
Силабус курсу «Історична граматика словенської мови» 

2020-2021 навчального року 

 

Назва курсу Основна слов’янська мова (хорватська)  

Адреса 

викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка                       

  м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Філологічний факультет, кафедра слов’янської філології імені проф. 

І.Свєнціцького   

Галузь знань, 

шифр та 

назва 

спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки. Спеціальність 035 Філологія.  

Спеціалізація 035.039 слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша – словенська 

 

Викладачі 

курсу 

доц. Хороз Н.С.  

Контактна 

інформація 

викладачів 

nataliya.khoroz@lnu.edu.ua  

 

Консультації 

по курсу 

відбуваються 

П’ятниця 11:30-11:50  

Сторінка 

курсу 

 

Інформація 

про курс 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з 

основними етапами історичного розвитку мови як цілісної системи, в 

історичному та соціокультурному контексті; ознайомлення студентів із 

загальними закономірностями розвитку словенської мови; формування у 

студентів розуміння єдності, взаємозв’язку та взаємозумовленості 

історичних змін словенської мови, бачення еволюції мови у цілісній 

перспективі, зумовленій як суто мовними так і екстралінгвістичними 

чинниками.  

Коротка 

анотація 

курсу 

Навчальна дисципліна розрахована на студентів-словеністів 2 курсу 

слов’янського відділення, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «бакалавр». Вона пропонує вивчення історії розвитку фонетики, 

графіки та орфографії, граматичних особливостей давньої словенської 

мови, читання та розуміння старих словенських пам’яток.  

Оволодіння курсом за запропонованою програмою допоможе студентам 

отримати практичні і теоретичні знання зі словенської мови, з’ясувати її 

історичний стан та етапи розвитку словенської мови.  

Мета та цілі 

курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів зі 

становленням словенської мови, етапами її розвитку, з’ясування взаємодії 

між певними мовними процесами.  

Література 

для вивчення 

дисципліни 

Основна 

1. Greenberg Marc L. Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika. – 

Maribor: Aristej, 2002. – 207 s.  

2. Ramovž F. Historična gramatika slovenskega jezika VII. Dialekti. – 

Ljubljana, 1935. – 267 s.  

3. Ramovž F. Historična gramatika slovenskega jezika II. Konsonantizem. – 

Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924. – 340 s. 

4. Rigler J. Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenske vokalizmu // 

Slavistična revija. – Št. 14. – 1963. – 25-78 s.  

mailto:nataliya.khoroz@lnu.edu.ua


5. Toporišič J. Slovenska slovnica. Maribor: Založba obzorja Maribor, 

2000. – 924 s. 

 

Допоміжна 

1. Logar T. Slovenska narečja // Slavistična revija. – Letnik 42. – Št. 4.- 

1999. – 91-102 s.  

2. Pogorelec B. Nastajanje slovenskega knjižnega jezika // Jezikovni 

pregovori II. – Ljubljana: Cankarjeva založba, 1967. – 258 s. 

 

Інформаційні ресурси  

1. fran.si  

Тривалість 

курсу 

один семестр  

Обсяг курсу 90 год., з них аудиторних – 32 год. (лекційних – 16 год., практичних – 16 

год.), самостійної роботи – 58 год., кредитів – 3, модулів – 1  

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати : 

- основні факти, поняття, реалії, чинники та тенденції процесу розвитку 

словенської мови  

 

вміти : 

- давати історико-лінгвістичний коментар до явищ словенської мови. 

- порівнюючи словоформи словенської мови з іншими слов’янськими 

мовами відтворювати їх архетипи 

Ключові 

слова 

Хорватська мова, синтаксис, лексикологія, практична комунікація 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

3 – іспит  

Пререквізити Отримані навички з вивчення практичного курсу мови. Курс фонетики, 

морфології та правопису.  

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовув

атися під час 

викладання 

курсу 

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 

хорватської лексикології і синтаксису. 

Розглядаються мовознавчі проблеми, студенти вчаться застосовувати 

набуті знання на практиці, робити наукові узагальнення.  

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 3 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. Максимальна 

кількість балів за поточну успішність – 50.  



Питання до 

екзамену. 

Karakteristika najpomembnejših pismenih spomenikov.  

Obdobja razvoja slovenskega jezika.  

Karakteristika glasoslovnega sistema.  

Tvorbene posebnosti samostalnikov, glagolov, pridevnikov in števnikov.  

Sklanjatev samostalnikov vseh spolov.  

Sklanjatev pridevnikov.  

Spreganje glagolov.  

Sistem časov.  

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

курсу. 

 

 

 



СХЕМА КУРСУ 

 

4 КУРС. І СЕМЕСТР  
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література Завдання, год 

 

Термін 

виконання 

 МОДУЛЬ І. Zgodovina slovenskega jezika kot znanost. Odbobja razvoja slovenskega jezika. Glasoslovne in besedotvorne spremembe  

1 год.  Zgodovina slovenskega jezika kot znanost. Mesto slovenščine 

med drugimi slovanskimi jeziki. Obdobja.  

лекція Toporišič J. Slovenska 

slovnica. Maribor: Založba 

obzorja Maribor, 2000. – 

924 s. 

Zgodovina slovenskega jezika kot znanost. 

Mesto slovenščine med drugimi slovanskimi 

jeziki. Obdobja.  

4 год.  

На практичне 

заняття  

1 год.  Zgodovina slovenskega jezika kot znanost. Mesto slovenščine 

med drugimi slovanskimi jeziki. Obdobja. 

практичне Toporišič J. Slovenska 

slovnica. Maribor: Založba 

obzorja Maribor, 2000. – 

924 s. 

Zgodovina slovenskega jezika kot znanost. 

Mesto slovenščine med drugimi slovanskimi 

jeziki. Obdobja. 

 

1 год.  Najpomembnejši pismeni spomeniki.  лекція Toporišič J. Slovenska 

slovnica. Maribor: Založba 

obzorja Maribor, 2000. – 

924 s. 

Najpomembnejši pismeni spomeniki.  

4 год.  

На практичне 

заняття  

1 год.  Najpomembnejši pismeni spomeniki. практичне Toporišič J. Slovenska 

slovnica. Maribor: Založba 

obzorja Maribor, 2000. – 

924 s. 

Najpomembnejši pismeni spomeniki.  

2 год.  Zgodovina pisave in pravopisa.  

 

лекція Toporišič J. Slovenska 

slovnica. Maribor: Založba 

obzorja Maribor, 2000. – 

924 s. 

Zgodovina pisave in pravopisa.  

6 год.  

На практичне 

заняття  

2 год.  Zgodovina pisave in pravopisa.  

 

практичне Toporišič J. Slovenska 

slovnica. Maribor: Založba 

obzorja Maribor, 2000. – 

924 s. 

Zgodovina pisave in pravopisa.  

 

 

2 год. Karakteristika glasoslovnega sistema slovenskega jezika. Odnos 

slovenskega vokalizma in konsonantizma do praslovanskega.  

лекція Greenberg Marc L. 

Zgodovinsko glasoslovje 

slovenskega jezika. – 

Maribor: Aristej, 2002. – 

207 s.  

Ramovž F. Historična 

gramatika slovenskega 

Karakteristika glasoslovnega sistema 

slovenskega jezika. Odnos slovenskega 

vokalizma in konsonantizma do 

praslovanskega.  

8 год.  

На практичне 

заняття  



jezika II. Konsonantizem. 

– Ljubljana: Učiteljska 

tiskarna, 1924. – 340 s. 

2 год.  Karakteristika glasoslovnega sistema slovenskega jezika. Odnos 

slovenskega vokalizma in konsonantizma do praslovanskega.  

практичне Greenberg Marc L. 

Zgodovinsko glasoslovje 

slovenskega jezika. – 

Maribor: Aristej, 2002. – 

207 s.  

Ramovž F. Historična 

gramatika slovenskega 

jezika II. Konsonantizem. 

– Ljubljana: Učiteljska 

tiskarna, 1924. – 340 s. 

Karakteristika glasoslovnega sistema 

slovenskega jezika. Odnos slovenskega 

vokalizma in konsonantizma do 

praslovanskega.  

 

2 год. Metateza. Glasoslovne spremembe ХVІ. – ХХ. st. Naglas. лекція Greenberg Marc L. 

Zgodovinsko glasoslovje 

slovenskega jezika. – 

Maribor: Aristej, 2002. – 

207 s.  

Ramovž F. Historična 

gramatika slovenskega 

jezika II. Konsonantizem. 

– Ljubljana: Učiteljska 

tiskarna, 1924. – 340 s. 

Metateza. Glasoslovne spremembe ХVІ. – 

ХХ. st. Naglas. 

6 год.  

На практичне 

заняття  

2 год.  Metateza. Glasoslovne spremembe ХVІ. – ХХ. st. Naglas. практичне Greenberg Marc L. 

Zgodovinsko glasoslovje 

slovenskega jezika. – 

Maribor: Aristej, 2002. – 

207 s.  

Ramovž F. Historična 

gramatika slovenskega 

jezika II. Konsonantizem. 

– Ljubljana: Učiteljska 

tiskarna, 1924. – 340 s. 

Metateza. Glasoslovne spremembe ХVІ. – 

ХХ. st. Naglas. 

 

2 год.  Besedotvorje. лекція Toporišič J. Slovenska 

slovnica. Maribor: Založba 

obzorja Maribor, 2000. – 

924 s. 

Besedotvorje. 

8 год.  

На практичне 

заняття  

2 год.  Besedotvorje. практичне Toporišič J. Slovenska 

slovnica. Maribor: Založba 

obzorja Maribor, 2000. – 

924 s. 

Besedotvorje.  



 МОДУЛЬ ІII. Morfološke spremembe 

2 год.  Splošna karakteristika morfološkega sistema slovenskega jezika. 

Sklanjatev samostalnikov vseh spolov.  

лекція Toporišič J. Slovenska 

slovnica. Maribor: Založba 

obzorja Maribor, 2000. – 

924 s. 

Splošna karakteristika morfološkega sistema 

slovenskega jezika. Sklanjatev 

samostalnikov vseh spolov.  

8 год.  

 

2 год.  Splošna karakteristika morfološkega sistema slovenskega jezika. 

Sklanjatev samostalnikov vseh spolov.  

практичне Toporišič J. Slovenska 

slovnica. Maribor: Založba 

obzorja Maribor, 2000. – 

924 s. 

Splošna karakteristika morfološkega sistema 

slovenskega jezika. Sklanjatev 

samostalnikov vseh spolov.  

 

2 год.  Sklanjatev pridevnikov. Evolucija sklanjatve samostalnikov in 

pridevnikov. 

лекція Toporišič J. Slovenska 

slovnica. Maribor: Založba 

obzorja Maribor, 2000. – 

924 s. 

Sklanjatev pridevnikov. Evolucija 

sklanjatve samostalnikov in pridevnikov. 

8 год.  

 

2 год.  Sklanjatev pridevnikov. Evolucija sklanjatve samostalnikov in 

pridevnikov. 

практичне Toporišič J. Slovenska 

slovnica. Maribor: Založba 

obzorja Maribor, 2000. – 

924 s. 

Sklanjatev pridevnikov. Evolucija 

sklanjatve samostalnikov in pridevnikov. 

 

2 год.  Glagol. Karakteristika spreganja glagolov. Sistem oblik 

glagolov. Slovnične kategorije. Sistem časov. Glavne tendence 

razvoja staroslovenskega sistema sklanjatve glagolov. 

лекція Toporišič J. Slovenska 

slovnica. Maribor: Založba 

obzorja Maribor, 2000. – 

924 s. 

Glagol. Karakteristika spreganja glagolov. 

Sistem oblik glagolov. Slovnične 

kategorije. Sistem časov. Glavne tendence 

razvoja staroslovenskega sistema sklanjatve 

glagolov. 8 год.  

 

2 год.  Glagol. Karakteristika spreganja glagolov. Sistem oblik 

glagolov. Slovnične kategorije. Sistem časov. Glavne tendence 

razvoja staroslovenskega sistema sklanjatve glagolov. 

практичне Toporišič J. Slovenska 

slovnica. Maribor: Založba 

obzorja Maribor, 2000. – 

924 s. 

Glagol. Karakteristika spreganja glagolov. 

Sistem oblik glagolov. Slovnične 

kategorije. Sistem časov. Glavne tendence 

razvoja staroslovenskega sistema sklanjatve 

glagolov. 

 

32 год.              58 год.  

 


