




Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

Вибіркова навчальна 

дисципліна з циклу 

професійної і практичної 

підготовки 

 Напрям підготовки 

Модулів – 1 
Спеціальність 

035 Філологія 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4  

Спеціалізація  

035.03 слов’янські мови 

та літератури (переклад 

включно) 

 

4-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210 год 

7-й, 8-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 год у 

7-ому семестрі, 2 год 

у 8-ому семестрі 

самостійної роботи 

студента – 5 год у 7-

ому семестрі, 6,5 год 

у 8-ому семестрі 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

68 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

142 год.  год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: залік у 8-

ому семестрі 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1 до 2 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу – ознайомити студентів-славістів із особливостями словенської 

мови.  

Практичні цілі курсу: подати студентам відомості про Республіку Словенію, 

ознайомити з базовим лексичним складом словенської мови, особливостями 

морфологічної та синтаксичної структури нормативної словенської мови, а 

також забезпечити засвоєння правил літературної вимови. Виробити уміння 



спілкуватися з носіями мови на побутовому рівні та сформувати навички 

роботи з текстами початкового та початкового середнього рівня складності; 

знати:  

- особливості фонетичної системи другої слов’янської мови (словенської): 

систему голосних та приголосних звуків, особливі характеристики голосних та 

приголосних звуків у другій слов’янській мові; 

- основний словниковий запас другої слов’янської мови (словенської); 

- основи морфології та синтаксису другої слов’янської мови (словенської), 

необхідні для володіння іноземною мовою на рівні «самостійного користувача» 

(В1-В2) 

- норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; 

- загальні відомості про культурне та суспільно-політичне життя у країні, 

мову якої вивчає; 

вміти:  

- володіти усними та письмовими формами висловлення сучасної 

словенської мови, вести бесіду з її носіями на базовому рівні, читати, розуміти, 

сприймати на слух тексти початкового рівня складності; 

- працювати із письмовими й усними текстами початкового рівня складності, 

формулювати запитання, давати відповіді на них; 

- 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. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Лексико-граматичний курс другої слов’янської 

мови (словенської). Частина 1. 

Тема 1. Ponovitev glagolskih časov. Izjeme pri spreganju glagolov.  

Pisanje elektronskih sporočil, pogovor po telefonu.  

Тема 2. Na poti v tujino z različnimi prevoznimi sredstvi. Priprava na odhod: 

zbiranje informacij, rezervacija hotela in nakup vozovnic. Reševanje težav na 

poti. 

Тема 3. 1. moška, 1. ženska in 1. srednja sklanjatev. Premene po zvenečnosti.  

Pisanje dialogov v nepredvidenih govornih situacijah. Utrjevanje poročanega 

govora.  

Тема 4. Vezalni, stopnjevalni, ločni, protivni, vzročni vezniki.  

Gospodinjski opravki. Družinsko okolje, reševanje sporov, ukvarjanje z otroki. 

Тема 5. Najpogostejši frazemi v vsakdanji rabi. Nakup, iskanje preko oglasov.  

Preureditev stanovanja.  

 

Змістовий модуль 2. Лексико-граматичний курс другої слов’янської 

мови (словенської). Частина 2. 

Тема 6. Kakovostni, vrstni, svojilni pridevniki. Dvostopenjsko in tristopenjsko 

stopnjevanje pridevnikov. Svet slavnih. Voščila ob praznikih.  

Тема 7. Povedni, pogojni, velelni naklon. Posebnosti pri tvorbi velelnega 

naklona.  



Тема 8. Ponovitev vseh oblik osebnega zaimka. Naglasna in naslonska oblika 
osebnega zaimka. Vrste prireditev. Opis dogajanja.   
Тема 9. Tvorba glagolnikov. Raba prislovov rad in všeč ter njuna negacija. 
Iskanje informacij v besedilu. Pisanje nadaljevanja besedila. 
Тема 10. Predlogi in njihova raba. Delo z besedili: iskanje manjkajočih besed, 

povzemanje. 

Змістовий модуль 3. Лексико-граматичний курс другої слов’янської 

мови (словенської). Частина 3 

Тема 11. Predlogi pri izražanju časa in njihova vezava s skloni. 

Tvorba glagolov iz samostalnikov. 

Тема 12. Pisanje prošnje za zaposlitev, štipendijo. Komunikacija z uradi. 

Тема 13. Svetovanje ljudem, ki so v stiski. Pisanje zgodbe na podlagi stripa. 

Тема 14. Samostalniki ženskega spola, ki se končujejo na –ev, -ost. 

Тема 15. Priprava na razpis na delovno mesto. Priprava na razgovor. 

Тема 16. Naklonski glagoli. Njihova trdilna oblika in negacija v sedanjiku, 

pretekliku in prihodnjiku. 

Тема 17. Izražanje v različnih okoliščinah na delovnem mestu. Igranje dialogov. 

Змістовий модуль 4. Лексико-граматичний курс другої слов’янської 

мови (словенської). Частина 4. 

Тема 18. Tolažba, izražanje mnenja, pohvala, graja. Samostalniki 2. ženske 

sklanjatve z neobstojnim polglasnikom. 

Тема 19. Enozložni in dvozložni samostalniki 2. ženske sklanjatve. 

Тема 20. Iskanje vidskih parov. Razlika v rabi nedovršnih in dovršnih glagolov 

med ukrajinščino in slovenščino. 

Тема 21. Politična ureditev v Republiki Sloveniji. Politični besednjak. 

Тема 22. Nosilci stanja, počutja, odnosa v 3. sklonu. 

Nosilci stanja, počutja, odnosa v 4. sklonu. 

Тема 23. Nosilci stanja, počutja, odnosa v 3. sklonu. 

Nosilci stanja, počutja, odnosa v 4. sklonu. 

Тема 24. Podaljševanje z –j- , -t- in –ov pri samostalnikih moškega spola ter s –s-, 

-t-, -n- pri samostalnikih srednjega spola. 

 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Лексико-граматичний курс другої слов’янської мови 

(словенської). Частина 1. 
Тема 1. Ponovitev 
glagolskih časov. 

Izjeme pri spreganju 

glagolov.  

Pisanje elektronskih 
sporočil, pogovor po 

telefonu. 

9  4   5       



Тема 2. Na poti v tujino 

z različnimi prevoznimi 

sredstvi. Priprava na 
odhod: zbiranje 

informacij, rezervacija 

hotela in nakup 
vozovnic. Reševanje 

težav na poti. 

9  4   5       

Тема 3. 1. moška, 1. 

ženska in 1. srednja 
sklanjatev. Premene po 

zvenečnosti. 

9  4   5       

Тема 4. Vezalni, 
stopnjevalni, ločni, 

protivni, vzročni 

vezniki.  

Gospodinjski opravki. 
Družinsko okolje, 

reševanje sporov, 

ukvarjanje z otroki. 

9  4   5       

Тема 5. Najpogostejši 

frazemi v vsakdanji 

rabi. Nakup, iskanje 

preko oglasov. 
Preureditev stanovanja. 

9  4   5       

Разом за змістовим 

модулем 1 
45  20   25       

Змістовий модуль 1. Лексико-граматичний курс другої слов’янської мови 

(словенської). Частина 2. 
Тема 6. Kakovostni, 

vrstni, svojilni 
pridevniki. 

Dvostopenjsko in 

tristopenjsko 
stopnjevanje 

pridevnikov. Svet 

slavnih. Voščila ob 
praznikih. 

9  4   5       

Тема 7. Povedni, 

pogojni, velelni naklon. 

Posebnosti pri tvorbi 
velelnega naklona. 

9  4   5       

Тема 8. Ponovitev vseh 

oblik osebnega zaimka. 

Naglasna in naslonska 
oblika osebnega 

zaimka. Vrste 

prireditev. Opis 
dogajanja.   

9  4   5       

Тема 9. Tvorba 

glagolnikov. Raba 

prislovov rad in všeč ter 
njuna negacija. Iskanje 

informacij v besedilu. 

Pisanje nadaljevanja 
besedila. 

9  4   5       

Тема 10. Predlogi in 

njihova raba. Delo z 
9  4   5       



besedili: iskanje 

manjkajočih besed, 

povzemanje. 

Разом за змістовим 

модулем 2 
45  20   25       

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Лексико-граматичний курс другої слов’янської 

мови (словенської). Частина 3. 
Тема 11. Predlogi 
pri izražanju časa in 

njihova vezava s 

skloni. 
Tvorba glagolov iz 

samostalnikov. 

8,5  2   6,5       

Тема 12. Pisanje 

prošnje za 
zaposlitev, 

štipendijo. 

Komunikacija z 

uradi. 

9  2   7       

Тема 13. Svetovanje 

ljudem, ki so v 

stiski. Pisanje 
zgodbe na podlagi 

stripa. 

8,5  2   6,5       

 
Тема 14. 

Samostalniki 
ženskega spola, ki 

se končujejo na –ev, 

-ost. 

8,5  2   6,5       

Тема 15. Priprava 
na razpis na delovno 

mesto. Priprava na 

razgovor. 

8,5  2   6,5       

Тема 16. Naklonski 
glagoli. Njihova 

trdilna oblika in 

negacija v 
sedanjiku, 

pretekliku in 

prihodnjiku. 

8,5  2   6,5       

Тема 17. Izražanje v 
različnih okoliščinah 

na delovnem mestu. 

Igranje dialogov. 

8,5  2   6,5       

Разом за змістовим 

модулем 3 
60  14   46       

Змістовий модуль 4. Лексико-граматичний курс другої слов’янської 

мови (словенської). Частина 4. 
Тема 18. Tolažba, 

izražanje mnenja, 

pohvala, graja. 
Samostalniki 2. 

ženske sklanjatve z 

neobstojnim 

8,5  2   6,5       



polglasnikom. 

Тема 19. Enozložni 

in dvozložni 
samostalniki 2. 

ženske sklanjatve. 

9  2   7       

Тема 20. Iskanje 

vidskih parov. 
Razlika v rabi 

nedovršnih in 

dovršnih glagolov 
med ukrajinščino in 

slovenščino. 

8,5  2   6,5       

Тема 21. Politična 

ureditev v Republiki 
Sloveniji. Politični 

besednjak. 

8,5  2   6,5       

Тема 22. Nosilci 
stanja, počutja, 

odnosa v 3. sklonu. 

Nosilci stanja, 

počutja, odnosa v 4. 
sklonu. 

8,5  2   6,5       

Тема 23. Nosilci 

stanja, počutja, 
odnosa v 3. sklonu. 

Nosilci stanja, 

počutja, odnosa v 4. 

sklonu. 

8,5  2   6,5       

Тема 24. 

Podaljševanje z –j- , 

-t- in –ov pri 
samostalnikih 

moškega spola ter s 

–s-, -t-, -n- pri 

samostalnikih 
srednjega spola. 

8,5  2   6,5       

Разом за змістовим 

модулем 4 
60  14   46       

Усього годин 210  68   142       

 

Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ponovitev glagolskih časov. Izjeme pri spreganju glagolov. 2 

2 Pisanje elektronskih sporočil, pogovor po telefonu. 2 

3 Na poti v tujino z različnimi prevoznimi sredstvi. 2 

4 Priprava na odhod: zbiranje informacij, rezervacija hotela in 

nakup vozovnic. 

2 

5 1. moška, 1. ženska in 1. srednja sklanjatev. Premene po 

zvenečnosti. 

2 

6 Pisanje dialogov v nepredvidenih govornih situacijah. 

Utrjevanje poročanega govora. 

2 

7 Vezalni, stopnjevalni, ločni, protivni, vzročni vezniki.  2 



Gospodinjski opravki. 

8 Družinsko okolje, reševanje sporov, ukvarjanje z otroki. 2 

9 Najpogostejši frazemi v vsakdanji rabi. 2 

10 Nakup, iskanje preko oglasov. Preureditev stanovanja. 2 

11 Kakovostni, vrstni, svojilni pridevniki. Dvostopenjsko in 

tristopenjsko stopnjevanje pridevnikov. 

2 

12 Povedni, pogojni, velelni naklon. Posebnosti pri tvorbi 

velelnega naklona. 

2 

13 Ponovitev vseh oblik osebnega zaimka. Opis dogajanja.   2 

14 Vrste prireditev. Naglasna in naslonska oblika osebnega 

zaimka. 

2 

15 Tvorba glagolnikov. Raba prislovov rad in všeč ter njuna 
negacija. 

2 

16 Iskanje informacij v besedilu. Pisanje nadaljevanja besedila. 2 

17 Predlogi in njihova raba. 2 

18 Delo z besedili: iskanje manjkajočih besed, povzemanje. 2 

19 Модульний контроль.  
Predlogi pri izražanju časa in njihova vezava s skloni. 

2 

20 Tvorba glagolov iz samostalnikov. 2 

21 Pisanje prošnje za zaposlitev, štipendijo. Komunikacija z 
uradi. 

2 

22 Svetovanje ljudem, ki so v stiski. Pisanje zgodbe na podlagi 
stripa. 

2 

23 Samostalniki ženskega spola, ki se končujejo na –ev, -ost. 2 

24 Priprava na razpis na delovno mesto. Priprava na razgovor. 2 

25 Naklonski glagoli. Njihova trdilna oblika in negacija v 
sedanjiku, pretekliku in prihodnjiku. 

2 

26 Izražanje v različnih okoliščinah na delovnem mestu. 
Igranje dialogov. 

2 

27 Tolažba, izražanje mnenja, pohvala, graja. Samostalniki 2. 
ženske sklanjatve z neobstojnim polglasnikom. 

2 

28 Enozložni in dvozložni samostalniki 2. ženske sklanjatve. 2 

29 Iskanje vidskih parov. Razlika v rabi nedovršnih in dovršnih 
glagolov med ukrajinščino in slovenščino. 

2 

30 Politična ureditev v Republiki Sloveniji. Politični besednjak. 2 

31 Nosilci stanja, počutja, odnosa v 3. sklonu. 
 

2 

32 Nosilci stanja, počutja, odnosa v 4. sklonu. 2 

33 Podaljševanje z –j- , -t- in –ov pri samostalnikih moškega 
spola ter s –s-, -t-, -n- pri samostalnikih srednjega spola. 

2 

34 Модульний контроль 2 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Slovnične vaje iz postavljanja glagolov v pravilno obliko. 10 

2 Pisanje dialogov v različnih situacijah na poti. 10 

3 Sklanjanje samostalnika: slovnične vaje. Opisovanje 10 



dogodivščin. 

4 Vstavljanje ustreznih veznikov. Nadaljevanje povedi za 

danim veznikom. 

10 

5 Opisovanje bivališča, opreme in njene postavitve v prostoru. 10 

6 Slovnične vaje iz stopnjevanja pridevnika. 10 

7 Opis znane osebe in njena predstavitev v slovenščini. 10 

8 Slovnične vaje: sklanjanje osebnih zaimkov. 10 

9 Slovnične vaje iz tvorbe samostalnikov iz glagolov. 10 

10 Iskanje manjkajočih besed in njihovo vstavljanje v besedilo. 10 

11 Slovnične vaje iz vstavljanja predlogov. 3 

12 Pisanje uradnih pisem in prošnje. 3 

13 Opisovanje dogajanja na podlagi slikovnih iztočnic. 3 

14 Slovnične vaje iz 2. ženske sklanjatve. 3 

15 Pisanje dialoga pri potegovanju za delovno mesto. 3 

16 Negacija trdilnih oblik modalnih glagolov v vseh časih. 3 

17 Vaje iz naklonskih glagolov. 3 

18 Sklanjanje samostalnikov na –ev in –ost. 3 

19 Dopolnjevanje glagolov z vidskimi pari 3 

20 Primerjava političnih ureditev v Sloveniji in Ukrajini. 3 

21 Vaje iz izražanja počutja, kadar je nosilec v 3. sklonu. 3 

22 Vaje iz izražanja počutja, kadar je nosilec v 4. sklonu. 3 

23 Sklanjanje samostalnikov, ki podaljšujejo osnovo. 6 

 Разом  152 

 
Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: 

пояснення, бесіда, демонстрація, практична робота, вправи, проблемний 

виклад, частково-пошуковий метод, інформаційно-ілюстративний метод. 
 

Методи контролю 

Контроль успішності студентів включає поточний контроль за виконанням 

самостійної роботи та практичних завдань. Підсумкове оцінювання виконання 

самостійної роботи та інших видів роботи проводиться за 100-бальною шкалою. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4  

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 
 

100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 

 

Критерії оцінювання успішності студентів: Оцінювання проводиться за 

100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступною системою: усне 



опитування за темами практичних занять – від 1 до 2 балів. Письмове 

опитування у тестовій формі, що стосується усіх тем практичних, а також тем, 

винесених для самостійного опрацювання студентами від 1 до 20 балів (по 10 

балів за 1-ий і 2-ий змістові модулі, по 11 балів з 3 і 4 змістові модулі). 

 

 

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  не зараховано  

0-20 F 2 

незадовільно  

(без права 

перездачі) 

не зараховано  

(без права 

перездачі) 

 

Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 

- комплекту практичних завдань; 

- комплекту завдань для письмових опитувань; 

- переліку тем для усних опитувань; 

- списку рекомендованої літератури. 

 

Рекомендована література 

 

1. 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 

2. S slovenščino nimam težav : učbenik za kratke tečaje slovenščine : nadaljevalna 

stopnja. / Andreja Markovič et al. – Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji 

jezik, 2008. 

3. Slovenska beseda v živo: učbenik za začetni tečaj slovenščine kot 

drugega/tujega jezika. / Andreja Markovič et al. – Ljubljana, 2002. 

4. Slovenska beseda v živo 2. Učbenik za nadaljevalni tečaj slovenščine kot 

drugega/tujega jezika. / Andreja Markovič et al. – Ljubljana, 2004. 

5. Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali 

tujega jezika / Ivana Peric Lasnik, nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar. – 

Ljubljana, 2009 

 
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/

