




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 15,5 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

 Напрям підготовки  

 

Модулів –  
Спеціальність: 

035 Філологія 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 
Cпеціалізація  

035.036 слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

словацька 

1-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 465 

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 9 /10 

самостійної роботи 

студента – 3,5 / 1,6 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

----  

Практичні, семінарські 

144 год. 160 год. 

Лабораторні 

----  

Самостійна робота 

111 год. 50 год. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: залік / іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1,2/1; 3/1. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Основна слов’янська мова (словацька)” є 

ознайомлення  студентів з основною граматичною та лексичною базою словацької мови, що 

закладає підґрунтя для подальших глибоких знань з лінгвістичної теорії, необхідних для 

викладацької або перекладацької роботи; формування у студентів-словакістів мовної, 

мовленнєвої та функціонально-комунікативної компетенцій; сформувати навички, необхідні 

для усної і письмової комунікації, роботи з текстами різної складності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Основна слов’янська мова (словацька)” 

є висвітлення основ нормативної граматики словацької мови та опанування студентами 

тематичних лексико-комунікативних циклів. Отже, для досягнення мети необхідно вирішити 

такі завдання: 

 забезпечити засвоєння студентами правил словацької літературної вимови;  

 навчити студентів читати і писати словацькою літературною мовою; 

 ознайомити студентів із основами словацької орфографії;  
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 забезпечити засвоєння студентами правил словацької словозміни (іменник, 

прикметник, займенник, числівник, дієслово); 

 ознайомити студентів із службовими частинами словацької мови; 

 ознайомити студентів з основними особливостями синтаксичної структури словацької 

мови;  

 забезпечити засвоєння студентами лексики і фразеології найпоширеніших тематичних 

полів;  

 забезпечити розуміння студентами усних та письмових текстів середнього рівня 

складності; 

 формувати у студентів навички перекладати тексти зі словацької мови українською та 

з української мови словацькою;  

 розвивати навички спілкування в типових комунікативних ситуаціях.  

 

У результаті вивчення курсу студент повинен 

знати : 

 графіку й основні правила орфографії сучасної словацької мови;  

 специфіку артикуляції, правила словацької літературної вимови; 

 нормативну граматику сучасної словацької літературної мови (правила словацької) 

словозміни (іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово);  

 основні особливості синтаксичної структури словацької мови; 

 основні тематичні лексико-комунікативні цикли; лексику і фразеологію 

найважливіших тематичних полів.  

вміти : 

 читати й розуміти тексти словацькою мовою різних стилів і різного ступеня 

складності (відповідно до вимог для рівнів А2-В1 за міжнародною класифікацією рівнів 

знання іноземної мови); 

 розуміти на слух тексти словацькою мовою різних стилів і різного ступеня складності 

(відповідно до вимог для рівнів А2-В1 за міжнародною класифікацією рівнів знання 

іноземної мови);  

 вести бесіду словацькою мовою на різні теми, відповідно до певної комунікативної 

ситуації (відповідно до вимог для рівнів А2-В1 за міжнародною класифікацією рівнів 

знання іноземної мови); 

 створювати писемні тексти різних стилів, відповідно до певної комунікативної 

ситуації (відповідно до вимог для рівнів А2-В1 за міжнародною класифікацією рівнів 

знання іноземної мови); 

 перекладати тексти зі словацької мови на українську та з української мови на 

словацьку (відповідно до вимог для рівнів А2-В1 за міжнародною класифікацією рівнів 

знання іноземної мови). 

Програмні результати навчання:  

ПРН 4. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних 

джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.  

ПРН 5. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.  

ПРН 7. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо.  

ПРН 8. Застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань.  



ПРН 9. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення 

складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.  

ПРН 10. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із 

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.  

ПРН 11. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва 

слова, історію словацької мови і літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній 

діяльності.  

ПРН 13. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 

ПРН 14. Знати принципи, технології і прийоми створення усних й письмових текстів 

різних жанрів і стилів державною та іноземною мовами.  

ПРН 15. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні 

явища і процеси, що їх зумовлюють.  

ПРН 17. Використовувати словацьку мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-

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

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

науковій сферах життя.  

ПРН 20. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної 

спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.  

ПРН 22. Перекладати тексти різних стилів і жанрів.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

  

І семестр 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Ako sa máš? Základné komunikačné výrazy. Загальні відомості про Словацьку 

Республіку. Словацька мова у колі інших слов’янських мов. Алфавіт. Наголос і склад. 

Категорія відмінка. Типи відмінювання іменників. Особові та присвійні займенники.  

Тема 2. Poďme sa zoznámiť. Голосні звуки. Категорія роду. Дієслова byť, mať в 

теперішньому, минулому та майбутньому часах. Особливості творення і написання жіночих 

прізвищ.  

Тема 3. Moja rodina. Тверді і м’які приголосні звуки. Дієслівні основи. Теперішній час 

дієслів типу pracovať. Утворення форм жін. роду іменників на позначення національності / 

громадянства.  

Тема 4. Môj byt. Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Модальні дієслова та їх словозміна у 

теперішньому часі. Правила вживання антропонімів у словацькій мові.  

Тема 5. Na univerzite. Вимова приголосних у звукосполученнях. Словозміна 

модальних дієслів у минулому часі. Кількісні та порядкові числівники від 1 до 10.  

Змістовий модуль 2. 

Тема 6. Profesie. Теперішній час дієслів типу biť. Вказівні займенники ten, tá, to. 

Прикметники в називному відмінку однини і множини. Утворення форм жін. роду іменників 

на позначення професії.  

Тема 7. Môj pracovný deň. Типи відмінювання іменників чоловічого роду. Теперішній 

час дієслів типу robiť, vidieť, držať.  

Тема 8. Ako trávim svoj voľný čas? Категорія істот. Відмінювання іменників 

чоловічого роду типу chlap і hrdina. Теперішній час дієслів типу mrznúť.  

Тема 9. Moje mesto. Відмінювання іменників чоловічого роду типу dub. Прийменники do, 

k/ku. Словозміна нерегулярного дієслова ísť.  

Змістовий модуль 3. 

Тема 10. Poznávame Slovensko. Відмінювання іменників чоловічого роду типу stroj. 

Теперішній час дієслів типу chytať. Прийменники pre, pri.  

Тема 11. V reštaurácii. Відмінювання іменників жіночого роду типу žena. Теперішній час 

дієслів типу rozumieť. Прийменники s/so, z/zo.  



Тема 12. Nákupy. Відмінювання іменників жіночого роду типу ulica. Теперішній час дієслів 

типу česať, žať.  

Тема 13. Cestovanie. Відмінювання іменників середнього роду типу mesto, srdce. Вираження 

причини.  

Тема 14. Oblečenie. Питальний займенник aký? Відмінювання прикметників типу pekný, 

cudzí. Порядкові числівники.  

Тема 15. Vianočné sviatky. Зворотні дієслова з компонентом si. Прийменники з відношенням 

причини.  

ІІ семестр 

Змістовий модуль 1. 

Тема 16. V knižnici. Кількісні числівники. Синтаксичний зв’язок кількісних числівників з 

іменниками. Відмінювання кількісних числівників. Збірні, дробові, видові, кратні, 

неозначено-кількісні числівники.  

Тема 17. U lekára. Відмінювання особових та зворотного займенників. Прислівники. 

Словозміна дієслів типу niesť, brať, trieť, minúť.  

Тема 18. Cestovanie.  Утворення та відмінювання присвійних прикметників. Відмінювання 

присвійних займенників. Заперечні та неозначені займенники.  

Тема 19. V hoteli. Відмінювання займенників sám, všetok. Ступені порівняння прикметників 

та прислівників.  

Змістовий модуль 2. 

Тема 20. Ročné obdobia. Відмінювання іменників жіночого роду типу dlaň, kosť. Словозміна 

нерегулярних дієслів stať sa, stáť.  

Тема 21. Štúdium. Čím budem? Відмінювання іменників середнього роду типу vysvedčenie. 

Дієслова доконаного і недоконаного виду. Дієслова майбутнього часу.  

Тема 22. Počasie. Зворотні дієслова з компонентом sa, si. Прийменники.  

Тема 23. Veľkonočné sviatky. Умовний спосіб дієслів. Порядок слів при використанні 

умовного способу. Умовні речення. Прийменники з відношенням умови.  

Тема 24. Variácie času. Підрядне речення часу. Прийменники з часовим відношенням. 

Конструкції на позначення часу.  

Тема 25. Na návšteve. Наказовий спосіб.  

Змістовий модуль 3. 

Тема 26. Moje prázdniny. Відмінювання іменників середнього роду типу dievča. Творення 

назв малят. Відносно-присвійні прикметники. Відмінювання прикметників типу páví.  

Тема 27. Moje prázdniny. Pri mori. Власні і загальні назви іншомовного походження. 

Відмінювання іменників типу kuli. Дієприслівники.  

Тема 28. Tajomstva slovenskej kuchyne. Активні дієприкметники. Прийменники з 

просторовим відношенням. Словозміна нерегулярного дієслова jesť.  

Тема 29. Šport. Пасивні дієприкметники минулого часу. Пасивний стан. Підрядне допустове 

речення. Прийменники з допустовим відношенням.  

Тема 30. V divadle. Дієслівне керування. Іменники pluralia tantum. Уживання інфінітива. 

Віддієслівні іменники.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього л п ср 

І семестр 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Ako sa máš? Základné komunikačné výrazy. Загальні 

відомості про Словацьку Республіку. Словацька мова у колі інших 

слов’янських мов. Алфавіт. Наголос і склад. Категорія відмінка. Типи 

відмінювання іменників. Особові та присвійні займенники. 

14 

 

 

 

8 

 

6 

Тема 2. Poďme sa zoznámiť. Голосні звуки. Категорія роду. Дієслова 

byť, mať в теперішньому, минулому та майбутньому часах. 
18 

  

10 

 

8 



Особливості творення і написання жіночих прізвищ. 

Тема 3. Moja rodina. Тверді і м’які приголосні звуки. Дієслівні 

основи. Теперішній час дієслів типу pracovať. Утворення форм жін. 

роду іменників на позначення національності / громадянства. 

17 

  

10 

 

7 

Тема 4. Môj byt. Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Модальні дієслова 

та їх словозміна у теперішньому часі. Правила вживання 

антропонімів у словацькій мові. 
14 

 

 

 

6 

 

 

8 

Тема 5. Na univerzite. Вимова приголосних у звукосполученнях. 

Словозміна модальних дієслів у минулому часі. Кількісні та 

порядкові числівники від 1 до 10. 

13 

 

 

 

6 

 

7 

Змістовий модуль 2.  

Тема 6. Profesie. Теперішній час дієслів типу biť. Вказівні 

займенники ten, tá, to. Прикметники в називному відмінку однини і 

множини. Утворення форм жін. роду іменників на позначення 

професії. 

20 

  

12 

 

6 

Тема 7. Môj pracovný deň. Типи відмінювання іменників чоловічого 

роду. Теперішній час дієслів типу robiť, vidieť, držať. 
16 

  

10 

 

6 

Тема 8. Ako trávim svoj voľný čas? Категорія істот. Відмінювання 

іменників чоловічого роду типу chlap і hrdina. Теперішній час 

дієслів типу mrznúť. 

22 

  

12 

 

10 

Тема 9. Moje mesto. Відмінювання іменників чоловічого роду типу 

dub. Прийменники do, k/ku. Словозміна нерегулярного дієслова ísť. 
18 

 10 8 

Змістовий модуль 3. 

Тема 10. Poznávame Slovensko. Відмінювання іменників чоловічого 

роду типу stroj. Теперішній час дієслів типу chytať. Прийменники 

pre, pri. 

16 

 10 6 

Тема 11. V reštaurácii. Відмінювання іменників жіночого роду типу 

žena. Теперішній час дієслів типу rozumieť. Прийменники s/so, z/zo.  
18 

 10 8 

Тема 12. Nákupy. Відмінювання іменників жіночого роду типу ulica. 

Теперішній час дієслів типу česať, žať. 
20 

 10 10 

Тема 13. Cestovanie. Відмінювання іменників середнього роду типу 

mesto, srdce. Вираження причини. 
24 

 14 10 

Тема 14. Oblečenie. Питальний займенник aký? Відмінювання 

прикметників типу pekný, cudzí. Порядкові числівники. 
17 

 10 7 

Тема 15. Vianočné sviatky. Зворотні дієслова з компонентом si. 

Прийменники з відношенням причини. 
10 

 6 4 

Усього годин за І семестр 255  144 111 

IІ семестр 

Змістовий модуль 1. 

Тема 16. V knižnici. Кількісні числівники. Синтаксичний зв’язок 

кількісних числівників з іменниками. Відмінювання кількісних 

числівників. Збірні, дробові, видові, кратні, неозначено-кількісні 

числівники. 

 

30 

  

26 

 

4 

Тема 17. U lekára. Відмінювання особових та зворотного 

займенників. Прислівники. Словозміна дієслів типу niesť, brať, trieť, 

minúť. 

 

20 

  

16 

 

4 

Тема 18. Cestovanie. Утворення та відмінювання присвійних 

прикметників. Відмінювання присвійних займенників. Заперечні та 

неозначені займенники. 

 

15 

  

12 

 

3 

Тема 19. V hoteli. Відмінювання займенників sám, všetok. Ступені 

порівняння прикметників та прислівників. 

 

13 

  

10 

 

3 

Змістовий модуль 2. 



Тема 20. Ročné obdobia. Відмінювання іменників жіночого роду типу 

dlaň, kosť. Словозміна нерегулярних дієслів stať sa, stáť. 

 

14 

  

10 

 

4  

Тема 21. Štúdium. Čím budem? Відмінювання іменників середнього 

роду типу vysvedčenie. Дієслова доконаного і недоконаного виду. 

Дієслова майбутнього часу. 

 

13 

  

10 

 

3 

Тема 22. Počasie. Зворотні дієслова з компонентом sa, si. 

Прийменники. 

11  9 2 

Тема 23. Veľkonočné sviatky. Умовний спосіб дієслів. Порядок слів 

при використанні умовного способу. Умовні речення. Прийменники з 

відношенням умови. 

 

16 

  

10 

 

6 

Тема 24. Variácie času.  Підрядне речення часу. Прийменники з 

часовим відношенням. Конструкції на позначення часу. 

8  6 2 

Тема 25. Na návšteve. Наказовий спосіб. 13  10 3 

Змістовий модуль 3. 

Тема 26. Moje prázdniny. Відмінювання іменників середнього роду 

типу dievča. Творення назв малят. Відносно-присвійні прикметники. 

Відмінювання прикметників типу páví. 

 

17 

  

12 

 

5 

Тема 27. Moje prázdniny. Pri mori. Власні і загальні назви 

іншомовного походження. Відмінювання іменників типу kuli. 

Дієприслівники. 

 

13 

  

9 

 

4 

Тема 28. Tajomstva slovenskej kuchyne. Активні дієприкметники. 

Прийменники з просторовим відношенням. Словозміна 

нерегулярного дієслова jesť. 

11  8 3 

Тема 29. Šport.  Пасивні дієприкметники минулого часу. Пасивний 

стан. Підрядне допустове речення. Прийменники з допустовим 

відношенням. 

 

8 

  

6 

 

2 

Тема 30. V divadle. Дієслівне керування. Іменники pluralia tantum. 

Уживання інфінітива. Віддієслівні іменники. 

8  6 2 

Усього годин за ІІ семестр 210  160 50 

Усього годин 465  304 161 

                                                                             

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

І семестр 

Змістовий модуль 1. 

1. Тема 1. Ako sa máš? Základné komunikačné výrazy. Загальні 

відомості про Словацьку Республіку. Словацька мова у колі інших 

слов’янських мов. Алфавіт. Наголос і склад. Категорія відмінка. 

Типи відмінювання іменників. Особові та присвійні займенники. 

8 

2. Тема 2. Poďme sa zoznámiť. Голосні звуки. Категорія роду. 

Дієслова byť, mať в теперішньому, минулому та майбутньому 

часах. Особливості творення і написання жіночих прізвищ. 

10 

3. Тема 3. Moja rodina. Тверді і м’які приголосні звуки. Дієслівні 

основи. Теперішній час дієслів типу pracovať. Утворення форм 

жін. роду іменників на позначення національності / громадянства. 

10 

4. Тема 4. Môj byt. Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Модальні 

дієслова та їх словозміна у теперішньому часі. Правила вживання 

антропонімів у словацькій мові. 

6 

5. Тема 5. Na univerzite. Вимова приголосних у звукосполученнях. 

Словозміна модальних дієслів у минулому часі. Кількісні та 

порядкові числівники від 1 до 10. 

6 

Змістовий модуль 2. 



6. Тема 6. Profesie. Теперішній час дієслів типу biť. Вказівні 

займенники ten, tá, to. Прикметники в називному відмінку однини 

і множини. Утворення форм жін. роду іменників на позначення 

професії. 

 

12 

7. Тема 7. Môj pracovný deň. Типи відмінювання іменників 

чоловічого роду. Теперішній час дієслів типу robiť, vidieť, držať. 

 

10 

8. Тема 8. Ako trávim svoj voľný čas? Категорія істот. Відмінювання 

іменників чоловічого роду типу chlap і hrdina. Теперішній час 

дієслів типу mrznúť. 

 

12 

 

9. Тема 9. Moje mesto. Відмінювання іменників чоловічого роду 

типу dub. Прийменники do, k/ku. Словозміна нерегулярного 

дієслова ísť. 

 

10 

Змістовий модуль 3. 

10. Тема 10. Poznávame Slovensko. Відмінювання іменників 

чоловічого роду типу stroj. Теперішній час дієслів типу chytať. 

Прийменники pre, pri. 

 

10 

11. Тема 11. V reštaurácii. Відмінювання іменників жіночого роду 

типу žena. Теперішній час дієслів типу rozumieť. Прийменники 

s/so, z/zo.  

 

10 

12. Тема 12. Nákupy. Відмінювання іменників жіночого роду типу 

ulica. Теперішній час дієслів типу česať, žať. 

 

10 

13. Тема 13. Cestovanie. Відмінювання іменників середнього роду 

типу mesto, srdce. Вираження причини. 

14 

14. Тема 14. Oblečenie. Питальний займенник aký? Відмінювання 

прикметників типу pekný, cudzí. Порядкові числівники. 

 

10 

15. Тема 15. Vianočné sviatky. Зворотні дієслова з компонентом si. 

Прийменники з відношенням причини. 

6 

          Усього годин за І семестр 144 

IІ семестр 

Змістовий модуль 1. 

16. Тема 16. V knižnici. Кількісні числівники. Синтаксичний зв’язок 

кількісних числівників з іменниками. Відмінювання кількісних 

числівників. Збірні, дробові, видові, кратні, неозначено-кількісні 

числівники. 

 

26 

17. Тема 17. U lekára. Відмінювання особових та зворотного 

займенників. Прислівники. Словозміна дієслів типу niesť, brať, 

trieť, minúť. 

 

16 

18. Тема 18. Cestovanie. Утворення та відмінювання присвійних 

прикметників. Відмінювання присвійних займенників. Заперечні та 

неозначені займенники. 

 

12 

19. Тема 19. V hoteli. Відмінювання займенників sám, všetok. Ступені 

порівняння прикметників та прислівників. 

 

10 

Змістовий модуль 2. 

20. Тема 20. Ročné obdobia. Відмінювання іменників жіночого роду 

типу dlaň, kosť. Словозміна нерегулярних дієслів stať sa, stáť. 

 

10 

21. Тема 21. Štúdium. Čím budem? Відмінювання іменників 

середнього роду типу vysvedčenie. Дієслова доконаного і 

недоконаного виду. Дієслова майбутнього часу. 

 

10 

22. Тема 22. Počasie. Зворотні дієслова з компонентом sa, si. 

Прийменники. 

9 

23. Тема 23. Veľkonočné sviatky. Умовний спосіб дієслів. Порядок 

слів при використанні умовного способу. Умовні речення. 

Прийменники з відношенням умови. 

 

10 



24. Тема 24. Variácie času. Підрядне речення часу. Прийменники з 

часовим відношенням. Конструкції на позначення часу. 

 

6 

25 Тема 25. Na návšteve. Наказовий спосіб. 10 

Змістовий модуль 3. 

26. Тема 26. Moje prázdniny.  Відмінювання іменників середнього 

роду типу dievča. Творення назв малят. Відносно-присвійні 

прикметники. Відмінювання прикметників типу páví. 

 

12 

27. Тема 27. Moje prázdniny. Pri mori. Власні і загальні назви 

іншомовного походження. Відмінювання іменників типу kuli. 

Дієприслівники. 

 

9 

28. Тема 28. Tajomstva slovenskej kuchyne. Активні дієприкметники. 

Прийменники з просторовим відношенням. Словозміна 

нерегулярного дієслова jesť. 

 

8 

29. Тема 29. Šport. Пасивні дієприкметники минулого часу. Пасивний 

стан. Підрядне допустове речення. Прийменники з допустовим 

відношенням. 

 

6 

30. Тема 30. V divadle. Дієслівне керування. Іменники pluralia tantum. 

Уживання інфінітива. Віддієслівні іменники. 

 

6 

Усього годин за ІІ семестр 160 

Усього годин 304 

 

6. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Позааудиторне читання (50 сторінок оригінального 

неадаптованого тексту) 

20 

2. Переклад текстів  16 

3. Виконання вправ практичного характеру. 10 

4. Вивчення лексичного матеріалу та граматики. 10 

5. Написання ece 15 

 Разом  161 (111+50) 

          

                                                                                     

7. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: інформаційно-

ілюстративний, метод проблемного викладу, метод спостереження й аналіз мовних фактів, 

бесіда, розповідь, пояснення, вправи, частково-пошуковий метод.   

 

8. Методи контролю 

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. 

Контрольні заходи включають поточний контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання. 

Під час вивчення даної 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 даної дисципліни використовується така форма семестрового 

контролю: - залік, іспит. 

Підсумковий семестровий контроль (І семестр) передбачений у формі заліку через 

виставлення оцінки за результатами поточної успішності. Оцінювання поточної успішності 

проводиться за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів – 100. Бали за поточну 

успішність нараховуються так: 



1. Письмові опитування знання нової лексики (словникові диктанти) – мах 1,5 балів за 

один диктант (загалом 15 балів). 

2. Письмові самостійні роботи у формі есе або перекладу – мах 1 за одну роботу 

(загалом 10 балів). 

3. Усне опитування (контроль правильності читання та перекладу тексту) – 5 балів. 

4. Письмове опитування знання граматичного матеріалу – 30 балів. 

5. Підсумкове письмове опитування – 40 балів. 

Підсумковий контроль у 2 семестрі передбачений у формі іспиту. Іспит оцінюється  за 

100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів – 100. Оцінка за іспит складається із 50 

балів поточної успішності  і 50 балів за складання іспиту. Бали за поточну успішність 

нараховуються так: 

1. Письмові опитування знання нової лексики (словникові диктанти) – мах 1 бали за 

один диктант (загалом 10 балів). 

2. Письмові самостійні роботи у формі есе або перекладу – мах 1 за одну роботу 

(загалом 10 балів). 

3. Письмове опитування знання граматичного матеріалу –24 балів. 

4. Усне опитування – 6 балів. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Залік 

Поточна успішність та самостійна робота  Підсумкове 

письмове 

опитування  

Сума 

 

Письмові 

опитування 

знання нової 

лексики 

(словникові 

диктанти) 

Письмові 

самостійні 

роботи у формі 

есе або 

перекладу  

Письмове 

опитування 

знання 

граматичного 

матеріалу  

Усне 

опитування 

(контроль 

правильності 

читання та 

перекладу 

тексті) 
40 100 

мах 1,5 балів 

за один 

диктант 

мах 1 за одну 

роботу 

загалом 15 

балів 

загалом 10 

балів 

30 балів 

 

5 балів 

 
 

Іспит 

Поточна успішність та самостійна робота  Іспит  Сума 

 

Письмові 

опитування 

знання нової 

лексики 

(словникові 

диктанти) 

Письмові 

самостійні 

роботи у формі 

есе або 

перекладу  

Письмове 

опитування 

знання 

граматичного 

матеріалу  

Усне 

опитування  
“Індивідуальне 

читання” 

50 100 

мах 1 балів за 

один диктант 

мах 1 за одну 

роботу 

загалом 10 

балів 

загалом 10 

балів 

24 балів 

 

6 

 

 

* Усне опитування “Індивідуальне читання” передбачає, що студент повинен самостійно протягом 

семестру прочитати літературний твір (твори) за власним вибором загальним обсягом 50 сторінок, 

перекласти та вивчити незнайому лексику, склавши власний словничок незнайомої лексики. Під час 



усного опитування перевіряються техніка читання, знання лексики, навички перекладу та усного 

реферування тексту. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка 

в балах 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен, диференційований 

залік 

залік 

A відмінно 90 – 100 відмінно 5 зараховано 

B дуже добре 81-89 добре 4 

C добре 71-80 

D задовільно 61-70 задовільно 3 

E достатньо 51-60 

FX (F) незадовільно 0-50 незадовільно 2 не зараховано 

 

FX означає «незадовільно» і здобувач вищої освіти може бути допущений до екзамену за умови 

певної додаткової роботи. F означає «незадовільно» з повторним вивченням навчальної дисципліни. 

 
12. Методичне забезпечення 

1. 1. Андел В.П. Словацька мова. – Львів: вид-во Львівського університету, 1972.-119 с. 

2. Долейш П. Словацька мова. Львів: вид-во Львівського університету, 1995. - 55 с. 

3. Пахомова С., Джоґаник Я. Словацька мова. – Ужгород, 2008. - 471 с. 

4. Barková V., Buznová V., Dratva T. Slovenčina pre cudzincov. - Bratislava, 1999. 

5. Igazová T., Gheorghiová E., Kováčiková D. Cvičebnica slovenčiny ako cudzieho jazyka. - 

Bratislava, 1996. - 130 s. 

6. Kamenárová R., Španová E. a iní. Krížom krážom. Slovenčina A1. Slovenčina A2. - 

Bratislava, 2009. - Режим доступу:  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-

pracoviska/sas/krizom-krazom/ 

7. Sedláková M. a kolektív. Slovenčina pre cudzincov. Pracovné listy. - Košice 2013. - Режим 

доступу: https://www.upjs.sk/public/media/5596/Sedlakova-Slovencina-pre-cudzincov.pdf 

8. Žigová Ľ. Slovenčina pre cudzincov. Gramatická a pravopisná cvičebnica. - Bratislava, 

2009. - 164 s. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 
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