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Інформація про 

курс. 

Завдання курсу основна слов’янська мова (сербська) «Історичний 

розвиток граматичних категорій, історія сербської літературної мови 

та синтаксис» є формування теоретичних знань з дисциплін і 

практичних умінь для виходу в невимушену комунікацію, для 

аналізу мовних явищ на різних рівнях сербської мовної системи, у 

тому числі в істричному розвитку. Цей курс забезпечує всебічне 

розуміння явищ історичного розвитку граматичних категорій, історії 

сербської літературної мови та синтаксису на сучасному рівні 

розвитку сербської мови, готує студентів до викладання цієї 

дисципліни. 

Коротка анотація 

курсу 

Навчальна дисципліна розрахована на студентів 4 курсу (сербська 

філологія), що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр». Вона пропонує нормативне вивчення синтаксису з 

метою виходу у невимушену комунікацію, а також поглиблене 

вивчення синтаксису, історичного розвитку граматичних категорій, 

історії сербської літературної мови з метою поальшого викладання 

цієї дисципліни, Ці проблеми визначають перебіг розвитку сербської 

мови через призму сербської мовознавчої науки. 

Оволодіння курсом за запропонованою програмою допоможе 

студентам отримати практичні і теоретичні знання з сербської мови, 

з’ясувати її сучасний стан зрозуміти актуальні проблеми, тенденції, 

динаміку розвитку тлі розвитку сербської мовознавчої науки. 

Пропонований курс лекцій (82 години) читається у 7-8 семестрах. 

Мета та цілі курсу Мета навчальної дисципліни - засвоєння теоретичного матеріалу 

курсу з опорою на знання нормативної грамматики та з виходом у 

практичну діяльність. 

Метою викладання навчальної дисципліни є ґрунтовне оволодіння 

знаннями з курсу «Історичний розвиток граматичних категорій, 

історія сербської літературної мови та синтаксис». 

Основними завданнями курсу є ознайомлення студентів з 

основними фактами і тенденціями розвитку сербської мови в 

істричному аспекті та її синтаксису, засвоєння цих знань і уміння 

mailto:milav2000@yahoo.com
mailto:mari.vasylyshyn@gmail.com
https://philology.lnu.edu.ua/course/serbska-mova-4


застосовувати їх на практиці   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

факти і тенденції сербської мови в істричному аспекті та її сучасного 

синтаксису  

вміти : 

- розпізнавати факти і тенденції сербської мови в історичному 

аспекті, простеживши розвиток її граматичних категорій та мови 

загалом, та використовувати ці знання їх з комунікативною метою. 

- аналізувати речення, відтворити теоретичний матеріал, 

застосувати знання з цих тем при підготовці групових та 

індивідуальних завдань,здійснювати розбір речення, написати 

реферат із запропонованої теми. 

 Програмні результати навчання курсу «Історичний розвиток 

граматичних категорій, історія сербської літературної мови та 

синтаксис» загалом це 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; використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем 

професійної діяльності; розуміти основні проблеми філології та 

підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та 

інноваційних підходів; знати й розуміти систему сербської мови, 

загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію 

сербської мови і літератури і вміти застосовувати ці знання у 

професійній діяльності; характеризувати діалектні та соціальні 

різновиди сербської мови описувати соціолінгвальну ситуацію; 

знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності; Аналізувати лексичні одиниці та синтаксичні 

конструкції, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні 

явища і процеси, що їх зумовлюють; 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; здійснювати 

лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний 

аналіз текстів різних стилів і жанрів; знати й розуміти основні 

поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти 

застосовувати їх у професійній діяльності; 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; 

мати навички управління комплексними діями або проектами при 

розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі 

обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за 

прийняття рішень у непередбачуваних умовах; мати навички участі 

в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології. 

Методи навчання Використовуються такі методи навчання:  

а) словесні – лекція, пояснення, бесіда; 

б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу таблицями, схемами 

та графіками; 

в) практичні – виконання практичних робіт, що передбачає 



організацію навчальної роботи для отримання нових знань, 

узагальнень та аналізу та формування вмінь і навичок інтерпретації 

фактів і стану розвитку сербських граматичних категорій, історії 

сербської літературної мови та синтаксису. 

Розглядаються мовознавчі проблеми, студенти вчаться 

застосовувати набуті знання на практиці, робити наукові 

узагальнення. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова 

Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, 

розвитку, сучасний стан. –  Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2002. – С.272-

277. 

Грицкат И. Jезик Српских путописа из XVІІІ века // Зборник 

историjе књижевности. Књ. 10. Београд, 1976. С. 297–322. 

Грицкат И. Студиjе из историjе српскохрватског jезика. Београд, 

1975. – 225 с.  

Гудков В. П. Из истории сербской лексикографии (Венский словарь 

1791 г.) // Исследования по сербохорватскому языку. М., 1972. С. 

183–196. 

Ивић П. Срски народ и његов језик. – Београд: Просвета, 1971. – 334 

с. 

Ивић П. Укратко о разним темама // Из историје српскохрватског 

језика. – Ниш: Просвета, 1991. – С. 315–322. 

Иричанин Г. Запажања у вези са неким лексичким, 

морфосинтаксичким и стилистичким структурама у савременом 

писаном и говорном језику // Научни састанак слависта у Вукове 

дане. – 1996. – Кн.25/2. – С.419–425. 

Ковачевић М. Условне (погодбене) реченице // Синтакса сложене 

реченице у српском језику. – Београд: Просвета, 1998. – С.134–140. 

Милановић А. Кратка историjа српскоког књижевног jезика. 

Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. – 142 с. 

Станојчић Ж. Морфологија, синтакса и фразеологија // Српски језик 

на крају века. – Београд: Институт за српски језик САНУ, 1996. – С. 

111–141. 

Станојчић Ж., Поповић Љ. Граматика српскога језика:  

https://repo.etfovac.com/srpski-jezik/Stanojcic-Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

Стевановић М. Савремени српскохрватски језик. Књ.2. – Београд: 

Научно дело, 1986. – 942 с. 

Bošković R. O leksičkoj i stilskoj diferencijaciji srpskoga i hrvatskoga 

književnog jezika // Naš jezik. – 1935. – Sv. 9/10. – S.277– 284. 

Албин А. Прилог проучавању језика  Стефана Рајића // Прилози 

проучавању језика. Књ.3. Нови Сад, 1963. С. 1–22. 

Албин А. Језик у делима Аврама Мразовича (1756–1826) // Зборник 

за филологију и лингвистику. 1970. Књ.13/2. С. 149–191. 

Албин А. Језик новина Стефана Новаковића (1792–1794). Нови Сад, 

1968. 

Herrity P. Језик Емануела Јанковића // Научни састанак слависта у 

Вукове дане: Реф. и саопштења. Књ.2. Београд, 1972. С. 55–63. 

Ivić M. Problem norme u književnom jeziku // Jezik. – 1965–1966. – 

Br.1. – S.1–8. 

Стевановић М. Савремени српскохрватски језик. Књ.2. – Београд: 

Научно дело, 1986. – 942 с. (Уводни део и синтакса) 

 

Допоміжна 



Єрмоленко С.  С., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. 

Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – Київ: 

Либідь, 2001. – 224 с. 

Потебня А. А.  Мысль и языкъ. 5-е изд. – Харьковъ, 1926. – С. 178–

205. 

Чемоданов Н. С.  Младограмматизм // Лингвистический 

энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 

С. 302. 

Грицкат И. У чему је значај и какве су специфичности 

славеносрпског периода у развоју српскохрватског језика // Зборник 

за филологију и лингвистику. 1966. Књ.9. С.  55–67. 

Гудков В. П. Рукописне сербске сказание о Косовской битве как 

документ истории языка // Зборник за филологију и лингвистику. 

1974. Књ.17/2. С. 49–56. 

Гудков В.П. О славенском языке Захария Орфелина // Вестн. Моск. 

ун-та. 1973. №3. С. 46–51. 

Єрмоленко С.  С., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. 

Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – Київ: 

Либідь, 2001. – 224 с. 

Живановић Д. Вукова борба за српски песнички језик  // Анали 

филолошког факултета 4. Вуков зборник 1. Београд, 1964. С. 145–

153. 

Ивић П. Срски народ и његов језик. – Београд: Просвета, 1971. – 334 

с. 

Ивић П. Укратко о разним темама // Из историје српскохрватског 

језика. – Ниш: Просвета, 1991. – С. 315–322. 

Ивић П. Књижевни и народни језик код Срба // Историја српског 

народа. Књ.2. Београд, 1982. С. 315–347. 

Ивић П. Против ускогрудости // Политика. 1984. 25. јан. С. 18. 

Ивић П. Развој кнјижевног језика на српскохрватском језичном 

подручју // О језику некадашњем и садашњем. Београд, 1990. С. 87–

140. 

Інші інформаційні 

ресурси 

1. Бібліотеки: 

- Наукова бібліотека Львівського національного університету 

імені Івана Франка (вул. М.Драгоманова, 5, 17); 

- кафедральна бібліотека; 

- міські бібліотеки м.Львова: бібліотека АН імені В.Стефаника 

(вул.В.Стефаника, 2) 

- Львівська обласна бібліотека (пр. Т.Шевченка, 13). 

2. Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння 

використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet-

джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають. 

https://vukajlija.com/forum/teme/51421-srpski-jezicki-portal 

 http://www.srpskijezickiatelje.com/ 

https://repo.etfovac.com/srpski-jezik/Stanojcic-Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf  

 

Тривалість курсу 2 семестри 

Обсяг курсу 180 год., з них аудиторних - 164год., 16 год. самостійної роботи, 

кредитів – 6, модулів – 6 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:основні поняття курсу, які визначають стан сербської мови на 

сучасному етапі, та стан дослідження цих проблем;теоретичний 

матеріал з історії мови та синтаксису; 

https://vukajlija.com/forum/teme/51421-srpski-jezicki-portal
http://www.srpskijezickiatelje.com/
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вміти:комунікувати сербською мовою на теми, пов’язані зі 

спеціалізацією. 

характеризувати мовні явища на різних рівнях сербської мовної 

системи, опираючись на сучасні мовознавчі 

дослідження,використовувати теоретичні знання з комунікативною 

метою. 

Ключові слова сербська мова, синтаксис, історичний розвиток граматичних 

категорій, історія сербської літературної мови, практична 

комунікація. 

Формат курсу очний 

Теми Курс – 7-8 семестри 

1 семестр 

 

Razvoj gramatičkih kategorija. Imenica. Pridev. Zamenica. Broj. 

Glagol. Nepromenljive vrste reči. 

Kratak pregled istorije jezika.  

Srpskoslovenski jezik. 

Ruskoslovenski jezik u upotrebi kod Srba.  

Ruski književni  jezik u upotrebi kod Srba.  

Slavenosrpski jezik. 

Vuk Karadžić i reforma jezika, pisma i pravopisa. 

 

 

2 семестр 

 

O predmetu sintakse i sintaksičkim jedinicama 

Rečenice po sadržini. Obaveštajne rečenice. 

Upitne rečenice. Vrste rečenica 

Uzvične rečenice 

Vidovi rečenica po sastavu 

Proste rečenice. Proširene i neproširene rečenice. 

Članovi rečenice. Glavni članovi. 

Vidovi rečenica po sastavu. 

Proste rečenice.  

Proširene i neproširene rečenice.  

Članovi rečenice.  

Glavni članovi. 

Subjekat. 

Predikat. 

Zavisni članovi. 

Nezavisno složene rečenice.  

Sastavne rečenice. 

Suprotne, rastavne izuzetne i zaključne rečenice. 

Zavisno složene rečenice.  

Vrste rečenica.  

Subjektne i predikatne rečenice.  

Atributne i objektne rečenice.  

Adverbne rečenice 

Vrste adverbnih rečenica. 

Схема курсу (див. табл. наприкінці документу) 

Конверзація – відповідно до схеми курсу. 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит - 7 семестр. 

Пререквізити Отримані навички з вивчення практичного курсу мови. Курс 



фонетики, морфології та нормативний курс з синтаксису сербської 

мови. Володіння лексичними темами з різних галузей знань та 

мовознавчим термінологічним апаратом. 

 

Необхідне 

обладнання. 

Проектор, комп’ютер. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності). 

Тести, контрольні роботи. 

Максимальна сума підсумкових балів – 100. Підсумковий контроль 

передбачений у формі іспиту у 7 семестрі. Іспит оцінюється  за 50-

бальною шкалою. Бали за поточну успішність нараховуються за 

усні опитування на практичному занятті та виконання модульних 

контролів. Оцінка за модульний контроль складається із виконання 

тестів та написання рефератів.  Максимальна кількість балів за 

поточну успішність – 50. Максимальна кількість балів за поточну 

успішність з конверзації + домашнє читання = 50 балів у семестрі. 

 

Питання до 

екзамену. 

4 курс 7 семестр 

 

Razvoj gramatičkih kategorija. Imenica. Pridev. Zamenica. Broj. 

Glagol. Nepromenljive vrste reči. 

Kratak pregled istorije jezika.  

Srpskoslovenski jezik. 

Ruskoslovenski jezik u upotrebi kod Srba.  

Ruski književni  jezik u upotrebi kod Srba.  

Slavenosrpski jezik. 

Vuk Karadžić i reforma jezika, pisma i pravopisa. 

4 курс 8 семестр 

O predmetu sintakse i sintaksičkim jedinicama 

Rečenica i sintagma. 

Rečenice po sadržini. Obaveštajne rečenice. 

Upitne rečenice. Vrste rečenica 

Uzvične rečenice 

Vidovi rečenica po sastavu 

Proste rečenice. Proširene i neproširene rečenice. 

Članovi rečenice. Glavni članovi. 

Vidovi rečenica po sastavu. 

Proste rečenice.  

Proširene i neproširene rečenice.  

Članovi rečenice.  

Glavni članovi. 

Subjekat. 

Predikat. 

Zavisni članovi. 

Subjektne i predikatne rečenice 

Nezavisno složene rečenice.  

Sastavne rečenice. 

Suprotne, rastavne izuzetne i zaključne rečenice. 

Zavisno složene rečenice.  

Vrste rečenica.  

Subjektne i predikatne rečenice.  

Atributne i objektne rečenice.  

Adverbne rečenice 

Vrste adverbnih rečenica. 

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



завершенню курсу. 

 



СХЕМА КУРСУ 

 

4 КУРС. І СЕМЕСТР  

Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література Завдання, год 

 

Термін 

виконання 

 МОДУЛЬ І.      

 

1 г. 

1 

Razvoj gramatičkih kategorija. 

 

лекція  Грицкат И. Студиjе 

из историjе 

српскохрватског 

jезика. Београд, 

1975. – 225 с.  

 

 

Razvoj gramatičkih kategorija. 
– 0,4 

10.09. 

1 г. 

2 

Imenica. Pridev.  

 

 

 Грицкат И. Студиjе 

из историjе 

српскохрватског 

jезика. Београд, 

1975. – 225 с.  

Imenica. Pridev. 
– 0,4 

10.09 

2 г. 

2 

Zamenica. Broj.  

 

 

 

 

 

 

лекція Грицкат И. Студиjе 

из историjе 

српскохрватског 

jезика. Београд, 

1975. – 225 с.  

Zamenica. Broj.  
– 0,4 

17.09 

2 г. 

2 

Glagol. Prezent. 

 

лекція Грицкат И. Студиjе Glagol. Prezent. 
– 0,4 

17.09 



 

 

 

из историjе 

српскохрватског 

jезика. Београд, 

1975. – 225 с. 

 

1 г. 

3 

Glagol. Prošla vremena.  Грицкат И. Студиjе 

из историjе 

српскохрватског 

jезика. Београд, 

1975. – 225 с. 

 

Glagol. Prošla vremena. 
– 0,4 

24.09 

1 г. 

4 

Glagol. Buduće vreme. Načini.  Грицкат И. Студиjе 

из историjе 

српскохрватског 

jезика. Београд, 

1975. – 225 с. 

 

Glagol. Buduće vreme. Načini.  
– 0,4 

24.09 

1 г. 

4 

Nepromenljive vrste reči.  Грицкат И. Студиjе 

из историjе 

српскохрватског 

jезика. Београд, 

1975. – 225 с. 

Nepromenljive vrste reči. 
– 0,4 

24.09 



 

1 г. 

4 

Nepromenljive vrste reči.  Грицкат И. Студиjе 

из историjе 

српскохрватског 

jезика. Београд, 

1975. – 225 с. 

 

Nepromenljive vrste reči. 
– 0,4 

1.10 

2 г. 

5 

Predavanje razgovor o prethodnim temama.  Грицкат И. Студиjе 

из историjе 

српскохрватског 

jезика. Београд, 

1975. – 225 с. 

Razvoj gramatičkih kategorija. 

Imenica. Pridev. Zamenica. Broj. 

Glagol. Nepromenljive vrste reči. 
– 0,4 

1.10 

 МОДУЛЬ 2.      

3 г. 

6 

Kratak pregled istorije jezika.  

Srpskoslovenski jezik. 

Ruskoslovenski jezik u upotrebi kod Srba.  

Ruski književni  jezik u upotrebi kod Srba.  

Slavenosrpski jezik. 

Vuk Karadžić i reforma jezika, pisma i pravopisa. 

лекція Милановић А. Кратка 

историjа српскоког 

књижевног jезика. 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2004. – 142 

с. 

Васильєва Л. 

Штокавські 

літературні мови: 

проблеми 

становлення, 

розвитку, сучасний 

стан. –  Львів: ЛНУ 

ім. Ів.Франка, 2002.  

Rečenica. 
– 0,4 

8.10 

2 г. 

6 

Srpskoslovenski jezik. 

 

лекція Милановић А. Кратка 

историjа српскоког 

Gramatičko ustrojstvo rečenice. 

– 0,4 

15.10 



књижевног jезика. 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2004. – 142 

с. Васильєва Л. 

Штокавські 

літературні мови: 

проблеми 

становлення, 

розвитку, сучасний 

стан. –  Львів: ЛНУ 

ім. Ів.Франка, 2002. 

 

2 г.  

6 

Ruskoslovenski jezik u upotrebi kod Srba. 

 

лекція Милановић А. Кратка 

историjа српскоког 

књижевног jезика. 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2004. – 142 

с.  

Васильєва Л. 

Штокавські 

літературні мови: 

проблеми 

становлення, 

розвитку, сучасний 

стан. –  Львів: ЛНУ 

ім. Ів.Франка, 2002.  

Predikat kao jezgro rečenice 
– 0,4 

15.10 

2 г. 

7 

Ruski književni  jezik u upotrebi kod Srba.  

 

лекція Милановић А. Кратка 

историjа српскоког 

књижевног jезика. 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2004. – 142 

Subjekt  
– 0,4 

15.10 



с. Васильєва Л. 

Штокавські 

літературні мови: 

проблеми 

становлення, 

розвитку, сучасний 

стан. –  Львів: ЛНУ 

ім. Ів.Франка, 2002. 

 

3 г. 

8 

Slavenosrpski jezik. 

 

лекція Милановић А. Кратка 

историjа српскоког 

књижевног jезика. 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2004. – 142 

с. Васильєва Л. 

Штокавські 

літературні мови: 

проблеми 

становлення, 

розвитку, сучасний 

стан. –  Львів: ЛНУ 

ім. Ів.Франка, 2002. 

 

Glagolske dopune. Objekt  
– 0,4 

22.10 

3 г. 

8 

Vuk Karadžić i reforma jezika, pisma i pravopisa. 

Sociolingvističke činjenice. 

  
 

лекція Милановић А. Кратка 

историjа српскоког 

књижевног jезика. 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2004. – 142 

с.  

Васильєва Л. 

Штокавські 

літературні мови: 

Priložne oznake  
– 0,4 

22.10 



проблеми 

становлення, 

розвитку, сучасний 

стан. –  Львів: ЛНУ 

ім. Ів.Франка, 2002.  

3 г. 

8 

Vuk Karadžić i reforma jezika, pisma i 

pravopisa.Pismenica. Pjesmarica. 

 

лекція Милановић А. Кратка 

историjа српскоког 

књижевног jезика. 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2004. – 142 

с.  

Васильєва Л. 

Штокавські 

літературні мови: 

проблеми 

становлення, 

розвитку, сучасний 

стан. –  Львів: ЛНУ 

ім. Ів.Франка, 2002.  

Pridjevne dopune 
– 0,4 

29.10 

3 г. 

9 

Vuk Karadžić i reforma jezika, pisma i pravopisa. 

Rečnik iz 1818. 

 

лекція Милановић А. Кратка 

историjа српскоког 

књижевног jезика. 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2004. – 142 

с. Васильєва Л. 

Штокавські 

літературні мови: 

проблеми 

становлення, 

розвитку, сучасний 

стан. –  Львів: ЛНУ 

ім. Ів.Франка, 2002. 

Imenične dopune. Atribut i apozicija 
– 0,4 

 



 

2 г. 

10 

Vuk Karadžić i reforma jezika, pisma i pravopisa. 

Prevod Novog Zavjeta. 

 Милановић А. Кратка 

историjа српскоког 

књижевног jезика. 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2004. – 142 

с.  

Васильєва Л. 

Штокавські 

літературні мови: 

проблеми 

становлення, 

розвитку, сучасний 

стан. –  Львів: ЛНУ 

ім. Ів.Франка, 2002. 

 Predikatni proširak 
– 0,4 

5.11 

3 г. 

10 

Vuk Karadžić i reforma jezika, pisma i pravopisa. 

Završni deo reforme. 

 Милановић А. Кратка 

историjа српскоког 

књижевног jезика. 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2004. – 142 

с. Васильєва Л. 

Штокавські 

літературні мови: 

проблеми 

становлення, 

розвитку, сучасний 

стан. –  Львів: ЛНУ 

ім. Ів.Франка, 2002. 

 

Subjektni i predikatni skup 
– 0,4 

5.11 

2 г. 

10 

Predavanje razgovor o prethodnim temama. 

 

 Милановић А. Кратка 

историjа српскоког 

књижевног jезика. 

Kratak pregled istorije jezika.  

Srpskoslovenski jezik. 

Ruskoslovenski jezik u upotrebi kod 

12.11 



Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2004. – 142 

с. Васильєва Л. 

Штокавські 

літературні мови: 

проблеми 

становлення, 

розвитку, сучасний 

стан. –  Львів: ЛНУ 

ім. Ів.Франка, 2002. 

 

Srba. Ruski književni  jezik u 

upotrebi kod Srba. Slavenosrpski 

jezik. Vuk Karadžić i reforma jezika, 

pisma i pravopisa. 
– 0,4 
 

  МОДУЛЬ 3     

1 т. 

4 

год. 

Kad jezici utihnu. Конверзациjа пр. Василишин М., 

Климець М., Хороз 

Н. Да ти кажем jош 

ово. – Навчальний 

посібник. – Львів, 

2014. 116 с. 

Odgovori na pitanja uz tekst, 

rasprava. Učešće u diskusiji. 

Slobodno prepričavanje teksta  

Самостійна 

підготовка 

передбачена 

для кожного 

заняття з 

конверзації 

2 т. 

2 

год. 

Zanimljivosti o jeziku sa sva četiri stranе 

Конверзациjа 

пр. https://www.10naj.co

m/zanimljivosti-o-

jezicima-sa-sve-4-

strane/  

та інші інтернет-

джерела 

Odgovori na pitanja uz tekst, 

rasprava. 

 

2 т. 

2 

год. 

3 т. 

4 

год. 

Reči koje prljaju jezik. Psovanje u srpskom jeziku. 

Конверзациjа 

пр. http://politikin-

zabavnik.co.rs/pz/teks

tovi/ruzno-%D1%98e-

ruzno-zboriti 

та інші інтернет-

джерела 

Odgovori na pitanja uz tekst, 

rasprava. Slobodno prepričavanje 

teksta 

 

4 т. 

4 

год. 

Igre, kvizovi, ukrštenice. Конверзациjа пр. Ćosić P. Srpski za 

strance – testovi, 

vežbanja, igre. – 

Rešavanje tematskih ukrštenica  

https://www.10naj.com/zanimljivosti-o-jezicima-sa-sve-4-strane/
https://www.10naj.com/zanimljivosti-o-jezicima-sa-sve-4-strane/
https://www.10naj.com/zanimljivosti-o-jezicima-sa-sve-4-strane/
https://www.10naj.com/zanimljivosti-o-jezicima-sa-sve-4-strane/
http://politikin-zabavnik.co.rs/pz/tekstovi/ruzno-%D1%98e-ruzno-zboriti
http://politikin-zabavnik.co.rs/pz/tekstovi/ruzno-%D1%98e-ruzno-zboriti
http://politikin-zabavnik.co.rs/pz/tekstovi/ruzno-%D1%98e-ruzno-zboriti
http://politikin-zabavnik.co.rs/pz/tekstovi/ruzno-%D1%98e-ruzno-zboriti


Kornet, 2011. - 155 c.   

5 т. 

4 

год. 

Hajde da pričamo o... Конверзациjа пр. Василишин М., 

Климець М., Хороз 

Н. Да ти кажем jош 

ово. – Навчальний 

посібник. – Львів, 

2014. 116 с. 

Pripremanje projekta-„emisije“ o 

vestima iz Srbije. Predstavljanje 

projekta i njihov prevod kolegama iz 

grupe  

 

6 т. 

4 

год. 

Slava ─ jedina neprekinuta tradicija Srba. 

Конверзациjа 

пр. https://www.agromedi

a.rs/Zivot-na-

selu/obicaji/slava-

jedina-neprekinuta-

tradicija-srba  

Odgovori na pitanja uz tekst, 

rasprava. Slobodno prepričavanje 

teksta 

 

7 т. 

4 

год. 

8 т. 

2 

год. 

Srpska kinematografija.  Recenzija filma prema 

izboru studenata. Конверзациjа 

пр. Численні інтернет-

джерела 

Odgovori na pitanja uz tekst, 

rasprava. Pripremanje recenzije filma 

prema izboru studenta. 

 

8 т. 

2 

год. 

9 т. 

2 

год. 

Porodica u XXI veku. Конверзациjа пр. Численні інтернет-

джерела 

Odgovori na pitanja uz tekst, 

rasprava. Slobodno prepričavanje 

teksta 

 

9 т.  

2 

год. 

 

10 т. 

4 

год. 

Lektira. пр. Студенти складають 

позааудиторне 

читання книги за 

власним вибором 

Prepričavanje i analiza izabrane 

knjige  

 

 4 курс 2 cеместр 

МОДУЛЬ 1. 

    

1 г. O predmetu sintakse i sintaksičkim jedinicama. лекція  Стевановић М. O predmetu sintakse i sintaksičkim 12.02 

https://www.agromedia.rs/Zivot-na-selu/obicaji/slava-jedina-neprekinuta-tradicija-srba
https://www.agromedia.rs/Zivot-na-selu/obicaji/slava-jedina-neprekinuta-tradicija-srba
https://www.agromedia.rs/Zivot-na-selu/obicaji/slava-jedina-neprekinuta-tradicija-srba
https://www.agromedia.rs/Zivot-na-selu/obicaji/slava-jedina-neprekinuta-tradicija-srba
https://www.agromedia.rs/Zivot-na-selu/obicaji/slava-jedina-neprekinuta-tradicija-srba


1  Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.  

 

jedinicama. 

 

– 0,4 

1 г. 

1 

Rečenica i sintagma.  

 

 Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с. 

Rečenica i sintagma.  

– 0,4 

 

19.02 

1 г.  

2 

Rečenice po sadržini. Obaveštajne rečenice. Upitne 

rečenice.Uzvične rečenice. 

 

лекція Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.  

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

Rečenice po sadržini. Obaveštajne 

rečenice. Upitne rečenice.Uzvične 

rečenice. 

– 0,4 

26.02 

1 г. 

2 

Vidovi rečenica po sastavu. 

 

лекція Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с. 

Станојчић Ж., 

Vidovi rečenica po sastavu. 

 – 0,4 

4.03 



Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

1 г. 

3 

Proste rečenice.   Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.  

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

Proste rečenice.  

– 0,4 

11.03 

1 г. 

3 

Proširene i neproširene rečenice. 

 

 

 Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.   

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

Proširene i neproširene rečenice. 

– 0,4 

18.03 



m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

2 г. Članovi rečenice. Glavni članovi. 

 

 

 Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с. 

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

Članovi rečenice. Glavni članovi.– 

0,4 

25.03 

2 г. 

4 

Vrste predikata. 

 

 

 Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с. 

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

Vrste predikata. 

– 0,4 

1.04 



2 г. 

4 

Predavanje razgovor o prethodnim temama. 

O predmetu sintakse i sintaksičkim jedinicama 

Rečenica i sintagma. 

Rečenice po sadržini. Obaveštajne rečenice. 

Upitne rečenice. Vrste rečenica 

Uzvične rečenice 

Vidovi rečenica po sastavu 

Proste rečenice. Proširene i neproširene rečenice. 

Članovi rečenice. Glavni članovi 

 

 Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с. 

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

Predavanje razgovor o prethodnim 

temama. 

O predmetu sintakse i sintaksičkim 

jedinicama 

Rečenica i sintagma. 

Rečenice po sadržini. Obaveštajne 

rečenice. 

Upitne rečenice. Vrste rečenica 

Uzvične rečenice 

Vidovi rečenica po sastavu 

Proste rečenice. Proširene i 

neproširene rečenice. 

Članovi rečenice. Glavni članovi 

– 0,4 

8.04 

 МОДУЛЬ 2.      

3 г. 

5 

Zavisni članovi. Odredbe i dopune. 

 

 Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.  

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

Zavisni članovi. Odredbe i dopune.– 

0,4 

15.04 

3 г. 

5 

Vrste složenih rečenica.  лекція Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

Vrste složenih rečenica 

– 0,4 

22.04 



језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.  

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

3 г. 

6 

Nezavisno složene rečenice. Sastavne rečenice. 

Suprotne, rastavne izuzetne i zaključne rečenice 

 

лекція Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.  

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

Nezanisno složene rečenice 

– 0,4 

22.04 

3 г. 

6  

Zavisno složene rečenice.  

Vrste rečenica.  

 

лекція Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.  

Станојчић Ж., 

Zavisno složene rečenice 

– 0,4 

29.04 



Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

3 г. 

7 

Zavisno složene rečenice. Subjektne i predikatne 

rečenice.  

 

лекція Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.  

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

Zavisno složene rečenice. Subjektne 

i predikatne rečenice. 

– 0,4 

29.04 

2 г. 

7-8 

Atributne i objektne rečenice.  

 

 

лекція Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.  

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

Atributne rečenice, objektne 

rečenice. 

– 0,4 

29.04 



m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

2 г. 

8 

Adverbne rečenice. 

 

лекція Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.  

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

Adverbne rečenice. 

– 0,4 

6.05 

2 г. 

8-9 

Vrste adverbnih rečenica.  

 

 

лекція Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.  

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

Vrste adverbnih rečenica. 

– 0,4 

6.05 



2 г. 

10 

Vrste adverbnih rečenica. 

 

лекція Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.  

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

Vrste adverbnih rečenica.– 0,4 6.05 

3 г. 

11-

12 

Upravni i neupravni govor. 

 

 

 

 Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.  

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

 Upravni i neupravni govor. 

– 0,4 

12.05 

2 г. 

13 

 

Mnogostruko složena rečenica 

 

 Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Mnogostruko složena rečenica 

– 0,4 

13.05 



Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с.  

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

2 г. 

14 

Predavanje razgovor o prethodnim temama. 

Složena rečenica 

Nezanisno složene rečenice 

Zavisno složene rečenice 

Mnogostruko složena rečenica 

 

 

 Стевановић М. 

Савремени 

српскохрватски 

језик. Књ.2. – 

Београд: Научно 

дело, 1986. – 942 с. 

Станојчић Ж., 

Поповић Љ. 

Граматика српскога 

језика:  

https://repo.etfovac.co

m/srpski-

jezik/Stanojcic-

Popovic-Gramatika-

srpskoga-jezika.pdf 

Predavanje razgovor o prethodnim 

temama. 

Složena rečenica 

Nezanisno složene rečenice 

Zavisno složene rečenice 

Mnogostruko složena rečenica 

 

13.05 

 МОДУЛЬ 3     

1 т. 

3 

год. 

2 т 

1 

год. 

 

Noć koja nestaje. Problem svetlosne zagađenosti u 

savremenom svetu. Конверзациjа 

пр. Василишин М., 

Климець М., Хороз 

Н. Да ти кажем jош 

ово. – Навчальний 

посібник. – Львів, 

2014. 116 с. 

Odgovori na pitanja uz tekst, 

rasprava. Slobodno prepričavanje 

teksta 

Самостійна 

підготовка 

передбачена 

для кожного 

заняття з 

конверзації 



2 т. 

2 

год. 

3 т. 

2 

год. 

Najveći ekološki problemi. Конверзациjа 

 

пр. http://ekodrina.org/sr/

blog/2017/01/27/globa

lni-ekoloski-problemi/ 

та інші інтернет-

джерела 

Odgovori na pitanja uz tekst, 

rasprava. Slobodno prepričavanje 

teksta 

 

3т. 

1 

год. 

4 т. 

3 

год. 

Kanoni lepote kroz vekove. Конверзациjа пр. http://ana2cats.com/20

12/04/23/ideali-

lepote-kroz-vekove-i-

deo/  

та інші інтернет-

джерела 

Odgovori na pitanja uz tekst, 

rasprava. Slobodno prepričavanje 

teksta 

 

5 т. 

3 

год. 

4 т. 

1 

год. 

Intujicija. Конверзациjа пр. Василишин М., 

Климець М., Хороз 

Н. Да ти кажем jош 

ово. – Навчальний 

посібник. – Львів, 

2014. 116 с. 

Odgovori na pitanja uz tekst, 

rasprava. Slobodno prepričavanje 

teksta 

 

4 т. 

2 

год. 

5 т. 

3 

год. 

6 т. 

1 

год. 

Razgovori o budućnosti. Конверзациjа пр. Численні інтернет-

джерела 

Sastav „Kako vidim svet za 20 

godina“. Učešće u diskusiji.  

 

6 т. 

2 

год. 

7 т. 

2 

год. 

U korak sa modom. Конверзациjа пр. Численні інтернет-

джерела 

Odgovori na pitanja uz tekst- 

Diskusija „Da li je moda uopšte 

važna?“ 

 

7 т. Srpska muzika. Конверзациjа пр. https://www.rts.rs/pag Odgovori na pitanja uz tekst,  

http://ekodrina.org/sr/blog/2017/01/27/globalni-ekoloski-problemi/
http://ekodrina.org/sr/blog/2017/01/27/globalni-ekoloski-problemi/
http://ekodrina.org/sr/blog/2017/01/27/globalni-ekoloski-problemi/
http://ana2cats.com/2012/04/23/ideali-lepote-kroz-vekove-i-deo/
http://ana2cats.com/2012/04/23/ideali-lepote-kroz-vekove-i-deo/
http://ana2cats.com/2012/04/23/ideali-lepote-kroz-vekove-i-deo/
http://ana2cats.com/2012/04/23/ideali-lepote-kroz-vekove-i-deo/
https://www.rts.rs/page/tv/sr/story/21/rts-2/3451937/srpska-muzika-kroz-vekove.html


1 

год. 

8 т. 

1 

год. 

e/tv/sr/story/21/rts-

2/3451937/srpska-

muzika-kroz-

vekove.html 

та інші інтернет-

джерела 

rasprava o omiljenoj muzici. Učešće 

u diskusiji.  

8 т. 

2 

год. 

9 т. 

2 

год. 

Moć straha. Конверзациjа пр. Численні інтернет-

джерена 

Odgovori na pitanja uz tekst, 

rasprava. Slobodno prepričavanje 

teksta 

 

9 т. 

1 

год. 

10 т. 

3 

год. 

Hajde da pričamo o... Конверзациjа пр. Ćosić P. Srpski za 

strance – testovi, 

vežbanja, igre. – 

Kornet, 2011. - 155 c.   

Rasprava o važnim društvenim 

temama.  

 

11 т. 

3 

год. 

12 т. 

3 

год. 

 

Lektira. пр. Студенти складають 

позааудиторне 

читання книги за 

власним вибором 

Prepričavanje i analiza izabrane 

knjige 

 

    

           

https://www.rts.rs/page/tv/sr/story/21/rts-2/3451937/srpska-muzika-kroz-vekove.html
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