
Львівський національний університет імені Івана Франка 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

Філологічний факультет 
Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Декан філологічного 

факультету 

проф. Пилипчук С.М. 

 

________________________________ 

“30” серпня 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Основна словʼянська мова (сербська) 
_____________________________________________________________ 

(назва навчальної дисципліни) 

галузь знань   03 Гуманітарні науки 
(шифр і назва галузі знань) 

спеціальність  035 Філологія 
(шифр і назва спеціальності) 

  спеціалізація   035.03 слов’янські мови та літератури (переклад включно) 

назва спеціалізації) 

факультет   філологічний 
 (назва інституту, факультету, відділення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2019 рік 
 



 

Робоча програма навчальної дисципліни “Основна словʼянська мова (сербська)” для 

студентів 3 курсу за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.03 слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), “30” серпня 2019 року, 10 с. 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

Розробник: Василишин Марія Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького, 

 

 

 

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри слов’янської філології імені професора 

Іларіона Свєнціцького 

 

Протокол від  “30” серпня 2019 року № 1 

 

Завідувач кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького. 

 

                                                                _______________________ (проф. Татаренко А.Л.) 
                                                     (підпис)      (прізвище та ініціали)          

                                                                 

                                                                

 

“30” серпня 2019 року  

 

Затверджено Вченою радою філологічного факультету 

Протокол від  “30” серпня  2019 року № 1 

 

“30” серпня 2019 року         Голова     ___________________________ (проф. Пилипчук С.М.) 
                                                                                                                                          (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Напрям 

035 Філологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

 

3-й   

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 128 

5-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

 

32 год. 32 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 32 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

11 год. 11 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік / іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 2 / 1 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Морфологія сучасної сербської мови» полягає у  

ознайомленні студентів з теоретичними положеннями морфології сучасної сербської мови, 

особливостями вираження граматичних категорій дієслів, прислівників, а також 

прийменників та інших службових частин мови у сербській мові. Основну увагу зосереджено 

на вивченні загальнотеоретичних питань морфології, її понять, морфологічних одиниць і 

категорій, засвоєнні мовознавчої термінології. Мета навчальної дисципліни «Словотвір у 

сучасній сербській мові» полягає в ознайомленні студентів з основними способами творення 

слів у сербській мові, висвітленні основних положень теорії словотвору у сучасному 

сербському мовознавстві та детальному аналізі особливостей творення окремих частин мови. 

Розділ «Лексикологія» покликаний ознайомити студентів зі словниковим складом сербської 

мови у різних аспектах – групування слів за значеннями, стилістична диференціація тощо. 

Завдання курсу «Морфологія сучасної сербської мови» - навчити майбутніх славістів 

системно аналізувати одиниці морфологічної системи. Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Словотвір у сучасній сербській мові» є висвітлення основних положень теорії 

творення слів у сучасному сербському мовознавстві; виклад особливостей творення окремих 

частин мови; уміння визначити спосіб творення слів у сербській мові. Завдання курсу 

«Лексикологія» полягає у зʼясуванні теоретичних і практичних проблем функціонування 

словникового складу на сучасному етапі використання мови як засобу спілкування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: 

- 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; 

- основний теоретичний матеріал з дисциплін «Морфологія сучасної сербської мови», 

«Словотвір у сучасній сербській мові. Лексикологія»; 

- характеристику частин мови з точки зору традиційного сербського мовознавства; 

- типологію граматичних категорій; 

- системи відмінювання частин мови; 

- особливості творення і вживання форм сербської відміни та дієвідміни; 

- принципи побудови й організації словотворчої системи в цілому; 

- типи словотворчих формантів та їхню роль у творенні слів у сербській мові; 

вміти: 

- окреслювати основні проблеми морфології, словотвору та лексикології, пояснювати її 

місце і взаємозв’язки у цілісній системі знань; 

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

і процеси, що їх зумовлюють; 

- працювати з науковою мовознавчою літературою; 

- робити морфологічний аналіз; 

- характеризувати граматичні категорії різних частин мови; 

- системно аналізувати морфологічні явища сучасної сербської мови; 

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

мові норми; 

- робити словотворчий і морфемний аналіз слова; 

- визначати спосіб творення слів; 

- 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 

 

V семестр 

Морфологија 

Змістовий модуль 1. Глаголи у српском jезику 
Тема 1. Глаголи. Глаголски облици. Граматичке категорије. 

Тема 2. Глаголски облици и врсте промене. 

Тема 3. Добре и лоше стране зоолошког врта. Конверзациjа. 

Тема 4. Прости глаголски облици. Глаголски облици неправилного граћења. Промена 

помоћних глагола. 

Тема 5. Сложени глаголски облици. 

Тема 6. Психологија и симболика боја. Конверзациjа. 

Тема 7. Облици пасива (трпног стања). 

Тема 8. Суплетивизам у промени облика речи. 

Тема 9. «Ексери у огради». Карактер, темперамент. Људске мане и врлине. Конверзациjа. 

Змістовий модуль 2. Прилози, предлози, везници, речце и узвици у српском jезику 

Тема 10. Мало о љубави… Конверзациjа. 

Тема 11. Прилози. Семантичка карактеристика прилога и њихова синтаксичка улога у 

реченици. Компарација прилога. Предлози. Класификација предлога према односима са 

другим врстама речи. 

Тема 12. Хаjде да причамо о… Конверзациjа. 

Тема 13. Везници. Прави и неправи везници. Подела везника према функцији и значењу у 

реченици. Речце, подела према функцији и значењу у реченици. Узвици. Подела узвика 

према значењу. 

Тема 14. Еутаназија - да или не. Конверзациjа. 

 

VІ семестр 

Творба речи. Лексикологија 

Змістовий модуль 1. Творба речи 

Тема 1. Основни принципи творбе. Творба речи и позајмљенице из других језика. 

Тема 2. Творба именица извођењем. 

Тема 3. Перспективе епохе клонирања. Конверзациjа. 

Тема 4. Творба именица слагањем (композиција). Именичке полусложенице. Комбинована 

творба именица. 

Тема 5. Тајна Индиго деце. Конверзација. 

Тема 6. Творба придева. Извођене (деривација). Придеви добијени попридевљивањем. 

Тема 7. Хајку поезија 

Тема 8. Творба придева. Сложено-изведени придеви. Слагање (композиција). Придевске 

полусложенице. 

Тема 9. Ово можда нисте знали о … браку. Конверзациjа. 

Тема 10. Творба глагола. Извођене (деривација), слагање (композиција). Префиксална творба 

глагола. Творба у осталим врстама речи. 

Змістовий модуль 2. Лексикологија 

Тема 11. Лексикологија као наука. Појединачно значење речи. Мотивисане и немотивисане 

речи. Полисемија. Хомонимија. Синонимија. Антонимија. Метафорска и метонимијска 

значења. 

Тема 12. Састав лексике и сфере употребе речи књижевног језика.  

Тема 13. Фразеологизми. 

Тема 14. Кад језици утихну. Конверзациjа. 

3. Структура навчальної дисципліни 

V семестр 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог у тому числі Усьог у тому числі 



о  л п ла

б 

ін

д 

с

р 

о  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. Глаголи у српском jезику 

 

 

Тема 1. Глаголи. Глаголски 

облици. Граматичке 

категорије. 

 6 2          

Тема 2. Глаголски облици 

и врсте промене. 

 6 2          

Тема 3. Добре и лоше 

стране зоолошког врта. 

Конверзациjа 

  4          

Тема 4. Прости глаголски 

облици. Глаголски облици 

неправилног граћења. 

Промена помоћних 

глагола. 

 6 2          

Тема 5. Сложени глаголски 

облици. 

 2 2          

Тема 6. Психологија и 

симболика боја. 

  4          

Тема 7. Облици пасива 

(трпног стања). 

 2 1          

Тема 8. Суплетивизам у 

промени облика речи. 

 2 1          

Тема 9. «Ексери у огради». 

Карактер, темперамент. 

Људске мане и врлине. 

Конверзациjа 

  2          

Разом – зм. модуль1  24 20          

Змістовий модуль 2. Прилози, предлози, везници, речце и узвици у српском jезику 

Тема 10. Мало о љубави... 

Конверзациjа 

  2          

Тема 11. Прилози. 

Семантичка 

карактеристика прилога и 

њихова синтаксичка улога 

у реченици. Компарација 

прилога. Предлози. 

Класификација предлога 

према односима са другим 

врстама речи. 

 4 2          

Тема 12. Хаjде да причамо 

о… Конверзациjа 

  4          

Тема 13. Везници. Прави и 

неправи везници. Подела 

везника према функцији и 

значењу у реченици. Речце, 

подела према функцији и 

значењу у реченици. 

 4 2          



Узвици. Подела узвика 

према значењу. 

Тема 14. Еутаназија - да 

или не. Конверзациjа 

  2          

Разом – зм. модуль 2  8 12          

Усього годин   32 32   11       

VI семестр 

Творба речи. Лексикологија 

Змістовий модуль 1. Творба именица 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 1

3 

Тема 1. Основни принципи 

творбе. Творба речи и 

позајмљенице из других 

језика. 

 2 2          

Тема 2. Творба именица 

извођењем 
 6 2          

Тема 3. Перспективе епохе 

клонирања. Конверзациjа 
  2          

Тема 4. Творба именица 

слагањем (композиција). 

Именичке полусложенице. 

Комбинована творба 

именица. 

 2 2          

Тема 5. Тајна Индиго деце. 

Конверзација 

  4          

Тема 6. Творба придева. 

Извођене (деривација). 

Придеви добијени 

попридевљивањем 

 4           

Тема 7. Хајку поезија   2          

Тема 8. Творба придева. 

Сложено-изведени 

придеви. Слагање 

(композиција). Придевске 

полусложенице. 

 4 2          

Тема 9. Ово можда нисте 

знали о … браку. 

Конверзациjа 

  4          

Тема 10. Творба глагола. 

Извођене (деривација), 

слагање (композиција). 

Префиксална творба 

глагола. Творба у осталим 

врстама речи. 

 4 2          

Разом – зм. модуль 1  22 22          

Змістовий модуль 2. Лексикологија 

Тема 11. Лексикологија 

као наука. Појединачно 

значење речи. Мотивисане 

и немотивисане речи. 

Полисемија. Хомонимија. 

Синонимија. Антонимија. 

Метафорска и 

 6 2          



метонимијска значења. 

Тема 12. Састав лексике и 

сфере употребе речи 

књижевног језика. 

 2 2          

Тема 13. Фразеологизми.  2 2          

Тема 14. Кад језици 

утихну. Конверзациjа 
  4          

Разом – зм. модуль 2  10 10          

Усього годин  32 32          

             

 

 

 

4. Самостійна  робота 

V семестр 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Читання і переклад оригінальних текстів. 1 

2 Підготовка повідомлень на задану тему. 1 

3 Позааудиторне читання (200 сторінок оригінального неадаптованого тексту) 9 

VI семестр 

1 Читання і переклад оригінальних текстів. 1 

2 Підготовка повідомлень на задану тему. 1 

3 Позааудиторне читання (200 сторінок оригінального неадаптованого тексту) 9 

 Разом  22 

 

5. 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. 

 

6. 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). 

Під час вивчення вказаної дисципліни використовується така форма семестрового 

контролю: - залік (V семестр), іспит (VI семестр). Іспит або залік оцінюється за 100-

бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів – 100. Оцінка за залік складається із 70 балів поточної 

успішності і 30 балів за модульний контроль, оцінка за іспит складається із 50 балів 

поточного контролю і 50 балів за складання іспиту. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Розподіл балів, які отримують студенти 

V семестр 

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Позаа

удит. 

чит. 
Заліковий 

модульний 

контроль 3  
Т1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 
мах. 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15 30 100 

VІ семестр 

 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Поза

ауди

т. 

чит. 
Іспит 

Сума 

Т1 

 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 
мах.  

2,5 
2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15 50 100 

 

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 

 

 

8. 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.  

 

9. 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: Нианса, 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. Јовановић М. Против Вука. Београд: Стубови културе, 2004. 450с. 

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

славистички центар, 2004. 96 с.  

8. Клајн И. Речник језичких недоумица. Нови Сад: Прометеј, 2008. 304 с. 

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

Српска, 1995. 181 с. 

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

наставна средства, 1999. 415с. 

11. Мrazović P., Vukadinović Z. Gramatika srpskohrvatskog jezika za strance. Novi Sad: Dobra 

vest, 1990. 743s. 

12. Klajn I. Gramatika srpskog jezika. – Beograd. – 263 s.  

 

Допоміжна: 

1. Зенчук В.Н., Йоканович-Михайлова Е., Киршова М.П., и др.. Ученик сербохорватского    

языка. Москва, 1988. 

2. Ћупић Д., Фекете Е., Терзић Б. Слово о језику. Језички поучник. Београд: Пастенон, 

1996. 293с. 

3. Шипка М. Приче о речима. Београд: ЦПЛ, Нови Сад: Прометеј, 1998. 307с.  

 

 


