання та переклад тексту „Slovenská republika - križovatka 

Európy“. Вивчення та засвоєння нової лексики. Підготовка 

розповіді і презентації словацькою мовою про географічне 

розташування (особливості рельєфу, клімату, різноманіття 

тваринного і рослинного світу, національні парки Словаччини), 

про політичну систему (Конституція, парламент, політичні партії, 

виконавча і судова влада), про адміністративно-територіальний 

поділ (урбанізація, етнічний склад, релігія). Написання твору 

словацькою мовою на тему „Ako vidím Slovensko ja“. 

 

 

 

6 

22. Читання та переклад тексту „Štátny znak Slovenskej republiky“. 

Вивчення та засвоєння нової лексики. Підготовка розповіді і 

презентації словацькою мовою про герб одного з найбільших або 

найстаріших міст Словаччини. 

 

4 

23. Читання та переклад тексту „Bratislava - hlavné mesto Slovenskej 

republiky“. Вивчення та засвоєння нової лексики. Підготовка 

розповіді і презентації словацькою мовою про королівські міста 

Словаччини. Написання твору словацькою мовою на тему 

„Bratislava a Kyjiv - dve európske hlavné mestá“. 

 

 

4 

24. Читання та переклад тексту „Pamiatky Slovenska zaradené do 

zoznamu svetového kultúrného dedičstva UNESCO“. Вивчення та 

засвоєння нової лексики. Підготовка розповіді і презентації 

словацькою мовою про одну із словацьких пам’яток світової 

спадщини ЮНЕСКО. Написання твору словацькою мовою на 

тему „... - národná kultúrna pamiatka Slovenska“. 

 

 

 

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 1,5 

2.  Підготовка презентацій 2 

3. Індивідуальне читання, переклад і переказ літературного твору 

(обсяг 100 ст.) 

5,5 

4. Курсова робота 58 

          Усього годин 67 

 

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. Вираження поняття кількості фразеологічними засобами словацької мови. 

2. Словацька фразеологія на позначення простору і часу. 

3. Словацька фразеологія на позначення процесу зорового сприйняття. 

4. Словацькі флористична фразеологія.  

5. Словацька фразеологія на позначення розумових здібностей людини. 

6. Словацька соматична фразеологія. 

7. Словацька фразеологія з компонентом-власною назвою. 

8. Словацька анімалістична фразеологія. 

9. Словацька флористична фразеологія. 

10. Словацькі фразеологізми з семантикою руху. 

11. Вираження часових значень фразеологізмами словацької мови. 

12. Словацькі фразеологічні одиниці на позначення рис характеру людини. 

13. Фразеологізми на позначення кількості у словацькій мові. 

14. Відображення фольклорно-міфологічних уявлень у фразеологізмах словацької мови з 

компонентом-назвою птаха. 

15. Фразеологізми на позначення фізичного і психічного станів людини в словацькій 

мові. 

16. Концепти “багатство” та “бідність” в словацькій фразеології. 

17. Словацькі фразеологізми з нумеративним компонентом. 

18. Словацькі фразеологізми з компонентом-власною назвою. 

19. Словацькі фразеологізми з компонентом-назвою кольору. 

20. Словацько-українська міжмовна омонімія. 

21. Спортивна лексика в словацькій мові. 

22. Іменники pluralia tantum в словацькій мові. 

23. Демінутивна лексики в словацькій мові. 

24. Лексика сфери моди в сучасній словацькій мові. 

25. Медична лексика в словацькій мові. 

26. Англіцизми в сучасній словацькій мові. 

 

8. Методи навчання 

 

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

розповідь, пояснення, дискусія, демонстрація, вправи, 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 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 

 

* 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 

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. Ястремська Зоряна. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з 

правопису сучасної словацької мови (для студентів слов’янського відділення). - Львів, 2001. - 

33 с. 

2. Betáková V., Štefanovičová E., Zahrádková M. Nebojme sa pravopisu. - Bratislava: SPN, 

1993. - 303 s.  

3. Bujalka A., Baláž P., Rýzková A. Slovenský jazyk I. Zvuková stránka jazyka. Náuka 

o slovnej zásobe. – Bratislava: Univezita Komenského, 2000. – 138 s. 

4. Dvonč L.: Rytmický zákon v slovenčine. 1. vyd. – Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1955. – 

254 s. 

5. Dvončová J.: Fyziologická fonetika. 1. vyd. – Bratislava: SPN, 1980. – 156 s.  

6. Dvončová J., Jenča G., Kráľ Á. Atlas slovenských hlások. 1.vyd. – Bratislava: 

Vydavateľstvo SAV 1969. 109 s. + 62 obr. tab. 

7. Dynamické tendencie v slovenskom pravopise. - Bratislava: VEDA, 2009. – 212 s. 

8. Hladký J., Maculák J., Rendár Ľ., Veselská E. Pravopisno-gramatická príručka 

s cvičebnicou. - Žilina - Trnava: Dugaprint, 2010. - 176 s. 

9. Horecký J. Vývin a teória jazyka. 1. vyd. – Bratislava: SPN,1983. – 112 s. 

10. Kráľ Á. Model rečového mechanizmu. 1. vyd. – Bratislava:. Veda 1974. – 187 s. 

11. Kráľ Á. Pravidlá slovenskej výslovnosti. 3. vyd. – Bratislava: SPN, 1996. – 626 s. 

12. Kráľ Á., Sabol J. Fonetika a fonológia. 1. vyd. – Bratislava: SPN, 1989. – 388 s. 

13. Ondruš Š., Sabol J. Úvod do štúdia jazykov. 3. vyd. – Bratislava: SPN, 1987. – 343 s. 

14. Pauliny E. Fonológia spisovnej slovenčiny. 2. vyd. – Bratislava: SPN, 1968. – 126 s 



15. Pauliny E. Slovenská fonológia. 1. vyd. Bratislava: SPN, 1979. – 213 s. 

16. Pekarovičová J., Žigová Ľ., Palcútová M., Štefánik J. Slovenčina pre cudzincov. Praktická 

fonetická príručka. – Bratislava: STIMUL, 2005. – 244 s. 

17. Sabol J. Fonetika a fonológia. Metódy fonologického rozboru. – 2. vyd. Košice: Rektorát 

Univerzity P. J. Šafárika, 1986. – 148 s. 

18. Sabol J. Syntetická fonologická teória. 1. vyd. – Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta 

Štúra Slovenskej akadémie vied, 1989. – 253 s. 

19. Sabol J., Slančová D., Sokolová M. Kultúra hovoreného slova. 1. vyd. – Košice: Rektorát 

Univerzity P.J.Šafárika, 1990. – 293 s. 

20. Sabol J., Zimmermann J. Základy akustickej fonetiky. 1. vyd. – Košice: Rektorát Univerzity 

P.J.Šafárika v Košiciach, 1978. – 106 s. 

21. Sabol J., Zimmermann J. Akusticko-auditívna komunikácia. Košice : Univerzita P. J. 

Šafárika v Košiciach, 2014. 

22. Sičáková Ľ. Fonetika a fonológia pre elementaristov. - Prešov. Náuka, 2002. - 118 s.   
 

 

Рекомендована література  

до модуля 1 «Фонетика і фонологія / Fonetika a fonológia» 

змістового модуля 1 «Fonetika a fonológia slovenčiny» 

 

1. Bónová I. Ortoepia zvukového prejavu na segmentálnej úrovni. Košice : Vydavateľstvo 

ŠafárikPress, 2019.  

2. Novák Ľ. Fonológia a štúdium slovenčiny // Slovenská reč. - 1933/1934. - S. 97 – 107, 143 

– 157, 161 – 171. – Режим доступу: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/ 

3. Pavlík R. Akustické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych konsonantov I: 

Spektrálne parametre l a ľ // Jazykovedný časopis. - 62. - 2011. - S.95-118.  - Режим доступу:  

https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/ 

4. Pavlík R. Akustické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych konsonantov II: 

Spektrálne parametre ľ pred e, i, í, ia, ie, iu v domácich slovách // Slovenská reč. - 2010. - 75 (3) - 

S. 143 – 158. – Режим доступу: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/ 

5. Pavlík R. Akustické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych konsonantov III: Analýza 

spektrálnych parametrov laterál v domácich a prevzatých slovách // Jazykovedný časopis. - 63. - 

2012. - S.109-130.  - Режим доступу:  https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/ 

6. Sabol J. Fonologické, morfologické a morfonologické typologické črty slovenčiny (ako 

cudzieho jazyka) // SAS. - 44. - 2015. - S.252-265. - Режим доступу: https://zborniky.e-slovak.sk/ 

7. Sedláková M. Fonologický systém slovenčiny a výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka // 

SAS. - 34. - 2005. - S.121-138. - Режим доступу: https://zborniky.e-slovak.sk/ 

8. Sedláková M. Prírodzený fonologický systém a vitálnosť jazyka // SAS. - 35. - 2006. - S.91-

103. - Режим доступу: https://zborniky.e-slovak.sk/ 

 

 

Рекомендована література 

до модуля 1 «Фонетика і фонологія / Fonetika a fonológia» 

змістового модуля 2 «Segmentálny a suprasegmentálny podsystém» 

 

1. Findra J. Mäkkostná korelácia a výslovnosť mäkkej spoluhlásky ľ // Slovenská reč. - 2011. - 

76 (1-2). - S. 56 – 62. – Режим доступу: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/  

2. Ivančová L. K intonologickej charakteristike slabiky v slovenčine // Jazykovedný časopis. - 

69. - 2018. - S.125-140.  - Режим доступу:  https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/ 

3. Ondrejovič S. Slovenská výslovnosť a jej kodifikácia // Slovenská reč. - 2009. - 74 (4). - S. 

219 – 230. – Режим доступу: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/ 

4. Kráľ Á. Fonetická povaha a systém slovenských samohlások a dvojhlások // SAS. - 3. - 

1974. - S.51-66. - Режим доступу: https://zborniky.e-slovak.sk/ 
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5. Kráľ Á. Slovenské samohlásky v konfrontácii so samohláskami iných jazykov // SAS. - 3. - 

1974. - S.67-82. - Режим доступу: https://zborniky.e-slovak.sk/ 

6. Ondrejovič S. Víťazstvá a prehry v zápasoch o palatálne ľ v spisovnej slovenčine – najmä v 

tzv. slabej fonologickej pozícii // Slovenská reč. - 2019. - 84 (2) - S. 144 – 164. – Режим доступу: 

https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/  

7. Pavlík R. Akustické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych konsonantov I: 

Spektrálne parametre l a ľ // Jazykovedný časopis. - 62. - 2011. - S.95-118.  - Режим доступу:  

https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/ 

8. Pavlík R. Akustické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych konsonantov II: 

Spektrálne parametre ľ pred e, i, í, ia, ie, iu v domácich slovách // Slovenská reč. - 2010. - 75 (3) - 

S. 143 – 158. – Режим доступу: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/ 

9. Pavlík R. Akustické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych konsonantov III: Analýza 

spektrálnych parametrov laterál v domácich a prevzatých slovách // Jazykovedný časopis. - 63. - 

2012. - S.109-130.  - Режим доступу:  https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/ 

10. Sabol J. Sústava suprasegmentálnych javov spisovnej slovenčiny // SAS. - 4. - 1975. - S.373 

– 393. - Режим доступу: https://zborniky.e-slovak.sk/ 

11. Sabol J. Spolupôsobenie pauzy a tempa reči // Kultúra slova. – 10. – 1976. – S. 263 – 266. 

12. Sabol J. Prozodická sústava slovenčiny. Študijný zošit Metodicko-výskumného kabinetu 

Československého rozhlasu. 1. vyd. – Bratislava: Československý rozhlas, 1977. – 100 s. 

13. Sabol J. Rytmický ráz slovenčiny // Kultúra slova. - 13. - 1979. - S. 193 – 196. 

14. Sabol J. Prízvuk v slovenčine // SAS. - 22. - 1986 (a). - S.391-412. - Режим доступу: 

https://zborniky.e-slovak.sk/ 

15. Sabol J., Zimmermann J. Komunikačný štatút prízvuku v spisovnej slovenčine // Acta 

Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Spoločenskovedný zošit 10. (AFPh UŠ 56.). – 

1994. – 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 1994. – 96 s. 

16. Sabol J. Rytmická stavba slovenčiny // SAS. - 29. - 2000. - S.173-178. - Режим доступу: 

https://zborniky.e-slovak.sk/ 

17. Sabol J., Zimmermann J. Akustický signál – semióza – komunikácia // Acta Facultatis 

Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia. 51 (AFPh UP. 99/181). Prešov: PU, 

Filozofická fakulta, 2002. – 144 s. 

18. Sabol J. Prozodická štruktúra slovenského slova // SAS. - 32. - 2003. - S.63-74. - Режим 

доступу: https://zborniky.e-slovak.sk/ 

19. Sabol J.Metamorfózy kvantity v spisovnej slovenčine // SAS. - 33. - 2004. - S.183-203. - 

Режим доступу: https://zborniky.e-slovak.sk/ 

20. Sabol J., Ivančová L. Symetria a asymetria vo vzťahu slabiky a morfémy v slovenčine // 

Slovenská reč. - 2014. - 79 (3-4). - S. 131 – 144. – Режим доступу: 

https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/ 

21. Sabol J., Ivančová L. Slabičné rozhrania v modeloch trojčlenných konsonantických skupín v 

slovenčine // Jazykovedný časopis. - 65. - 2014. - S.105-122.  - Режим доступу:  

https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/ 

22. Slančová D., Sokolová M.: Variety hovorenej podoby slovenčiny // SAS. - 23. - 1994. - 

S.225-240. - Режим доступу: https://zborniky.e-slovak.sk/ 

23. Uhlár V. O vetnej melódii v slovenčine // Slovenská reč. - XXIII. - S. 313 – 347. – Режим 

доступу: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/ 
 

 

Рекомендована література  

до модуля 2 «Правопис / Pravopis. Лексико-комунікативний курс словацької мови» 

змістового модуля 1 «Slovenský pravopis» 

 

1. Pravidlá slovenského pravopisu. Tretie, upravené a doplnené vydanie. – Bratislava: Veda, 

2000. – 590 s. Режим доступу: https://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html 

2. Caltíková M., Tarábek J. Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka (s diktátmi 

a pravopisnými cvičeniami. - Bratislava: DIDAKTIS s.r.o., 1995. - 97 s. 

https://zborniky.e-slovak.sk/
https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/
https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/
https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/
https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/
https://zborniky.e-slovak.sk/
https://zborniky.e-slovak.sk/
https://zborniky.e-slovak.sk/
https://zborniky.e-slovak.sk/
https://zborniky.e-slovak.sk/
https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/
https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/
https://zborniky.e-slovak.sk/
https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/
https://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html


3. Dudok M. Slovenský pravopis – od „chýb“ k „pravidlu“ / Dynamické tendencie 

v slovenskom pravopise. - Bratislava: VEDA, 2009. - S.34-39.  

4. Genzor J. Niekoľko poznámok k súčasnej pravopisnej kodifikácii / Dynamické tendencie 

v slovenskom pravopise. - Bratislava: VEDA, 2009. - S.156-164. 
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