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Навчальна дисципліна “Третя слов’янська мова (сербська)” 

поглиблює знання студентів про південнослов’янські мови 

(походження, поділ, територіальне поширення, функціонування на 

сучасному етапі) та дає змогу опанувати сучасну сербську мову до 

рівня А2. Студенти вивчають нормативну граматику і базову 

лексику сербської мови, а також розвивають та удосконалюють 

практичні навички: писання, читання, розуміння, вміння 

перекладати зі словником, спілкування. 

Коротка анотація 

курсу 

Курс сербської мови призначений для студентів-магістрів. Цей курс 

дає студентові знання з сучасної сербської мови (фонетичні 

особливості, нормативну граматику, базову лексику). Студенти 

довідуються про місце сербської мови у сім’ї слов’янських мов, її 

особливості як одної з південнослов’янських мов, про Вука 

Стефановича Караджича як основоположника літературної 

сербської мови, період функціонування сербохорватської мови та її 

характеристики, а також про основні відмінності між сучасними 

сербською та хорватською мовами. 

Мета та цілі курсу  

Метою викладання навчальної дисципліни “Третя слов’янська мова 

(сербська)” є: 

 висвітлити засадничі характеристики сучасної сербської 

мови як однієї з південнослов’янських мов; 

 вивчити базову граматику та лексику сучасної сербської 

мови; 

 презентувати краєзнавчі матеріали про Сербію та Адріатику. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Третя слов’янська 

мова (сербська)” є: 

mailto:zoranahuk@ukr.net
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 для вивчення сербської мови як сучасної слов’янської мови 

для студентів заплановано розглянути основні граматичні 

теми; 

 засвоївши граматичні правила сербської мови, вивчати 

розмовні теми для розвитку усного мовлення; 

 навчити писати двома графіками (кирилицею й латиницею). 

 закріпити граматичні правила шляхом виконання 

практичних завдань; 

 засвоївши граматичні правила сербської мови, вивчати 

комплексно розмовні теми для розвитку усного мовлення; 

   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; 

 знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна: 

 Бјелаковић И., Војновић Ј. Научимо српски 1. Let`s learn 

Serbian. – Нови Сад: Филозофски факултет: Дневник, 2004. – 

166 с. 

 Бјелаковић И., Војновић Ј. Научимо српски 1. Let`s learn 

Serbian. Радна свеска. – Нови Сад: Филозофски факултет: 

Дневник, 2004. – 54 с. 

 Васильєва Л. Українсько-сербський тематичний словник = 

Ukrajinsko-srpski tematski rečnik / Людмила Васильєва, 

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

 Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів, 2017. – 104 с. 

 Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. 

Навчальний посібник. – Львів : ПАІС, 2019. – 136 с. 

 Зенчук В, Йоканович-Михайлова Е., Киршова М., Маркович 

М. Учебник сербохорватского языка. – Москва: Изд. 

Москов. у-та, 1986. – 195 с. 

 Клајн И. Граматика српског језика за странце. 1 изд. – 

Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006. 282 с. 

Додаткова: 

 Симић Р., Јовановић Ј. Мала српска граматика. – Београд: 

Јасен - Донат Граф. – 295 с. 

 Bajac P. Serbian for foreigners: with a short grammar. – 4th ed. – 

Beograd: A.Nikolić, 2007. – 239 s. CD. 

 Електронні ресурси: 

- https://vukajlija.com/srpski-jezicki-portal  

- http://www.rastko.rs/rastko-ukr/ 

 

Тривалість курсу Один семестр ( ІІ семестр – 2020). 

https://vukajlija.com/srpski-jezicki-portal
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Обсяг курсу Загальний обсяг 32 години, у т. ч. 16 лекційних занять, 16 

практичних занять. Два змістові модулі. 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- особливості фонетичної системи сучасної слов’янської мови 

(сербської); 

- основний словниковий запас сучасної слов’янської мови 

(сербської); 

- основи морфології та синтаксису сучасної слов’янської мови 

(сербської), необхідні для володіння іноземною мовою на 

рівні (А2); 

- загальні відомості про культурне та суспільно-політичне 

життя у країні, мову якої вивчає. 

вміти:  
- застосовувати здобуті знання з фонетики, лексики та 

граматики сучасної слов’янської мови (сербської) на 

практиці; 

- 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; 

- знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

Ключові слова Vrste reči, imenica, pridev, zamenica, broj, glagol, deklinacija, 

conjugacija, padež, osnova, koren, sufiks, prefiks, nastavak, ćirilica, 

latinica. 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік 

Пререквізити Нормативна граматика української мови. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Курс «Третя слов'янська мова (сербська)» передбачає застосування 

таких методів навчання: пояснення, бесіда, демонстрація, 

практична робота, вправи, проблемний виклад, частково-

пошуковий метод, інформаційно-ілюстративний метод. 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Підсумковий контроль передбачений у формі заліку через 

виставлення оцінки за результатами поточної успішності. 

Оцінювання поточної успішності проводиться за 100-бальною 

шкалою. Бали за поточну успішність нараховуються так: 

• практичні: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

20; 

• модулі: 30 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 



 • залік (письмове та усне опитування): 50% семестрової оцінки. 

Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до заліку 1. Відмінювання іменників чоловічого роду із закінченням на 

приголосний. Особливості утворення множини в 

односкладових іменниках чоловічого роду. 

2. Відмінювання іменників середнього роду. 

3. Відмінювання іменників жіночого роду із закінченням на –а. 

4. Дієвідмінювання дієслів А-дієвідміни. 

5. Дієвідмінювання дієслів І-дієвідміни. 

6. Дієвідмінювання дієслів Е-дієвідміни. 

7. Дієвідмінювання дієслів на – овати, - ивати, - исати. 

8. Кількісні та порядкові числівники. 

9. Відмінювання особових займенників. 

10. Дві основи дієслова. Особливості утворення минулого часу 

(перфекту). Заперечна форма перфекта. 

11. Майбутній час І: особливості утворення і вживання. 

Заперечна форма дієслів у майбутньому часі. 

12. Розмовні теми: „Moja porodica“, „Moja kuća“, „U modernom 

stanu“, „Jedan radni dan“, „Hrana i piće“, „Na pijaci“, „U 

restoranu“, „U kafiću“, „Odeća i obuća“. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



 

СХЕМА КУРСУ 

 
Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльно

сті 

(занятт

я) 

 

Література  Завдання, год 

 

Термін 

виконання 

 МОДУЛЬ І     

2 

год. 

Тема 1. Місце сербської мови у сім’ї 
слов’янських мов, її особливості як одної з 
південнослов’янських мов. Вук Стефанович 
Караджич як основоположник літературної 
сербської мови. Період функціонування 
сербохорватської мови та її характеристики, 
основні відмінності між сучасними сербською та 
хорватською мовами. Сербська графіка 
(кирилиця і латиниця). 

Лекцій

не 

заняття 

Клајн И. Граматика 

српског језика за 

странце. 1 изд. – 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2006. 282 с. 

  

2 

год. 

Тема 2. Фонетика. Система голосних і 

приголосних сербської мови. Чергування. 

Привітання. Дні тижня, пори року, місяці. 

Дієвідмінювання дієслова «бути». Заперечна 

форма дієслова «бути». Числівник. Кількісні 

числівники. Порядкові числівники. 

Практи

чне 

заняття 

Зенчук В, 

Йоканович-

Михайлова Е., 

Киршова М., 

Маркович М. 

Учебник 

сербохорватского 

языка, 1986. – 195 с. 

  

2 

год. 

Тема 3. Морфологія. Іменник. Рід іменника. 

Відмінювання іменників середнього роду. 

Розмовна тема: «Моя сім’я». Говорна тема: 

Моја породица. 

 

Практи

чне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та 

прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

  



2 

год. 

Тема 4. Кількісні та порядкові числівники (1-20). 

Питальні конструкції з дієсловом «бути». 

Дієслово «имати» та питальні конструкції з ним. 

Розмовна тема: «Моя квартира». 

 

Практи

чне 

заняття 

Зенчук В, 

Йоканович-

Михайлова Е., 

Киршова М., 

Маркович М. 

Учебник 

сербохорватского 

языка, 1986. – 195 с. 

  

2 

год. 

Тема 5. Морфологія. Відмінювання іменників 

чоловічого роду. 

Лекцій

не 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та 

прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

Клајн И. Граматика 

српског језика за 

странце. 1 изд. – 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2006. 282 с. 

  

2 

год. 

Тема 6. Морфологія. Дієслово. Дієвідмінювання 

дієслів А-дієвідміни. Заперечна форма. 

Лекцій

не 

заняття 

Клајн И. Граматика 

српског језика за 

странце. 1 изд. – 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2006. 282 с. 

  

2 

год. 

Тема 7. Морфологія. Дієвідмінювання дієслів І-
дієвідміни. Вправи. Вірш «Шта је на крају» 
Душка Радовича. Розмовна тема: „Један радни 

дан“. 

Практи

чне 

заняття 

Бјелаковић И., 

Војновић Ј. Научимо 

српски 1. Let`s learn 

Serbian. – Нови Сад, 

2004. – 166 с. 

  

2 Тема 8. Морфологія.  Лекцій Клајн И. Граматика   



год. Дієвідмінювання дієслів Е-дієвідміни. 

Дієвідмінювання дієслів на –овати, -ивати. 

не 

заняття 

српског језика за 

странце. 1 изд. – 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2006. 282 с. 

 МОДУЛЬ ІІ     

2 

год. 

Тема 9. Морфологія. Іменник. Відмінювання 
іменників жіночого роду. 

Лекцій

не 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та 

прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

  

2 

год. 

Тема 10. Відмінювання іменників жіночого роду. 
Вправи. Розмовна тема: „Храна и пиће“. У 
продавници брзе хране. У супермаркету. У 
пекари. Јеловник. У ресторану. У кафићу. 

Практи

чне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та 

прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

Војновић Ј. Научимо 

српски 1. Let`s learn 

Serbian. – Нови Сад, 

2004. – 166 с. 

  

2 

год. 

Тема 11. Морфологія. Займенник. Особові та 
присвійні займенники. Розмовна тема «Вечера 

за госте». 

 

Практи

чне 

заняття 

Зенчук В, 

Йоканович-

Михайлова Е., 

Киршова М., 

Маркович М. 

Учебник 

сербохорватского 

языка, 1986. – 195 с. 

  

2 

год. 

Тема 12. Розмовна тема: „Делови тела“, 

„Одећа и обућа“. Вправи. Шта носе млади ових 
дана. У куповини. У робној кући. У фризерском 
салону. 

Практи

чне 

заняття 

Војновић Ј. Научимо 

српски 1. Let`s learn 

Serbian. – Нови Сад, 

  



 2004. – 166 с. 

2 

год. 

Тема 13. Морфологія. Дієслово. Дві основи 

дієслова. Особливості утворення минулого часу 

(перфекту). 

Лекцій

не 

заняття 

Клајн И. Граматика 

српског језика за 

странце. 1 изд. – 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2006. 282 с. 

  

2 

год. 

Тема 14. Минулий час. Питальні конструкції. 
Заперечна форма. Порядок слів у реченні при 
вживанні перфекта. 

Лекцій

не 

заняття 

Клајн И. Граматика 

српског језика за 

странце. 1 изд. – 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2006. 282 с. 

  

2 

год. 

Тема 15. Морфологія. Дієслово. Майбутній час І: 

особливості утворення і вживання. Заперечна 
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