
 

 

 



 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3,5 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 1 

Напрям 

035 Філологія 
(шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 Спеціалізація 035.035 

слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

сербська  

 

2-й   

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 105 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 0,56 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

 

32 год.  

Практичні, семінарські 

64 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

9 год.  

ІНДЗ:  

Вид контролю: підсумкова к/р 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 10,6 / 1 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Основна словʼянська мова (сербська): фонетика» полягає у 

висвітленні основних теоретичних проблем та аспектів цього розділу лінгвістичної науки, 

ознайомленні студентів із традиційними та найновішими підходами у трактуванні 

фонетичних явищ та процесів у сучасній сербській мові, засвоєнні студентами норм 

правильної літературної вимови та письма, забезпеченні розуміння основних тенденцій 

розвитку фонетичної системи сербської мови на сучасному етапі.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основна словʼянська мова (сербська): 

фонетика» є ознайомлення студентів із основними термінами і поняттями фонетики, 

зʼясування особливостей системи голосних та приголосних звуків сучасної сербської мови 

(особливо у порівнянні українською та іншими словʼянськими мовами), ознайомлення 

студентів із основними положеннями морфофонології (типи та морфологічні функції 

чергувань фонем).  

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

правопису, який забезпечує всебічне розуміння орфографічної системи сучасної сербської 

мови з огляду на становлення і сучасний стан, готує студентів-сербістів до свідомого 

засвоєння подальших розділів курсу «Основна слов’янська (сербська) мова», вчить студентів 

грамотно писати й уміти аргументувати кодифіковані норми з огляду на історичний, 

фонетичний та морфологічний принцип. 

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

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

розуміння на слух, говоріння, письмо). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: 

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

- принципи класифікації звуків сучасної сербської мови; 

- правила поділу слів на склади; 

- типи наголосів у сербській мові; 

- принципи чергування приголосних і голосних у сучасній сербській мові; 

- розуміти основні поняття, терміни з галузі орфографії; 

- правила написання слів разом, окремо, через дефіс; 

- принципи передачі запозичених слів сербською мовою;  

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

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; 

вміти: 

- здійснювати фонетичний і фонологічний аналіз слова; 

- визначати спосіб чергування звуків; 

- системно аналізувати фонетичні явища сучасної сербської мови; 

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

і процеси, що їх зумовлюють; 

- застосовувати на практиці закономірності правопису слів іншомовного походження; 

- застосовувати на практиці правила написання великої літери; 

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

- застосовувати на практиці принципи передачі запозичених слів сербською мовою; 

- працювати з науковою мовознавчою літературою; 

  



- збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення і 

використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання; 

- організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ІІІ семестр 

. 

Змістовий модуль 1. Фонетика и фонологија 
Тема 1. Гласови српскога књижевног језика. Акустичке особине гласова. 

Т ема 2. Слог и подела речи на слогове. Фонологија ─ фонема и глас. 

 

Змістовий модуль 2. Морфофонологија 

Тема 1. Прозодија (акценат и квантитет) српскога књижевног језика. 

Тема 2. Гласовне алтернације. Алтернације сугласника. Алтернације самогласника. 

Тема 3. Асимилација и дисимилација гласова. 

Тема 4. Покретни самогласници. Сонант Ј у књижевном језику. Сугласник Х у књижевном 

језику. Фонетске вредности некадашњег вокала Ѣ у књижевном језику.  

 

Змістовий модуль 3. Правопис 

Тема 1. Велико и мало почетно слово.  

Тема 2. Састављено и растављено писање речи.  

Тема 3. Писање скраћеница.  

Тема 4. Писање страних речи.  

 

Змістовий модуль 4. Конверзацијски курс. 

Тема 1. Српска гастрономија. Занимљивости о храни и пићу.  

Тема 2. Прича о осећањима. Људска осећања и црте карактера.  

Тема 3. Умањени живот. Употреба деминутива и аугментатива. 

Тема 4. Зрна мудрости. Пословице у свакидашњем говору. 

Тема 5. Речи од бронзе.  

Тема 6. Поучне приче и бајке. Изокренута прича.  

Тема 7. Аутобиографија. 

Тема 8. Новогодишњи обичаји у свету.  

Тема 9. Божић ─ најрадоснији дан.  

Тема 10. Лектира. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

ІІІ семестр 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усьог

о  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с

р 

л п ла

б 

ін

д 

с

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 1

3 

 

Змістовий модуль 1. Фонетика и фонологија 

 

 

Тема 1. Гласови српскога 

књижевног језика.  

 6 2          



Акустичке особине гласова 

Тема 2. Слог и подела речи 

на слогове. Фонологија ─ 

фонема и глас 

 4 2          

Разом за амістовим 

модулем 1 

 10 4          

Змістовий модуль 2. Морфофонологија 

Тема 1. Прозодија (акценат 

и квантитет) српскога 

књижевног језика  

 2 2          

Тема 2. Гласовне 

алтернације. Алтернације 

сугласника. Алтернације 

самогласника 

 6 6          

Тема 3. Асимилација и 

дисимилација гласова  

 2 2          

Тема 4. Покретни 

самогласници. Сонант Ј у 

књижевном језику. 

Сугласник Х у књижевном 

језику. Фонетске вредности 

некадашњег вокала Ѣ у 

књижевном језику. 

 4 2          

Разом за змістовим 

модулем 2 

 14 12          

Змістовий модуль 3. Правопис 

Тема 1. Велико и мало 

почетно слово.  

 2 1          

Тема 2. Састављено и 

растављено писање речи.  

 2 1          

Тема 3. Писање 

скраћеница.  

 2 1          

Тема 4. Писање страних 

речи.  

 2 1          

Разом за змістовим 

модулем 3 

 8 4          

Змістовий модуль 4. Конверзацијски курс. 

Тема 1. Српска 

гастрономија. 

Занимљивости о храни и 

пићу.  

  6          

Тема 2. Прича о 

осећањима. Људска 

осећања и црте карактера.  

  6          

Тема 3. Умањени живот. 

Употреба деминутива и 

аугментатива  

  4          

Тема 4. Зрна мудрости. 

Пословице у свакидашњем 

говору  

  4          

Тема 5. Речи од бронзе.    2          

Тема 6. Поучне приче и 

бајке. Изокренута прича.  

  4          



Тема 7. Аутобиографија    4          

Тема 8. Новогодишњи 

обичаји у свету.  

  6          

Тема 9. Божић ─ 

најрадоснији дан.  

  4          

Ткма 10. Лектира   4   9       

Разом за змістовим 

модулем 4 

  44   9       

Усього годин  105 32 64   9       

 

 

 

5. Самостійна  робота 

V семестр 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Читання і переклад оригінальних текстів. 2 

3 Позааудиторне читання (100 сторінок оригінального неадаптованого тексту) 7 

 Разом  9 

 

 

6. 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. Структура і семантика фразеологізмів з флористичним компонентом у сербській мові.  

2. Сербська фразеологія з компонентом-власною назвою. 

3. Сербська анімалістична фразеологія. 

4. Сербські фразеологізми з семантикою руху. 

5. Структура та семантика фразеологічного поля емоцій у сербській мові.  

6. Фразеологізми на позначення фізичного і психічного станів людини в сербській мові. 

7. Фразеологія в сербських медіа. 

8. Сербсько-українська міжмовна синонімія.  

9. Сербсько-українська міжмовна омонімія.  

10. Демінутивна лексика в сербській мові. 

11. Лексика сфери моди в сучасній сербській мові. 

12. Сербська географічна лексика. Сучасні тенденції розвитку. 

13. Сербська юридична термінологія. Лінгвістичний аналіз.  

14. Сучаснa сербська лексика в галузі туризму. Особливості розвитку та функціонування.  

15. Сербська кулінарна лексика. Тенденції формування. 

16. Культурологічна лексика сучасної сербської мови. Лінгвістичний аналіз. 



17.  Лексичні запозичення у сучасній сербській мові.  

18. Турцизми в сучасній сербській мові.  

19. Англіцизми в сучасній сербській мові. 

20. Українсько-сербські лексичні паралелі.  

 

7. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: метод проблемного 

викладу, інформаційно-ілюстративний, метод спостереження і аналіз мовних явищ, метод 

бесіди, пояснення, дискусія, демонстрація, вправи. 

Під час лекційних занять використовується мультимедійний ресурс. 

 

8. Методи контролю 

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Вони 

включають поточний контроль, який здійснюється під час проведення практичних занять і 

покликані перевірити рівень підготовленості студента до виконання конкретного завдання. 

Під час вивчення вказаної дисципліни використовуються такі форми поточного 

контролю: 

поточне опитування; письмова контрольна робота (модуль). 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після 

закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль – модуль, 50 б.). 

 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

ІІІ семестр 

Поточне тестування та самостійна робота  

Су

ма 
Змісто

вий 

модул

ь 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 
Змістовий модуль 4 

Мод.  

к/р  

Т1 
Т

2 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т 

4 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т 

10 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 50 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-20 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 



10. Методичне забезпечення 

1. конспект лекцій на паперовому та електронному носіях; 

2. тестові завдання для індивідуальної письмової роботи (модуль); 

3. тексти для читання, перекладу та обговорення з актуальною проблематикою; 

4. мультимедійний ресурс.  

 

 

11. Рекомендована література 

Базова література: 

1. Бјелаковић И., Војновић Ј. Научимо српски. Нови Сад: Дневник, 2006. 166с. 

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

Львів, 2014. 116 с. 

3. Дешић М. Правопис српског језика. Земун: Ниjанса, 2002. 236 с.  

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

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

Београдска књига, 2004. 338с. 

6. Јокановић Михајлов Ј., Ломпар В. Говоримо српски. Београд: Међународни 

славистички центар, 2004. 96 с.  

7. Пешикан М., Јерковић Ј., Пижурица М. Правопис српскога језика. Нови Сад: Матица 

Српска, 1995. 181 с. 

8. Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика српскога језика. Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства, 1999. 415с. 

9. Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: Dobra 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

У розділі “Морфологія”, ч. 1. дисципліни “Основна слов’янська мова (сербська)” 

студенти-сербісти ознайомлюються з теоретичними проблемами сербської морфології 

(типологія граматичних категорій та специфіка їхньої реалізації в сербській мові, проблеми 

поділу слів на частини мови), ґрунтовно вивчають особливості словозміни іменника, 

прикметника та займенника. 

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 та письмо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 
Кількість кредитів – 3,5 

Галузь знань 
03 Гуманітарні науки 

Нормативна 

Напрям підготовки 

Модулів – 2 
Спеціальність: 035 

Філологія Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  

 
Cпеціалізація 

035.035 слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – сербська 

2-й - 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання 
 

 

 
(назва) 

 
 

Семестр 

Загальна кількість годин 

105 (96 аудиторні + 

9 самостійної роботи) 

4-й - 

Лекції 

 

 
Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 0,56 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

32 год. - 

Практичні, семінарські 

64 год. 

(32 год. 

морфоло

гії + 32 

год. 

лекс.- 

комун. 

циклу) 

- 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

9 год. - 

Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 10,6 / 1



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

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

починається вивчення курсу морфології (іменник, прикметник та займенник). Морфологія 

сучасної сербської мови – один із основних розділів сербської мовознавчої науки. Курс 

знайомить студентів із морфологією як частиною граматики, яка вивчає граматичний устрій 

мови, об’єднує граматичні класи слів (систему морфологічних одиниць), притаманні їм 

морфологічні категорії, а також правила їх функціонування. Студенти вивчають місце 

морфології в парадигмі мовознавчих дисциплін, об’єкт та предмет морфології, принципи 

класифікації частин мови на матеріалі сербської мови. Особлива увага присвячена таким 

визначальним поняттям, як граматичне значення, граматична форма (словоформа) і 

граматична категорія. До безпосередніх завдань курсу входить вивчення та характеристика 

граматичних категорій: роду, числа, відмінка у змінних частин мови. 

Мета: допомогти студентам засвоїти основний теоретичний апарат з морфології як 

науки загалом та морфології сучасної сербської мови зокрема, засвідчити її досягнення та 

розвиток, з'ясувати взаємодію між окремими структурними мовними явищами. 

Морфологія сербської мови має загальнотеоретичні і практичні завдання: 

Загальнотеоретичні завдання курсу з морфології сучасної сербської мови полягають 

у тому, щоб: 

 осмислити теоретичні аспекти курсу, засвоїти теорію частин мови (класів слів) як 

наскрізне питання морфології; 

 ознайомитись із теоретичними надбаннями сербської морфологічної школи та 

опрацювати найважливіші з них; 

 пізнати дію внутрішніх законів мови; 

 усвідомити зв'язок між окремими структурними мовними явищами; 

 зрозуміти мову як суспільне явище. 

Практичні завдання курсу з морфології сербської мови вбачаємо в тому, що він 

допоможе: 

 засвоїти принципи виділення самостійних та службових частин мови у сербській мові; 

 зрозуміти поняття граматичне значення, граматична форма (словоформа) та 

граматична категорія; 

 робити морфологічний аналіз слова; 

 розуміти та аналізувати лексико-семантичні особливості частин мови; 

 закріпити на практиці особливості словозміни іменників, прикметників та займенників; 

   навчити виконувати морфологічний розбір іменників, прикметників та займенників, які 

зустрічаються у реченні; 

 удосконалювати уміння та навички з усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, 

розуміння на слух, говоріння, письмо) для досягнення рівнів В2-С1 за міжнародною 

класифікацією рівнів знання іноземної мови. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

 знати й розуміти систему мови (зокрема, морфологічну) і вміти 

застосовувати ці знання у професійній діяльності; 

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

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів; 

 знати й розуміти основні поняття, терміни, теорії та концепції морфології сербської 

мови, уміти застосовувати їх у професійній діяльності; 

 знати принципи виділення та характеристику частин мови з точки зору традиційного 

сербського мовознавства; 

 знати морфологічні норми сучасної сербської літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній діяльності;



 знати принципи здійснення морфологічного аналізу сербських іменників, 

прикметників та займенників; 

 уміти окреслювати основні проблеми морфології, пояснювати її місце 

взаємозв’язки у цілісній системі знань; 

 аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні 

явища і процеси, що їх зумовлюють; 

 системно аналізувати морфологічні явища сучасної сербської мови, залучаючи 

зіставний аналіз та матеріал інших слов’янських мов; 

 робити морфологічний аналіз; 

 класифікувати слова за частинами мови на основі різних класифікаційних 

критеріїв; 

 утворювати та правильно вживати словозмінні форми сербських іменників, 

прикметників та займенників; 

 читати й розуміти сербські тексти різних стилів та різного ступеня складності, 

відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання 

іноземної мови; 

 розмовляти сербською мовою, відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за 

міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови; 

 створювати письмові тексти різних стилів, відповідно до вимог для рівнів В2-С1 

за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови; 

 виконувати переклад сербських текстів українською мовою 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 сербської 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 сербську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-

стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій 

сферах життя. 

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 

 

МОДУЛЬ І – МОРФОЛОГІЯ 

 

Змістовий модуль 1. Деклинација именица 

 

Тема 1. Морфологија као наука о облицима речи. Састав речи. Врсте речи (основне и помоћне 

врсте речи). Парадигме као обрасци промене (деклинације и конјугације). Прелазни случајеви у 

систему врста речи. 

 

Тема 2. Именичке или супстантивне деклинације. Граматичке категорије именица. Категорија 

рода. Социјални фемининативи. Двородне именице. Категорија броја. Именице singularia tantum и  

pluralia tantum. Мала нумеричка множина (паукал). Велика нумеричка множина. Категорија 

аниматности. 

 

Тема 3. Категорија падежа. Супстантивни тип промене. Адјективни тип промене. Супстантивно-

адјективни тип промене. Непроменљиве именице. Граматичка хомонимија именичких облика. 

Подела именица према значењу (властите, заједничке, градивне, апстрактне и глаголске  именице). 

 

Тема 4. Четири врсте промена именица (према Михајлу Стевановићу). Три именичке деклинације 

(према Ивану Клајну). 

 

Тема 5. Промена именица I врсте. Битне обличке особине именица I врсте. Множина са 

продуженом основом (дуга множина). Множина именица I врсте са завршетком на самогласник. 

 

Тема 6. Промена именица I врсте. Множина именица I врсте са завршетком на –ин. Гласовне 

алтернације. Факултативно непостојани самогласник а. 

 

Тема 7. Промена именица II врсте. Битне обличке особине именица II врсте. Системска и 

суплетивна множина. 

 

Тема 8. Промена именица III врсте. Битне обличке особине именица III врсте. Гласовне 

алтернације на саставу основе и наставака. Факултативно непостојани самогласник а. 

 

Тема 9. Промена именица IV врсте. Битне обличке особине именица IV врсте. Гласовне 

алтернације. 

 

 

Змістовий модуль 2. Промена придева и заменица 

 

Тема 10. Придеви. Морфолошка структура придевског облика. Категорија степена поређења и 

категорија неодређеног и одређеног вида. Подела придева према значењу и облику (описни, 

присвојни, градивни, придеви временског односа, придеви просторног односа, као и придеви других 

односа). 

 

Тема 11. Придеви према типу промене (адјективна промена, мешовита промена и непроменљиви 

придеви). 

 

Тема 12. Род, број и падеж код придева. Краћи и дужи облици придева (неодређени и одређени вид). 

 

Тема 13. Поређење придева (компарација). Степени поређења (позитив, екватив, компаратив, 

суперлатив). Апсолутни компаратив. Неправилна компарација. 



 

Тема  14. Заменице. Заменице према врстама речи. Именичке заменице. Деклинација (промена) 

именичких заменица. Придевске заменице. Бројевне заменице. Заменичке прилоге. Заменичке узвике. 

Заменице према значењу. 

 

Тема 15. Личне заменице: праве личне заменице и предметно-личне заменице. Повратне заменице. 

Општеповратна заменица себе. Узајамно-повратни заменички изрази један другог(а), једна другу, 

једно друго. Повратно-присвојна заменица свој. Социјативно-повратна заменица сам. Начинско-

повратни заменички израз по своме. Присвојне (посесивне), показне (демонстративне), опште 

(одређене), односне, упитне, неодређене и одричне заменице. 

 

Тема 16. Гранични случајеви у значењском систему заменица. Прелазни случајеви међу значењским 

класама заменица. Деклинација (промена) придевских заменица: придевска и заменичка промена. 

 

 

 

МОДУЛЬ  II – ЛЕКСИКО-КОМУНІКАТИВНИЙ ЦИКЛ 

 

Тема 17. Srbija na dlanu. Oblasti Srbije. Politika i privreda. Novac i bankarske usluge. 

Zdravstveni sistem Srbije. Bezbednost. 

 

Тема 18. Srbija na dlanu. Prirodne osobenosti. Dunavom kroz Srbiju. Banje Srbije i seoski turizam. 

Đavolja varoš – između legende i nauke. Vera i običaji. 

 

Тема 19. Najveći gradovi Srbije. Beograd – grad za sva vremena. Otkud brod na grbu Beograda? 

Svi bi da žive u Beogradu. Novi Sad: elegantna prestonica severne pokrajine Srbije. 

Kragujevac – srce Šumadije. Niš i južna Srbija. 

 

Тема 20. Blago rodnog kraja rimskih imperatora. Golubački grad: najlepša tvrđava u Srbiji otkriva svoje tajne. 

Po manastirima Srbije. Sveti Sava – školska slava. 

 

Тема 21. Upoznajte Sarajevo. Inat kuća. Crna Gora: divlja lepota između planina i mora. 

Ljubljana: grad mladih i urbanih ljudi. Hrvatska: pravi duh Meditirana. Tirkiz grčkih ostrva. 

 

Тема 22. Srpska ramonda. Srpska kuhinja kao odraz geografskog položaja. Putevi vina u Srbiji. 

Naravi i svakodnevnica. Surfujući po kaučima obilaze svet. 

 

Тема 23. Priča o kafi: kako je kafa osvojila svet. Umereno konzumiranje kafe je zdravo! 

Čaj – istorija, tradicija i trend. Kultura ispijanja čaja. 

 

Тема 24. Sredstva masovnog informisanja. Štampa. Žuta štampa. Radio i televizija. 

Internet: istorija i sadašnjica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо 
го 

у тому числі Усього у тому числі 

л п Лаб інд ср л п лаб інд ср 

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

МОДУЛЬ 1 – МОРФОЛОГІЯ 

Змістовий модуль   1.   Деклинација именица 
 

Тема 1.  2 2          

Тема 2.  2 2          

Тема 3.  2 2          

Тема 4.  2 2          

Тема 5.  2 2          

Тема 6.  2 2          

Тема 7.  2 2          

Тема 8.  2 2          

Тема 9.  2 2          

Разом – зм. модуль1  18 18          

Змістовий модуль 2. Промена придева и заменица 

Тема 10.  2 2          

Тема 11.  2 2          

Тема 12.  2 2          

Тема 13.  2 2          

Тема 14.  2 2          

Тема 15.  2 2          

Тема 16.  2 2          

Разом – зм. модуль 2  14 14          

МОДУЛЬ 2 – ЛЕКСИКО-КОМУНІКАТИВНИЙ ЦИКЛ 

Тема 17.   4          

Тема 18.   4          

Тема 19.   4          

Тема 20.   4          

Тема 21.   4          

Тема 22.   4          

Тема 23.   4          

Тема 24.   4          

Домашнє читання      5       

Читання журн. статей      4       

Разом – модуль 2   32   9       

Усього годин 
 

105 

 

32 

 

64 

   

9 

      

 

 

 



 

5. Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Морфологія 

1. Морфологија као наука о облицима речи. Врсте речи (основне и 
помоћне врсте речи). 

2 

2. Именичке или супстантивне деклинације. Граматичке категорије 
именица. Категорија рода. Социјални фемининативи. Двородне 
именице. Категорија броја. Именице singularia tantum и  pluralia 
tantum. 

2 

3. Категорија падежа. Супстантивни тип промене. Адјективни тип 

промене. Супстантивно-адјективни тип промене. Непроменљиве 

именице. Граматичка хомонимија именичких облика. Подела 

именица према значењу (властите, заједничке, градивне, апстрактне 

и глаголске  именице). 

 

2 

4. Четири врсте промена именица (према Михајлу Стевановићу). Три 

именичке деклинације (према Ивану Клајну). 
2 

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

врсте. Множина са продуженом основом (дуга множина). 

Гласовне алтернације. Факултативно непостојани 

самогласник а. 
 

4 

6. Промена именица II врсте. Битне обличке особине именица II 
врсте. Системска и суплетивна множина. 

2 

7. Промена именица III врсте. Битне обличке особине именица 

III врсте. Гласовне алтернације на саставу основе и 

наставака. Факултативно непостојани самогласник а. 

 

2 

8. Промена именица IV врсте. Битне обличке особине именица 

IV врсте. Гласовне алтернације. Ревизија знања. 

2 

9. Придеви. Морфолошка структура придевског облика. Категорија 

степена поређења и категорија неодређеног и одређеног вида). 

Подела придева према значењу и облику (описни, присвојни, 

градивни, придеви временског односа, придеви просторног 

односа, као и придеви других односа). 
 

2 

10. Придеви према типу промене (адјективна промена, мешовита 

промена и непроменљиви придеви). 

 

2 

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

(неодређени и одређени вид). 

 

2 

12. Поређење придева (компарација). Степени поређења (позитив, 

екватив, компаратив, суперлатив). Апсолутни компаратив. 

Неправилна компарација. 

 

2 

13. Заменице. Заменице према врстама речи. Именичке заменице. 

Деклинација (промена) именичких заменица. Придевске 

заменице. Бројевне заменице. Заменичке прилоге. Заменичке 

узвике. Заменице према значењу. Личне заменице: праве личне 

2 



заменице и предметно-личне заменице. 

14. Повратне заменице. Општеповратна заменица себе. Узајамно-

повратни заменички изрази један другог(а), једна другу, једно 

друго. Повратно-присвојна заменица свој. Социјативно-повратна 

заменица сам. Начинско-повратни заменички израз по своме. 

Присвојне (посесивне), показне (демонстративне), опште 

(одређене), односне, упитне, неодређене и одричне заменице. 

 

2 

15. Гранични случајеви у значењском систему заменица. Прелазни 

случајеви међу значењским класама заменица. Деклинација 

(промена) придевских заменица: придевска и заменичка промена. 
Ревизија знања. 

2 

   

 
 

6. Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

 Лексико-комунікативний цикл:  

1. Домашнє читання (самостійне читання, переклад і переказ 
літературного твору обсягом150 сторінок) 

5 

2. Читання журнальних чи інтернет-текстів із веденням словничка 4 

3. Курсова робота 57 
 Разом 66 

 
7. Індивідуальні завдання 

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

(третій і четвертий). У третьому семестрі форми підсумкового контролю індивідуального 
науково-дослідного завдання не передбачено. У четвертому семестрі студент подає завершену 
курсову роботу як форму контролю. 

Подаємо 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. Структура і семантика фразеологізмів з флористичним компонентом у сербській мові.  

2. Сербська фразеологія з компонентом-власною назвою. 

3. Сербська анімалістична фразеологія. 

4. Сербські фразеологізми з семантикою руху. 

5. Структура та семантика фразеологічного поля емоцій у сербській мові.  

6. Фразеологізми на позначення фізичного і психічного станів людини в сербській мові. 

7. Фразеологія в сербських медіа. 

8. Сербсько-українська міжмовна синонімія.  

9. Сербсько-українська міжмовна омонімія.  



10. Демінутивна лексика в сербській мові. 

11. Лексика сфери моди в сучасній сербській мові. 

12. Сербська географічна лексика. Сучасні тенденції розвитку. 

13. Сербська юридична термінологія. Лінгвістичний аналіз.  

14. Сучаснa сербська лексика в галузі туризму. Особливості розвитку та функціонування.  

15.  Сербська кулінарна лексика. Тенденції формування. 

16. Культурологічна лексика сучасної сербської мови. Лінгвістичний аналіз. 

17. Лексичні запозичення у сучасній сербській мові.  

18. Турцизми в сучасній сербській мові.  

19. Англіцизми в сучасній сербській мові. 

20. Українсько-сербські лексичні паралелі. 

 

8. Навчальні методи та техніки 

 

Словесні методи навчання: лекція (передбачає розкриття у словесній формі сутності 

явищ, наукових понять і процесів); пояснення (передбачає розкриття сутності  певного 

явища, опираючись на логічні пов'язання з попереднім досвідом студентів); бесіда (полягає 

на використанні попереднього досвіду студенів з певної галузі знань і на основі цього 

залучення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення уже 

наявних знань: евристична і репродуктивна бесіда; вступна, поточна, підсумкова бесіда). 

Інші навчальні методи: демонстраційний, ілюстраційний; практичні методи навчання 

(виконування вправ, письмових робіт – написання текстів, зокрема творчого характеру та ін.) 

 
9. Методи контролю та розподіл балів 

 

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 цієї дисципліни використовуються такі 

форми поточного контролю: поточне усне опитування, письмова контрольна робота 

(модуль), написання текстів на різноманітні теми, розповідь на запропоновану тему, 

домашнє читання, переклад і переказ літературного твору. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після 

закінчення вивчення навчальної дисципліни (семестровий контроль). 

Під час вивчення цієї дисципліни передбачена така форма семестрового контролю: 

іспит (письмовий / тестовий / комбінований). 

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

семестри (третій і четвертий). У четвертому семестрі студент подає завершену курсову 

роботу як форму контролю. 

 

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 та 50 балів за складання іспиту. Бали за поточну успішність 

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

 контрольні роботи: 35 % семестрової оцінки (максимальна кількість балів 35); 

 практичні/самостійні тощо: 13 % семестрової оцінки (максимальна кількість – 13); 

 відвідування: 2 % семестрової оцінки (максимальна кількість балів 2); 

 іспит: 50 % семестрової оцінки (максимальна кількість балів 50). 

 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

 



Поточний контроль та самостійна робота Іспит Сума 

Контрольні роботи Домашні завдання, 

презентації і 

активність на 

заняттях 

Відвідування  

 

 

 

50 

 

 

 

 

100 35 балів: 

Іменники середнього роду 

– 7 балів 

Іменники жіночого роду – 

8 балів 

Іменники чоловічого роду 

– 10 балів 

Прикметники – 7 балів 

Займенники – 3 бали  

 

 

Лексико-

комунікативний 

цикл (письмові 

роботи, 

активність у 

дискусіях) 

– 8 балів 

 

Домашнє читання – 

5 балів 

 

(Домашнє читання 

передбачає, що 

студент повинен 

самостійно протягом 

семестру прочитати 

літературний твір 

(твори) на власний 

вибір обсягом 150 

сторінок, перекласти 

та вивчити 

незнайому лексику, а 

також укласти 

власний словник 

незнайомої лексики. 

Під час усного 

опитування 

перевіряються 

техніка читання, 

знання лексики, 

навички перекладу та 

усного реферування 

тексту). 

 

 
 

2 бали 



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 
не 

зараховано 

 

 

0-20 

 

 

F 

 

 

2 

незадовільно 

(без права 

перездачі) 

не    

зараховано 

(без права 

перездачі) 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 
- конспекту лекцій; 

- комплекту практичних завдань; 

- комплекту завдань для письмових опитувань; 

- переліку тем для усних опитувань; 

- списку рекомендованої літератури. 

 

12. Рекомендована література 

Базова  

1. Бабић М. Морфолошко-синтаксичке специфичности вокатива. Српски језик, XVI, 2011. – С. 

69-82. 

2. Гудков В. Обликовање вокатива једнине I именичке деклинације у књижевним текстовима ХХ 

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

3. Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 

2019. – 136 с. 

4. Дешић М. Вокатив у српскохрватском писаном и говорном језику. Научни састанак слависта у 

Вукове дане. Књ. 11, Београд: МСЦ, 1981. – С. 147-157. 

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

наставна средства, 2006. – 282 с. 

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

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



7. Николић М. Именице које у српском књижевном језику проширују основу морфемом –ов- у 

множини. Јужнословенски филолог, LXIX, 2013. – С. 276-318. 

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

страни у теорији и пракси III, Тематски зборник радова, Центар за српски као страни, 2016. – С. 

61-71. 

9. Пецо А. Вокатив једнине неких мушких и женских личних имена. – Наш језик, 11, 1961. – С. 

30-43. 

10. Пипер П., Клајн И. Нормативна граматика српског језика. – 2. изд. – Нови Сад: Матица 
српска, 2014. – 582 с. 
11. Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1. изд. – Београд: Креативни центар, 2010. – 418 с. 

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

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

13. Стевановић М. Граматика српског језика. – 15. изд. – Београд: Предраг и Ненад, 2004. – 433 с. 

14. Хлебец Б. Варијанте вокатива именица мушког рода на сугласник. – Језик данас, 21/22, 2005. 

– С. 15-19. 

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

 

Базова до практичного циклу 

 

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

српски 2. Let`s learn Serbian. – Нови Сад: Филозофски факултет: Дневник, 2007. – 143 с. CD1, 

CD2. 

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

2. Let`s learn Serbian. – Нови Сад: Филозофски факултет: Дневник, 2007. – 64 с. 

3. Аранђеловић М. Граматичке вежбе: нови примери 2. – 2. изд. – Београд: Наос, 2008. – 168 с. 

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

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

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

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

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

Михајлов]. – 2. изд. – Београд: Међународни славистички центар, 2015. – 165 с. 

7. Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик (основи граматике и вежбе). – Изд. „Св. 

Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

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

Ломпар. – 4. изд. – Београд: Међународни славистички центар, 2017. – 148 с. 

9. Ćosić P. Srpski za strance: testovi, vežbanja, igranja. – Poznań: Wydawnictwo naukowe, 2004. – 

154 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Јокановић-Михајлов Ј., Ломпар В. Говоримо српски: уџбеник српског језика за странце. – 4. 

изд. – Београд: Међународни славистички центар, 2007 (Београд: Чигоја штампа). – 96 с. 

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

3. Милошевић М. Граматика српског језика. – Београд: Драганић, 2003. – 232 с. 

4. Пецо А., Пешикан М. Информатор о савременом српском језику са речником. – Београд: 

Младо поколење, 1967. 

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

6. Ћорић Б. Српски за странце. – 8 изд. – Београд: Чигоја штампа, 2004. – 443 с. 

7. Шипка М. Занимљива граматика. – 2 изд.– Нови Сад: Прометеј, 2007. – 311 с. 

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

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

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

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

12. Babić V. 365 jezičkih crtica: za sve one koji žele da govore i pišu pravilno. – 3 izd. – Beograd: 

Kreativni centar, 2016. – 384 с. 



13. Dulović V. Srbija na dlanu. – 2 izd. – Beograd: Komshe, 2007. – 355 s. 

 Marković J. Srpski za strance. – Beograd: Verzal, 2001. – 166 s. 

14. Mrazović P., Vukadinović Z. Gramatika srpskog jezika za strance. – Novi Sad: Izdavačka 

knjižarnica Zorana Stojanovića, 2009. 

 

 

Словники 

 

1. Васильєва Л. Українсько-сербський тематичний словник = Ukrajinsko-srpski tematski rečnik / 

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

2. Вујаклија М. Лексикон страних речи и израза. – Београд: Просвета, 1980. – 1051 с. 

3. Иванович С., Петранович И. Русско-сербохорватский словарь. – Москва: Русский язык, 1976. – 

712 с. 

4. Имами П. Београдски фрајерски речник. – Београд: NNK Internacional, 2000. 

Клајн И. Речник језичких недоумица. – 8 изд. – Нови Сад: Прометеј, 2007. – 301 с. 

5. Клајн И. Велики речник страних речи и израза. – 3 изд. – Нови Сад: Прометеј, 2008. – 1681 с. 

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

7. Речник српскохрватскога књижевног језика / [I-III Матица српска – Матица хрватска, IV-VI 
Матица српска]. – Нови Сад: Матица српска, 1967-1976. 
8. Речник српскохрватскога књижевног и народног језика, I-ХIХ, Београд: Институт за српски 

језик и књижевност, 1959-2014. 

9. Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић и др.]. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 
1561 с. 
10. Речник српског језика, страних речи и израза [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.vokabular.org 

11. Станковић Б. Руско-српски речник: 55.000 речи. – 2. изд. – Нови Сад: Матица српска, 1998. – 
1000 с. 
12.Толстой И. Сербохорватско-русский словарь. – 5 изд. – Москва: Русский язык, 1982. – 735 с. 
13. Українсько-сербський словник лінгвістичної термінології / О. Паламарчук, Г. Стрельчук, Н. 
Білик, О. Ткаченко, Т. Шевченко. – Київ: Бібліотека українця. 2006. – 517 с. 
14. Menac A., Koval A. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski rječnik. – Zagreb: SNL, 1979. – 688 s. 
 

 

11. Інформаційні ресурси 

 

 Интернет сајт посвећен српском језику   [Електронний ресурс] / Режим 

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

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

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

http://jezikofil.rs 

  Украјински интернет сајт посвећен српском језику, књижевности и 
култури  [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rastko.rs/rastko-ukr/ 

 Интернет сајт посвећен хрватском језику  [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: http://hjp.znanje.hr/ 

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