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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 

кафедра слов’янської філології імені проф. І.Свєнціцького 

Галузь знань, 

шифр та 

назва 

спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки. Спеціальність 035 Філологія.  

Спеціалізація 035.037 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша хорватська 

Викладачі 

курсу 

Доц. Хороз Н.С., ас. Комариця А.О. 

Контактна 

інформація 

викладачів 

nataliekhoroz@gmail.com,  an_komar@ukr.net 

 

Консультації 

по курсу 

відбуваються 

Понеділок, 11:30-11:50  

Сторінка 

курсу 

 

Інформація 

про курс 

 

Курс «Основної слов’янської мови (хорватської)» призначений для 

студентів-хорватистів 1 курсу слов’янського відділення.  

Його завданням є забезпечити засвоєння студентами правил хорватської 

літературної вимови, ознайомити студентів із основами орфографії, 

забезпечити розуміння студентами усних та письмових текстів середнього 

рівня складності, забезпечити засвоєння студентами у функціональному 

аспекті правил хорватської словозміни (іменник, прикметник, займенник, 

числівник, дієслово), ознайомити студентів з найтиповішими моделями 

хорватського словотворення, ознайомити студентів з основними 

особливостями синтаксичної структури хорватської мови, забезпечити 

засвоєння студентами лексики найпоширеніших тематичних полів, 

розвивати навички спілкування в типових комунікативних 

ситуаціях,розвивати вміння писати різного типу тексти. 

Коротка 

анотація 

курсу 

Оволодіння курсом «Основна слов’янська мова (хорватська)» за 

запропонованою програмою допоможе студентам у формуванні базових 

фонетичних, орфографічних, граматичних знань та лексико-комунікативної 

компетентності. 

Мета та цілі 

курсу 

Мета: сформувати у студентів основи фонетичних, орфографічних, 

граматичних знань та лексико-комунікативної компетентності.  

Література 

для вивчення 

дисципліни 

Базова 

1. Васильєва Л., Пешорда Д. Хорватська мова: підр. – Львів, ЛНУ ім. 

Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

2. Васильєва Л., Пешорда Д. Хорватська мова: Зб. вправ. – Львів, ЛНУ ім. 

Ів.Франка, 2007.–  127 с. 

3. Збірник вправ із хорватської мови (Дієслово): навчальний посібник / 

Н.С.Хороз, М.Ю.Климець, М.Б.Василишин. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2014. – 156 с. 

4. Barešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – Zagreb: Škola za strane jezike, 

mailto:nataliekhoroz@gmail.com
mailto:an_komar@ukr.net


1993. – 320 s.  

5. Barešić J. Dobro došli 2: udžbenik s rječnikom. – Zagreb: Škola za strane 

jezike, 1998. 396 s. 

6. Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. Hrvatski za početnike 1: 

udžbenik i rječnik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s.  

7. Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. Hrvatski za početnike 1: 

vježbenica i gramatički pregled. – Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 

2009.– 135 s.  

8. Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. Razgovarajte s nama! A2-B1: 

Udžbenik hrvatskog jezika za više početnike. – Zagreb: FF Press, 2016 – 251 

s.  

9. Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. Razgovarajte s nama! A2-B1: 

Udžbenik hrvatskog jezika za više početnike: vježbenica, gramatika i 

fonetika hrvatskog jezika za više početnike. – Zagreb: FF Press, 2016– 236 s.  

10. Kosovac V., Lukić V. Učimo hrvatski 2. Udžbenik s vježbenicom. –Zagreb: 

Centar za strane jezike – Vodnikova, 2007. – 229 s. 

 

Додаткова 

1. Badurina L., Marković I. I dr. Hrvatski pravopis. – Zagreb: Matica hrvatska, 

2007. – 662 s.  

2. Barić E., Lončarić M. i dr. Hrvatska gramatika. – Zagreb: Školska knjiga, 

1995. – 684 s.  

 

Словники 

1. Anić V. Rječnik hrvatskog jezika.  

 

12. 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. Джерела Інтернет. 

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні 

інформаційні ресурси, у тому числі Internet-джерела та комунікацію з 

носіями мови, яку вони вивчають. 

http//:hjp.hr/ http//:hrcak.srce.hr 

 

Тривалість 

курсу 

1, 2 семестри 

Обсяг курсу Загальний обсяг 144 практичних годин, 36 годин самостійної роботи, 6 

кредитів ЄКТС.  

Очікувані 

результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

- знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як 

мистецтва слова, історію мови і літератури, що вивчаються, і вміти 

застосовувати ці знання у професійній діяльності, 

- знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній 

діяльності,  



- знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній 

діяльності,  

- лексику найпоширеніших тематичних полів, 

 

вміти: 

- використовувати мову, що вивчається, 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, 

- 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, 

- характеризувати діалектні та соціальні різновиди мови, що вивчається, 

описувати соціолінгвальну ситуацію, 

- аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють, 

- здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів, 

- перекладати, користуючись різними типами словників, текти 

середнього рівня складності з хорватської мови українською та 

незначного рівня складності – з української мови хорватською,  

- збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретуватифактимови й 

мовлення й використовуватиїх 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. 

Ключові 

слова 

Хорватська мова,  

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік у 1-му семестрі  

Іспит у 2-му семестрі  

Пререквізити Сучасна українська мова 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовув

атися під час 

Словесні методи (у формі пояснень, розповідей та бесід);  

Наочні методи (ілюстрування та демонстрування матеріалу)  

 

 



викладання 

курсу 

Необхідне 

обладнання 

Проектор, комп’ютер  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

1 семестр:  

Контрольні роботи (тести) – 30,  

домашні завдання – 10, 

усне опитування – 10. 

Залік – 50 балів.  

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

2 семестр:  

Контрольні роботи (тести) – 30,  

домашні завдання – 10, 

домашнє читання – 10.  

Іспит – 50 балів.  

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до 

заліку/іспиту. 

Deklinacija imenica svih rodova.  

Deklinacija pridjeva svih rodova.  

Zamjenice. Deklinacija.  

Slaganje brojeva s imenicama.  

Glagoli. Sve vrste glagola. Vremena. Vidovi. Načini.  

Teme za konverzaciju.  

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

завершенню курсу. 



Схема курсу 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література Завдання, год Термін 

виконання 

 МОДУЛЬ 1.      

2 год. Тема 1.Opći podatci o Hrvatskoj, Hrvatima i 

hrvatskom  jeziku.  

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Opći podatci o Hrvatskoj, 

Hrvatima i hrvatskom  

jeziku.  

На наступне 

заняття 

4 год. Тема 2. Osnovna pravila hrvatske ortoepije. 

Grafički sustav hrvatskog jezika. Hrvatska 

abeceda 

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Osnovna pravila hrvatske 

ortoepije. Grafički sustav 

hrvatskog jezika. Hrvatska 

abeceda. 1 год. 

На наступне 

заняття 

6 год. Тема 3. Lične zamjenice u hrvatskom jeziku. 

Najjednostavnije konverzacijske situacije: 

pozdravljanje, predstavljanje itd. uslužbenim 

i neslužbenim situacijama. Glavni brojevi od 

1 dо 10.  

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Lične zamjenice u 

hrvatskom jeziku. 

Najjednostavnije 

konverzacijske situacije: 

pozdravljanje, predstavljanje 

itd. uslužbenim i 

neslužbenim situacijama. 

Glavni brojevi od 1 dо 10.  

1 год. 

На наступне 

заняття 

8 год. Тема 4. Konjugacija glagola bitiu 

potvrdnom, upitnom i negacijskom obliku u 

Prezentu. Postavljanje općih pitanja. 

Postavljanje posebnih pitanja (Tko? Što? 

Gdje? Odakle?). ) Рokazne zamjenice 

srednjeg roda jednine (ovo, to, ono). Nazivi 

država i etnika. Nazivi zanimanja. 

Konverzacija: „Odakle si?“, „Što si?“ 

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Konjugacija glagola bitiu 

potvrdnom, upitnom i 

negacijskom obliku u 

Prezentu. Postavljanje općih 

pitanja. Postavljanje 

posebnih pitanja (Tko? Što? 

Gdje? Odakle?). ) Рokazne 

zamjenice srednjeg roda 

jednine (ovo, to, ono). 

Nazivi država i etnika. 

Nazivi zanimanja. 

Konverzacija: „Odakle si?“, 

„Što si?“2 год. 

На наступне 

заняття 

8 год. Тема 5. Posvojne zamjenice. Posvojni 

pridjevi. Postavljanje pitanja (Čiji?). Rodovi 

imenica, nastavci imenica. Slaganje imenica i 

pridjeva u nominativu jednine i množine. 

Leksik: predmeti koji su oko nas. Glavni 

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Posvojne zamjenice. 

Posvojni pridjevi. 

Postavljanje pitanja (Čiji?). 

Rodovi imenica, nastavci 

imenica. Slaganje imenica i 

На наступне 

заняття 



brojevi od 10 do 50  Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. pridjeva u nominativu 

jednine i množine. Leksik: 

predmeti koji su oko nas. 

Glavni brojevi od 10 do 50  

2 год. 

 МОДУЛЬ 2      

10 год.  Тема 6. Glagoli u Prezentu (glagoli А 

tipa).Akuzativ jednine i množine imenica, 

pridjeva i ličnih zamjenica. Glavni brojevi 

od60 dо 100. Nazivi mjeseca, dana u tjednu. 

Plan za dan. Konverzacijska tema:„Moja 

obitelj”. 

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Збірниквправізхорватськоїмови (Дієслово): 

навчальнийпосібник / Н.С.Хороз, 

М.Ю.Климець, М.Б.Василишин. – Львів: 

ЛНУіменіІванаФранка, 2014. – 156 с. 

Glagoli u Prezentu (glagoli 

А tipa).Akuzativ jednine i 

množine imenica, pridjeva i 

ličnih zamjenica. Glavni 

brojevi od60 dо 100. Nazivi 

mjeseca, dana u tjednu. Plan 

za dan. Konverzacijska 

tema:„Moja obitelj”. 

2 год. 

На наступне 

заняття 

6 год.  Тема 7. Lokativ jednine i množine imenica, 

pridjeva i ličnih zamjenica. Posebnosti 

upotrebe prijedloga u, na. Glagoli E tipa 

(glagoli kretanja, svršeni vid). 

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Збірниквправізхорватськоїмови (Дієслово): 

навчальнийпосібник / Н.С.Хороз, 

М.Ю.Климець, М.Б.Василишин. – Львів: 

ЛНУіменіІванаФранка, 2014. – 156 с. 

Lokativ jednine i množine 

imenica, pridjeva i ličnih 

zamjenica. Posebnosti 

upotrebe prijedloga u, na. 

Glagoli E tipa (glagoli 

kretanja, svršeni vid). 

1 год.  

На наступне 

заняття 

8 год.  Тема 8.Glagoli І tipa. Glagoli kretanja 

nesvrđenog vida. Zavisno složene rečenice s 

veznikomda.  

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Збірниквправізхорватськоїмови (Дієслово): 

навчальнийпосібник / Н.С.Хороз, 

М.Ю.Климець, М.Б.Василишин. – Львів: 

ЛНУіменіІванаФранка, 2014. – 156 с. 

Glagoli І tipa. Glagoli 

kretanja nesvrđenog vida. 

Zavisno složene rečenice s 

veznikomda.  

2 год.  

На наступне 

заняття 

6 год.  Тема 9. Genitivjednine i množine imenica, 

pridjeva i ličnih zamjenica. Konverzacijska 

tema:„Čovjek. Vanjski izgled“.  

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Genitivjednine i množine 

imenica, pridjeva i ličnih 

zamjenica. Konverzacijska 

tema:„Čovjek. Vanjski 

На наступне 

заняття 



Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: vježbenica i gramatički 

pregled. – Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 

2009.– 135 s. 

izgled“.  

2 год.  

8 год.  Тема 10. GlagoliE tipa (moći, htjeti). 

Povratna zamjenicasebe. Konverzacijske 

teme: „Moj radni dan“, „Moj slobodan dan“, 

„Moj hobi“, „Školovanje“ 

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Збірниквправізхорватськоїмови (Дієслово): 

навчальнийпосібник / Н.С.Хороз, 

М.Ю.Климець, М.Б.Василишин. – Львів: 

ЛНУіменіІванаФранка, 2014. – 156 с. 

GlagoliE tipa (moći, htjeti). 

Povratna zamjenicasebe. 

Konverzacijske teme: „Moj 

radni dan“, „Moj slobodan 

dan“, „Moj hobi“, 

„Školovanje“ 

2 год.  

На наступне 

заняття 

6 год.  Тема 11. Glagoli Je tipa (sa sufiksima –ov, -

iv). Konverzacijske teme:„Moj stan/kuća“. 

Glavni brojevi od 100 dо 1000  

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Збірниквправізхорватськоїмови (Дієслово): 

навчальнийпосібник / Н.С.Хороз, 

М.Ю.Климець, М.Б.Василишин. – Львів: 

ЛНУіменіІванаФранка, 2014. – 156 с. 

Тема 11. Glagoli Je tipa (sa 

sufiksima –ov, -iv). 

Konverzacijske teme:„Moj 

stan/kuća“. Glavni brojevi 

od 100 dо 1000  

2 год.  

На наступне 

заняття 

8 год.  Тема 12.Nominativ imenica muškog roda 

množine (alternacija suglasnika, proširenje 

osnove). Pokazne zamjenice svih rodova. 

Konverzacijske teme: „Crte karaktera. 

Intelektualne osobine“, „Fizičko i psihičko 

stanje“ 

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: vježbenica i gramatički 

pregled. – Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 

2009.– 135 s. 

Nominativ imenica muškog 

roda množine (alternacija 

suglasnika, proširenje 

osnove). Pokazne zamjenice 

svih rodova. Konverzacijske 

teme: „Crte karaktera. 

Intelektualne osobine“, 

„Fizičko i psihičko stanje“ 

2 год.  

На наступне 

заняття 

 МОДУЛЬ 3      

10 год.  Тема 13. Ponavljanje prethodnih tema. 

Glagoli Je tipa (piti). glagoli E tipa (sa suf.-

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Ponavljanje prethodnih 

tema. Glagoli Je tipa (piti). 

На наступне 

заняття 



sti). Deklinacija imenica ženskog roda na 

suglasnik. Leksičke teme: namirnice i jela, 

mjesta i predmeti vezani za tu temu, 

naručivanje, kupovanje hrane: „Na tržnici/u 

samoposluzi“, „U kafiću“, „U restoranu“. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Збірниквправізхорватськоїмови (Дієслово): 

навчальнийпосібник / Н.С.Хороз, 

М.Ю.Климець, М.Б.Василишин. – Львів: 

ЛНУіменіІванаФранка, 2014. – 156 с. 

glagoli E tipa (sa suf.-sti). 

Deklinacija imenica ženskog 

roda na suglasnik. Leksičke 

teme: namirnice i jela, 

mjesta i predmeti vezani za 

tu temu, naručivanje, 

kupovanje hrane: „Na 

tržnici/u samoposluzi“, „U 

kafiću“, „U restoranu“. 

2 год. 

6 год.  Тема 14.Instrumental jednine i množine 

imenica, pridjeva i ličnih zamjenica. Glagoli 

Je tipa (razumjeti, smjeti).  

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Збірниквправізхорватськоїмови (Дієслово): 

навчальнийпосібник / Н.С.Хороз, 

М.Ю.Климець, М.Б.Василишин. – Львів: 

ЛНУіменіІванаФранка, 2014. – 156 с. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: vježbenica i gramatički 

pregled. – Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 

2009.– 135 s. 

Instrumental jednine i 

množine imenica, pridjeva i 

ličnih zamjenica. Glagoli Je 

tipa (razumjeti, smjeti).  

2 год.  

На наступне 

заняття 

6 год.  Тема 15. Glagoli E tipa (stići). 

Konverzacijske teme: na kolodvoru, u 

zračnoj luci (bukiranje/kupovanje karte). 

„Koliko je sati? U koliko sati?”, „Putovanja“.  

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Збірниквправізхорватськоїмови (Дієслово): 

навчальнийпосібник / Н.С.Хороз, 

М.Ю.Климець, М.Б.Василишин. – Львів: 

ЛНУіменіІванаФранка, 2014. – 156 с. 

GlagoliE tipa (stići). 

Konverzacijske teme: na 

kolodvoru, u zračnoj luci 

(bukiranje/kupovanje karte). 

„Koliko je sati? U koliko 

sati?”, „Putovanja“.  

2 год.  

На наступне 

заняття 

4 год.  Тема 16. Glagoli E tipa (alternacija u 

osnovi: pisati, vezati). GlagoliE tipa (donijeti, 

ponijeti) 

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Збірниквправізхорватськоїмови (Дієслово): 

GlagoliE tipa (alternacija u 

osnovi: pisati, vezati). 

GlagoliE tipa (donijeti, 

ponijeti) 

1 год.  

На наступне 

заняття 



навчальнийпосібник / Н.С.Хороз, 

М.Ю.Климець, М.Б.Василишин. – Львів: 

ЛНУіменіІванаФранка, 2014. – 156 с. 

8 год.  Тема 17. Perfekt glagola (А-, I-, Je tip). 

Dativjednine i množine imenica, pridjeva i 

ličnih zamjenica. 

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Збірниквправізхорватськоїмови (Дієслово): 

навчальнийпосібник / Н.С.Хороз, 

М.Ю.Климець, М.Б.Василишин. – Львів: 

ЛНУіменіІванаФранка, 2014. – 156 с. 

Perfekt glagola (А-, I-, Je 

tip). Dativjednine i množine 

imenica, pridjeva i ličnih 

zamjenica. 

2 год.  

На наступне 

заняття 

6 год.  Тема 18. Perfekt glagola (E tip). 

Konverzacija: „Moje djetinjstvo“ 

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Збірниквправізхорватськоїмови (Дієслово): 

навчальнийпосібник / Н.С.Хороз, 

М.Ю.Климець, М.Б.Василишин. – Львів: 

ЛНУіменіІванаФранка, 2014. – 156 с. 

Perfekt glagola (E tip). 

Konverzacija: „Moje 

djetinjstvo“ 

1 год.  

На наступне 

заняття 

6 год.  Тема 19. Futur glagola. Futur I. 

Konverzacija:„Planovi za budućnost“. 

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Збірниквправізхорватськоїмови (Дієслово): 

навчальнийпосібник / Н.С.Хороз, 

М.Ю.Климець, М.Б.Василишин. – Львів: 

ЛНУіменіІванаФранка, 2014. – 156 с. 

Futur glagola. Futur I. 

Konverzacija:„Planovi za 

budućnost“. 

1 год.  

На наступне 

заняття 

8 год.  Тема 20. Konverzacijske teme: „Hrana“, 

„Moji omiljeni recepti“, priprema jela, 

„Specijaliteti“. Ponavljanje deklinacija. 

практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

Konverzacijske teme: 

„Hrana“, „Moji omiljeni 

recepti“, priprema jela, 

„Specijaliteti“. Ponavljanje 

deklinacija. 

2 год. 

На наступне 

заняття 

10 год.  Тема 21. Ponavljanje prethodnih tema. практичне Васильєва Л., Пешорда Д.Хорватська мова: Ponavljanje prethodnih На наступне 



Konverzacijska tema„Božić i Nova godina u 

Hrvatskoj“. 

підр. – Львів, ЛНУ ім. Ів.Франка, 2007. – 312 с. 

Вarešić J. Dobro došli 1: udžbenik i rječnik. – 

Zagreb: Škola za strane jezike, 1993. – 320 s. 

Čilaš-Mikulić M., Gulešić Machata M. i dr. 

Hrvatski za početnike 1: udžbenik i rječnik. Zagreb: 

Hrvatska sveučilišna naklada, 2006.– 356 s. 

tema. Konverzacijska 

tema„Božić i Nova godina u 

Hrvatskoj“. 

4 год.  

заняття 

 


