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Завданням викладання навчальної дисципліни “Друга слов’янська мова 

(сербська)” є поглиблення знань студентів про південнослов’янські мови 

(походження, поділ, територіальне поширення, функціонування на 

сучасному етапі) та вивчення сучасної сербської мови до середнього 

рівня. 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-богемістів третього та 

четвертого років навчання. Як частина обов'язкової програми цей курс 

дає студентові знання з сучасної сербської мови (фонетичні особливості, 

нормативну граматику, базову лексику сучасної сербської мови). 

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, про основні відмінності між сучасними сербською та 

хорватською мовами. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни “Друга слов’янська мова 

(сербська)” є: 

 висвітлити засадничі характеристики сучасної сербської мови як 

однієї з південнослов’янських мов; 

 комплексно працювати над вивченням базової граматики та 

лексики сучасної сербської мови; 

 наголосити на основних відмінностях між сучасною сербською та 

хорватською мовами; 

 презентувати краєзнавчі матеріали про Сербію та Адріатику; 

 ознайомити студентів із музичною культурою країни. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Друга слов’янська мова 

https://philology.lnu.edu.ua/course/druha-slovyanska-mova-serbska


(сербська)” є: 

 для вивчення сербської мови як другої слов’янської мови для 

студентів-богемістів заплановано розглянути основні граматичні 

теми; 

 закріпити граматичні правила шляхом виконання практичних 

завдань; 

 засвоївши граматичні правила сербської мови, вивчати 

комплексно розмовні теми для розвитку усного мовлення; 

 навчити писати двома графіками (кирилицею й латиницею); 

 комплексно підготувати студентів для складання іспиту з 

сербської мови (рівень B1-B2); 

 ознайомлення студентів з основними тенденціями розвитку 

сербської мови, засвоєння цих знань разом із умінням 

застосовувати їх на практиці. 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна: 

 Бјелаковић И., Војновић Ј. Научимо српски 1. Let`s learn Serbian. Нови Сад: 

Филозофски факултет, 2004. – 166 с. 

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

– Нови Сад: Филозофски факултет, 2004. – 54 с. 

 Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2017. – 104 с. 

 Гук З. Сербський іменник та прикметник: словозміна. Навчальний посібник. – 

Львів : ПАІС, 2019. – 136 с. 

 Гук З. Сербське дієслово: словозміна. Навчально-методичне видання. – Львів, 

2019. Електронна версія. 

 Дешић М. Српски акценат с лакоћом. – Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства, 1992. – 74 с. CD1, CD2, CD3. 

 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. 

 Danilović M. Step By Step = Srpski korak po korak. 1. – Beograd : Kornet, 2011. – 

274 s. 

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

naukowe, 2004. 154 с. 

Словники 
 Васильєва Л. Українсько-сербський тематичний словник = Ukrajinsko-srpski 

tematski rečnik / Людмила Васильєва, Богдан Сокіл. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2015. – 350 с. 

  Иванович С., Петранович И. Русско-сербохорватский словарь. – Москва: 

Русский язык, 1976. – 712 с. 

 Речник српскога језика / [израдили Милица Вујанић и др.]. – Нови Сад: Матица 

српска, 1998. – 1561 с. 

 Речник српског језика, страних речи и израза [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: http://www.vokabular.org 
 Станковић Б. Руско-српски речник: 55.000 речи. – 2. изд. – Нови Сад: Матица 

српска, 1998. – 1000 с. 
 Толстой И. Сербохорватско-русский словарь. – 5 изд. – Москва: Русский язык, 

1982. – 735 с. 

 Menac A., Koval A. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski rječnik. – Zagreb: SNL, 1979. – 

688 s. 

Додаткова: 

 

 Јокановић-Михајлов Ј., Ломпар В. Говоримо српски: уџбеник српског језика за 

странце. – 4. изд. – Београд: Међународни славистички центар, 2007. 96 с. 

 Лекторске вежбе: приручник за српски језик као страни / [редактор Јелица 

Јокановић-Михајлов]. – 2. изд. – Београд: Међународни славистички центар, 

2015. – 165 с. 

http://www.vokabular.org/


 Менкаджиева В., Савова-Сааведра Д. Српски језик (основи граматике и вежбе). 

– Изд. „Св. Кл. Охридски“, 2007. – 152 с. 

 Петровић В., Дудић К. Речник глагола са допунама. – Београд: Завод за 

уџбенике и наставна средства, 1989. - 123 с. 

 Симић Р., Јовановић Ј. Мала српска граматика. – Београд: Јасен - Донат Граф. – 

295 с. 

 Станојчић Ж. Граматика српског језика. – 1 изд. – Београд: Креативни центар, 

2010. – 418 с. 

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

A.Nikolić, 2007. – 239 s. CD. 

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

 Ognjenović S. Ilustrovani atlas Srbije. – Beograd: Evro-Giunti, 2008. – 159 s. 

 

Електронні 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/ 

Тривалість курсу Чотири семестри (5, 6, 7, 8). 

 

Обсяг курсу 

Загальний обсяг 195 годин, у т. ч. 144 годин практичних занять і 81 

година самостійної роботи, 6,5 кредитів ЄКТС упродовж 5-6 семестрів 

та 68 годин практичних і 81 години самостійної роботи, 7 кредитів ЄКТС 

у 7-8 семестрах. 4 модулі. 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 сербську графіку (кирилицю і латиницю); 

  фонетичні правила сучасної сербської мови; 

 нормативну граматику сучасної сербської мови (іменник, 

прикметник, дієслово, займенник, числівник); 

 вивчити базову лексику. 

уміти:    

 читати сербською мовою; 

 писати двома графіками (кирилицею й латиницею); 

 розповідати  базові розмовні теми; 

 розуміти сербську мову, писати та розмовляти на рівні B1-B2. 

 

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

padež, osnova, koren, sufiks, prefiks, nastavak, ćirilica, latinica. 

Формат курсу Очний, заочний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік 

Пререквізити Нормативна граматика української мови. 

Навчальні методи Вивчення сучасної сербської як другої слов’янської передбачає 

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


та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

застосування порівняльно методу, що виявляється у таких  прийомах: 

 встановлюються системи відповідностей між сучасною українською 

мовою, сучасною чеською мовою, сучасною російською мовою та 

сучасною сербською мовою у фонетиці, морфології, лексиці тощо; 

 реконструюються факти на основі систем відповідностей між 

спорідненими мовами. 

Необхідне 

обладнання 

Проектор 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

так:  

• практичні: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

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

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

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

приголосний.  

2. Дієвідмінювання дієслів А-дієвідміни. 

3. Дієвідмінювання дієслів І-дієвідміни. 

4. Дієвідмінювання дієслів Е-дієвідміни. 

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

6. Особливості утворення множини в односкладових іменниках 

чоловічого роду. 

7. Відмінювання іменників середнього роду. 

8. Відмінювання іменників «око», «ухо». 

9. Кількісні та порядкові числівники. 

10. Дві основи дієслова. Особливості утворення минулого часу 

(перфекту). 

11. Заперечна форма перфекта. Порядок слів у реченні при вживанні 

перфекта. 

12. Відмінювання особових займенників. Вживання повних та 

коротких форм займенників.  

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

14. Відмінювання іменників жіночого роду із нульовим закінченням 

у називному відмінку однини. 

15. Наказовий спосіб дієслів: особливості утворення. 

16. Відмінювання іменників чоловічого роду –лац. 

17. Відмінювання іменників середнього роду з нерівноскладовою 

основою. 

18. Особливості утворення та відмінювання збірних іменників на -ад. 

19. Особливості відмінювання та вживання іменників чоловічого 

роду, які закінчуються на –а. 

20. Майбутній час І: особливості утворення і вживання. Заперечна 

форма дієслів у майбутньому часі. 

21. Ступені порівняння прикметників. Утворення вищого та 

найвищого ступенів порівняння. 

22. Утворення умовного способу дієслів у сербській мові. 

23. Відмінювання чоловічих імен із закінченням на голосний. 

24. Майбутній час (ІІ). Особливості утворення і вживання. 

25. Відмінювання іменників чужомовного походження із закінченням 

на голосний. 



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

„Jedan radni dan“, „Putovanja“, „Na pijaci“, „Odeća i obuća“, 

„Kalemegdanska tvrđava“, „Istorija olimpijskih igara“, „Golubački 

grad: najlepša tvrđava u Srbiji otkriva svoje tajne“, „FEST“, „Na 

pošti“, „Univerzitet u Beogradu“, „Istorija olimpijskih igara“, „Poseta 

lekara“, „Beograd“, „Blago rodnog kraja rimskih imperatora“, „Novi 

Sad: negovani vrt kultura“, „Niš“, „Kragujevac“, „Crna Gora: divlja 

lepota“, „Upoznajte Sarajevo“, „Inat kuća“, „Ljubljana: grad mladih i 

urbanih ljudi“, „Hrvatska“, „Tirkiz grčkih ostrva“, „Najskuplji 

instrumenti na svetu: avanture jedne violine“. 

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

завершенню курсу. 



 

СХЕМА КУРСУ 

 
Ти

ж. / 

дат

а / 

год.

- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література  Завдання, год 

 

 МОДУЛЬ І    

4 

год. 

 

Тема 1. Сербська графіка (кирилиця і 

латиниця). Фонетика. Система голосних і 

приголосних сербської мови. Наголоси і 

довготи. Чергування. Привітання. Дні тижня, 

місяці. Дієвідмінювання дієслова «бути». 

Заперечна форма дієслова «бути». Вправи. 

Практичне 

заняття 

Зенчук В, Йоканович-

Михайлова Е., Киршова 

М., Маркович М. 

Учебник 

сербохорватского языка, 

1986. – 195 с. 

Дешић М. Српски 

акценат с лакоћом. – 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 1992. – 74 с. 

CD1, CD2, CD3. 

 

Привітання. Дні тижня, місяці. 

Дієвідмінювання дієслова «бути». 

Заперечна форма дієслова «бути». 

 

6 

год. 

Тема 2. Морфологія. Іменник. Рід іменника. 

Відмінювання іменників середнього роду. 

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

Моја породица. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. Навчальний 

посібник. – Львів, 2017. – 

104 с. 

Danilović M. Step By Step 

= Srpski korak po korak. 1. 

– Beograd : Kornet, 2011. 

– 274 s. 

Відмінювання іменників середнього 

роду. Розмовна тема: «Моя сім’я». 

Говорна тема: Моја породица. 

6 

год. 

Тема 3. Морфологія. Іменник. Відмінювання 

іменників чоловічого роду. 

Розмовна тема: «Моя квартира». 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

Danilović M. Step By Step 

= Srpski korak po korak. 1. 

– Beograd : Kornet, 2011. 

– 274 s. 

 

Відмінювання іменників чоловічого 

роду. 

Розмовна тема: «Моя квартира». 

6 

год. 

Тема 4. Кількісні та порядкові числівники (1-

20). Питальні конструкції з дієсловом «бути». 

Дієслово «имати» та питальні конструкції з 

ним. Розмовна тема: «Погода» (Време). 

Годишња доба. Временске прилике. Природне 

појаве. 

Усна та письмова перевірка знань. 

Практичне 

заняття 

Зенчук В, Йоканович-

Михайлова Е., Киршова 

М., Маркович М. 

Учебник 

сербохорватского языка, 

1986. – 195 с. 

Питальні конструкції з дієсловом 

«бути». Дієслово «имати» та 

питальні конструкції з ним. 

Розмовна тема: «Погода» (Време). 

Годишња доба. Временске прилике. 

Природне појаве. 
 

4 

год. 

 

Тема 5. Морфологія. Прикметник. Рід і основа 

прикметника. Вправи. Розмовна тема: 

«Погода» (Време). Временска прогноза. 

Практичне 

заняття 

Васильєва Л. 

Українсько-сербський 

тематичний словник: 

ЛНУ імені Івана Франка, 

Рід і основа прикметника. Вправи. 

Розмовна тема: «Погода» (Време). 

Временска прогноза. Метеоролошка 

предвиђања и народна веровања. 



Метеоролошка предвиђања и народна 

веровања. 

2015. – 350 с. 

 МОДУЛЬ 2    

4 

год. 

Тема 1. Морфологія. Дієслово. Дієслова 

доконаного і недоконаного виду. Перехідні, 

неперехідні та зворотні дієслова. Розмовна 

тема: «Пошта» (Пошта). У пошти. 

Поштанске услуге. Натписи и објаве. 

Практичне 

заняття 

Клајн И. Граматика 

српског језика за 

странце. – 1 изд. – 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Дієслова доконаного і недоконаного 

виду. Перехідні, неперехідні та 

зворотні дієслова. Розмовна тема: 

«Пошта» (Пошта). У пошти. 

Поштанске услуге. Натписи и објаве. 

6 

год. 

Тема 2. Морфологія. Дієслово. 

Дієвідмінювання дієслів А-дієвідміни. 

Заперечна форма. Вправи. 

Розмовна тема: «Транспорт» (Саобраћај). 

Градски превоз. На аутобуској станици. На 

железничкој станици. 

 Бјелаковић И., Војновић 

Ј. Научимо српски 1. 

Let`s learn Serbian. – 

Нови Сад, 2004. – 166 с. 

Гук З. Сербське дієслово: 

словозміна. Навчально-

методичне видання. – 

Львів, 2019. Електронна 

версія. 

Дієвідмінювання дієслів А-

дієвідміни. Заперечна форма. Вправи. 

Розмовна тема: «Транспорт» 

(Саобраћај). 

6 

год. 

Тема 3. Морфологія. Дієвідмінювання дієслів 

І-дієвідміни. Вправи. Вірш «Шта је на крају» 

Душка Радовича. 

Практичне 

заняття 

Бјелаковић И., Војновић 

Ј. Научимо српски 1. 

Let`s learn Serbian. – 

Нови Сад, 2004. – 166 с. 

Гук З. Сербське дієслово: 

словозміна. Навчально-

методичне видання. – 

Львів, 2019. Електронна 

версія. 

Дієвідмінювання дієслів І-дієвідміни. 

Вправи. Вірш «Шта је на крају» 

Душка Радовича. 

6 

год. 

Тема 4. Морфологія.  

Дієвідмінювання дієслів Е-дієвідміни. 

Дієвідмінювання дієслів на –овати. Вправи. 

Пісня „Болујем ја“. Розмовна тема: 

«Транспорт». Како позвати такси. У таксију. 

Усна та письмова перевірка знань. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербське дієслово: 

словозміна. Навчально-

методичне видання. – 

Львів, 2019. Електронна 

версія. 

 

Зенчук В, Йоканович-

Михайлова Е., Киршова 

М., Маркович М. 

Учебник 

сербохорватского языка, 

1986. – 195 с. 

Дієвідмінювання дієслів Е-

дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів 

на –овати, ивати. Вправи. 

Пісня „Болујем ја“. Розмовна тема: 

«Транспорт». Како позвати такси. 

4 

год. 

Тема 5. Дієвідмінювання дієслів на –ивати. 

Розмовна тема: „Један радни дан“. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербське дієслово: 

словозміна. Навчально-

методичне видання. – 

Львів, 2019. Електронна 

версія. 

Danilović M. Step By Step 

= Srpski korak po korak. 1. 

– Beograd : Kornet, 2011. 

– 274 s. 

Дієвідмінювання дієслів на –ивати. 

Розмовна тема: „Један радни дан“. 

 МОДУЛЬ 3    

4 

год. 

Тема 1. Морфологія. Іменник. Відмінювання 

іменників жіночого роду. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

Відмінювання іменників жіночого 

роду. 

6 

год. 

Тема 2. Розмовна тема «Вечера за госте». 
Вправи. 

Практичне 

заняття 

Зенчук В, Йоканович-

Михайлова Е., Киршова 

М., Маркович М. 

Розмовна тема «Вечера за госте». 



Учебник 

сербохорватского языка, 

1986. – 195 с. 

 

6 

год. 

Тема 3. Морфологія. Дієслово. Часи. 

Безособові форми дієслова. Пасив. 

Неправильні дієслова. Допоміжні дієслова. 

Практичне 

заняття 

Петровић В., Дудић К. 

Речник глагола са 

допунама. – Београд, 

1989. – 123 с. 

Безособові форми дієслова. Пасив. 

Неправильні дієслова. Допоміжні 

дієслова. 

 

6 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Розмовна тема: «Місто» (Град). 
Сналажење у граду. План града. Хотел. 
Резервације телефоном. На рецепции. 
Хотелске услуге. Натписи и обавештења. 
.Жалбе - рекламације. Одјављивање.  
Усна та письмова перевірка знань. 

Практичне 

заняття 

Бјелаковић И., Војновић 

Ј. Научимо српски 1. 

Let`s learn Serbian. – 

Нови Сад, 2004. – 166 с. 

Danilović M. Step By Step 

= Srpski korak po korak. 1. 

– Beograd : Kornet, 2011. 

– 274 s. 

Розмовна тема: «Місто» (Град). 

4 

год. 

Тема 5. Розмовна тема: «Подорож. 

Екскурсія» (Путовање. Екскурзија). 
Туристичке информације. На граници: 
пасошка и царинска контрола. Разгледање 
знаменитости. Продавница сувенира. 

Практичне 

заняття 

Бјелаковић И., Војновић 

Ј. Научимо српски 1. 

Let`s learn Serbian. – 

Нови Сад, 2004. – 166 с. 

Danilović M. Step By Step 

= Srpski korak po korak. 1. 

– Beograd : Kornet, 2011. 

– 274 s. 

Розмовна тема: «Подорож. 

Екскурсія» (Путовање. Екскурзија). 

 МОДУЛЬ 4    

4 

год. 

Тема 1. Морфологія. Займенник. Особові та 
присвійні займенники. Вказівні займенники, 
питальні та відносні займенники. Неозначено-
особові займенники. Відмінювання 
займенників. 

Практичне 

заняття 

Зенчук В, Йоканович-

Михайлова Е., Киршова 

М., Маркович М. 

Учебник 

сербохорватского языка, 

1986. – 195 с. 

Займенник. Особові та присвійні 

займенники. Вказівні займенники, 

питальні та відносні займенники. 

Неозначено-особові займенники. 

Відмінювання займенників. 

6 

год. 

Тема 2. Розмовна тема: „Храна и пиће“. У 
продавници брзе хране. У супермаркету. У 
пекари. Јеловник. У ресторану. У кафићу. 

Практичне 

заняття 

Бјелаковић И., Војновић 

Ј. Научимо српски 1. 

Let`s learn Serbian. – 

Нови Сад, 2004. – 166 с. 

Васильєва Л. 

Українсько-сербський 

тематичний словник = 

Ukrajinsko-srpski tematski 

rečnik. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2015. 

– 350 с. 

Ћорић Б.Српски за 

странце. – Београд, 2004. 

– 443 с. 

Розмовна тема: „Храна и пиће“. 

6 

год. 

Тема 3. Розмовна тема: „Делови тела“, 

„Одећа и обућа“. Вправи. 
Практичне 

заняття 

Васильєва Л. 

Українсько-сербський 

тематичний словник = 

Ukrajinsko-srpski tematski 

rečnik. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2015. 

– 350 с. 

Ћорић Б.Српски за 

Розмовна тема: „Делови тела“, 

„Одећа и обућа“. Вправи. 



странце. – Београд, 2004. 

– 443 с. 

6 

год. 

Тема 4. Розмовна тема: „Српска авангардна 

сликарка Милена Павловић Барили“. Шта 
носе млади ових дана. У куповини. У робној 
кући. У продавници намештаја. У продавници 
беле технике. У фризерском салону. 

Практичне 

заняття 

Бјелаковић И., Војновић 

Ј. Научимо српски 1. 

Let`s learn Serbian. – 

Нови Сад, 2004. – 166 с. 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

Розмовна тема: „Српска 

авангардна сликарка Милена 

Павловић Барили“. 

6 

год. 

Тема 5. Морфологія. Числівник. Кількісні 

числівники. Порядкові числівники. Збірні 

числівники. Відмінювання числівників. 

Розмовна тема: „Бројеви“. Колико је сада 
сати? У мењачници. Тв програм. 
Усна та письмова перевірка знань. 

Практичне 

заняття 

Клајн И. Граматика 

српског језика за 

странце. – 1 изд. – 

Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, 2006. – 282 с. 

Бјелаковић И., Војновић 

Ј. Научимо српски 1. 

Let`s learn Serbian. – 

Нови Сад, 2004. – 166 с. 

Кількісні числівники. Порядкові 

числівники. Збірні числівники. 

Відмінювання числівників. 

 

 МОДУЛЬ 5    

4 

год. 

Тема 1. Морфологія. Дієслово. Дві основи 
дієслова. Особливості утворення минулого 
часу (перфекту). Вірш „Bio jednom jedan lav“. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербське дієслово: 

словозміна. Навчально-

методичне видання. – 

Львів, 2019. Електронна 

версія. 

Зенчук В, Йоканович-

Михайлова Е., Киршова 

М., Маркович М. 

Учебник 

сербохорватского языка, 

1986. – 195 с. 

Дві основи дієслова. Особливості 

утворення минулого часу (перфекту). 

Вірш „Bio jednom jedan lav“. 

6 

год. 

Тема 2. Минулий час. Питальні конструкції. 
Заперечна форма. Порядок слів у реченні при 
вживанні перфекта. Вправи. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербське дієслово: 

словозміна. Навчально-

методичне видання. – 

Львів, 2019. Електронна 

версія. 

Зенчук В, Йоканович-

Михайлова Е., Киршова 

М., Маркович М. 

Учебник 

сербохорватского языка, 

1986. – 195 с. 

Питальні конструкції. Заперечна 

форма. Порядок слів у реченні при 

вживанні перфекта. 

6 

год. 

Тема 3. Морфологія. Іменник. Відмінювання 
іменників жіночого роду із нульовим 
закінченням у називному відмінку однини. 
Розмовна тема: „Лекар. Код лекара. 

Рецепти“. 

Практичне 

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. 

Відмінювання іменників жіночого 

роду із нульовим закінченням у 

називному відмінку однини. 

Розмовна тема: „Лекар. Код 

лекара. Рецепти“. 

6 

год. 

Тема 4. Морфологія. Дієслово. Наказовий 

спосіб дієслів: особливості утворення. 

Розмовна тема: „Калемегданска тврђава“. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербське дієслово: 

словозміна. Навчально-

методичне видання. – 

Львів, 2019. Електронна 

версія. 

Зенчук В, Йоканович-

Наказовий спосіб дієслів: особливості 

утворення. 

Розмовна тема: „Калемегданска 

тврђава“. 



Михайлова Е., Киршова 

М., Маркович М. 

Учебник 

сербохорватского языка, 

1986. – 195 с. 

4 

год. 

Тема 5. Вправи. Розмовна тема: „Прича о 

осећањима“, „У потрази за правим 

вредностима“. Усна та письмова перевірка 
знань. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

Розмовна тема: „Прича о 

осећањима“, „У потрази за правим 

вредностима“. 

 МОДУЛЬ 6    

6 

год. 

Тема 1. Морфологія. Дієслово. Майбутній час 
І: особливості утворення і вживання. 
Заперечна форма дієслів у майбутньому часі. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербське дієслово: 

словозміна. Навчально-

методичне видання. – 

Львів, 2019. Електронна 

версія. 

Зенчук В, Йоканович-

Михайлова Е., Киршова 

М., Маркович М. 

Учебник 

сербохорватского языка, 

1986. – 195 с. 

Дієслово. Майбутній час І: 

особливості утворення і вживання. 

Заперечна форма дієслів у 

майбутньому часі. 

6 

год. 

Тема 2. Розмовна тема: „Универзитет у 

Београду“, „Београд“, „Нови Сад: неговани 

врт култура“. Савети. Мали огласи. Да ли је 

цена славе прескупа? Оно шта сањамо да 

чујемо. У књижари. 

 

Практичне 

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. 

Розмовна тема: „Универзитет у 

Београду“, „Београд“, „Нови Сад: 

неговани врт култура“. 

6 

год. 

Тема 3. Морфологія. Дієслово. Утворення 

умовного способу дієслів у сербській мові. 

 

Практичне 

заняття 

Војновић Ј. Научимо 

српски 1. Let`s learn 

Serbian. – Нови Сад, 

2004. – 166 с. 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

Утворення умовного способу дієслів 

у сербській мові. 

 

6 

год. 

Тема 4. Морфологія. Прикметник. Повні і 
короткі форми прикметників. Відмінювання 
прикметників. Усна та письмова перевірка 
знань. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

Прикметник. Повні і короткі форми 

прикметників. Відмінювання 

прикметників. 

4 

год. 

Тема 5. Ступені порівняння прикметників. 
Розмовна тема: „Неко следеће путовање“, 

„Шта бисте желели?“, „Да ли бисте били 

љубазни?“. 

Практичне 

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. 

Ступені порівняння прикметників. 

 МОДУЛЬ 7    

4 

год. 

Тема 1. Морфологія. Іменник. Відмінювання 
іменників чоловічого роду –лац. Вправи. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

Відмінювання іменників чоловічого 

роду –лац. 

6 

год. 

Тема 2. Відмінювання чоловічих імен із 

закінченням на голосний. 

Розмовна тема: „Već sto godina sinovima 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

Відмінювання чоловічих імен із 

закінченням на голосний. 
 



dajemo ovo ime“, „Istorija olimpijskih igara“. 

6 

год. 

Тема 3. Відмінювання іменників середнього 
роду з нерівноскладовою основою. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

Відмінювання іменників середнього 

роду з нерівноскладовою основою. 

6 

год. 

Тема 4. Особливості утворення та 
відмінювання збірних іменників на -ад. Усна 
та письмова перевірка знань. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

Особливості утворення та 

відмінювання збірних іменників на -

ад. 

4 

год. 

Тема 5. Розмовна тема: „Сеоско двориште“, 

«Кућни љубимци». (Како изабрати кућног 
љубимца). 

Практичне 

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. 

Розмовна тема: „Сеоско 

двориште“, «Кућни љубимци». 

 МОДУЛЬ 8    

4 

год. 

Тема 1. Морфологія. Дієслово. Майбутній час 
(ІІ). Особливості утворення і вживання. 
Вправи. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербське дієслово: 

словозміна. Навчально-

методичне видання. – 

Львів, 2019. Електронна 

версія. 

Зенчук В, Йоканович-

Михайлова Е., Киршова 

М., Маркович М. 

Учебник 

сербохорватского языка, 

1986. – 195 с. 

Дієслово. Майбутній час (ІІ). 

Особливості утворення і вживання. 

6 

год. 

Тема 2. Вправи. Розмовна тема: „Blago 
rodnog kraja rimskih imperatora“, „Niš“, 
„Kragujevac“, „Upoznajte Sarajevo“, „Inat kuća“, 
„Crna Gora: divlja lepota“. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

Розмовна тема: „Blago rodnog kraja 

rimskih imperatora“, „Niš“, 

„Kragujevac“, „Upoznajte Sarajevo“, 

„Inat kuća“, „Crna Gora: divlja lepota“. 

6 

год. 

Тема 3. Морфологія. Іменник. Відмінювання 
іменників чужомовного походження із 
закінченням на голосний. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. – Львів, 

2017. – 104 с. 

Відмінювання іменників 

чужомовного походження із 

закінченням на голосний. 

6 

год. 

Тема 4. Вправи. Розмовна тема: „Najskuplji 
instrumenti na svetu: avanture jedne violine“, 
„FEST“, „Golubački grad: najlepša tvrđava u 
Srbiji otkriva svoje tajne“. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. – Львів : 

ПАІС, 2019. – 136 с. 

Розмовна тема: „Najskuplji 

instrumenti na svetu: avanture jedne 

violine“, „FEST“, „Golubački grad: 

najlepša tvrđava u Srbiji otkriva svoje 

tajne“. 

6 

год. 

Тема 5. Вправи. Розмовна тема: „Ljubljana: 
grad mladih i urbanih ljudi“, „Hrvatska: pravi duh 
Mediterana“, „Tirkiz grčkih ostrva“. Revizija 

znanja. 

Практичне 

заняття 

Гук З. Сербський 

іменник та прикметник: 

словозміна. – Львів : 

ПАІС, 2019. – 136 с. 

Розмовна тема: „Ljubljana: grad 

mladih i urbanih ljudi“, „Hrvatska: pravi 

duh Mediterana“, „Tirkiz grčkih ostrva“. 

 
 


