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«Новітні тенденції у розвитку хорватської мови» 

Адреса викладання курсу: 

Кафедра слов’янської філології імені Іларіона Свєнціцького 

Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна: 

Філологічний факультет, кафедра слов’янської філології ім. проф. Іларіона 

Свєнціцького 

Галузь знань, шифр та назва спеціальності: 

035 філологія 035.03 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

хорватська, чеська 

Викладачі курсу. 

Васильєва Л.П. 

Контактна інформація викладачів. 

milav2000@yahoo.com 

Консультації з курсу відбуваються у середу о 16.30 

Відповідно до розкладу 

Сторінкакурсу. 

 

Інформація про курс. 

Завдання курсу «Теоретичні питання слов’янського мовознавства» є формування 

необхідних теоретичних знань і практичних знань і навичок, які дають базові уявлення про 

розвиток славістичної наукової парадигми через конкретні персоналії та формування 

системного уявлення про сучасний стан славістичної науки загалом і її сучасних напрямів 

 

Коротка анотація курсу. 

Навчальна дисципліна розрахована на студентів 5 курсу, що навчаються за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр». Вона формує уявлення про розвиток славістичної 

наукової парадигми через конкретні персоналії та формування системного уявлення про 

сучасний стан славістичної науки загалом і її сучасних напрямів. Оволодіння курсом за 

запропонованою програмою допоможе студентам отримати практичні і теоретичні знання з 

актуальних проблем славістики. 

Пропонований курс лекцій  і практичних (32 години) викладається у 2 семестрі. 

Мета та цілі курсу. 

Мета навчальної дисципліни засвоєння теоретичного матеріалу курсу з опорою на знання з 

курсу «Вступ до слов’янської філології», «Вступ до мовознавства», «Загальне 

мовознавство». 

Метою викладання навчальної дисципліни є ґрунтовне оволодіння знаннями з курсу 

Теоретичні питання слов’янського мовознавства. 

Основними завданнями курсу є  

сформувати уявлення студентів про розвиток славістичної наукової парадигми 

через конкретні персоналії та формування системного уявлення про сучасний стан 

славістичної науки загалом і її сучасних напрямів та застосовувати їх на практиці   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: теоретичний матеріал зазначених тем, зокрема розуміти основні проблеми 

філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних 

підходів; розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, 

уміти застосовувати їх у професійній діяльності; 



 вміти: використовувати вивчений матеріал на практиці, зокрема, ефективно працювати 

з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 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; 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. 

 

  Програмні результати навчання курсу “Теоретичні питання слов’янського 

мовознавства“ 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 

хорватської мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію хорватської 

мови і літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності; характеризувати 

діалектні та соціальні різновиди хорватської мови описувати соціолінгвальну ситуацію; 

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 слов’янських мов, славістики загалом та її напрямів. 

Розглядаються мовознавчі проблеми, студенти вчаться застосовувати набуті знання на 

практиці, робити наукові узагальнення. 
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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, 

зокрема: 

http//:hjp.hr/  

http//:hrcak.srce.hr 

http://linguistics.kava.kiev.ua/seminar 

 

 

Тривалість курсу. 

1 семестр 

Обсяг курсу. 

120 год., з них аудиторних - 32год., кредитів 3,5, модулів – 2 

Очікувані результати навчання. 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: теоретичний матеріал зазначених тем; 

вміти:  аналізувати мовну ситуацію в різних слов’янських країнах, тенденції розвитку 

слов’янського мовознавства, знати імена відомих славістів. 

Ключові слова. 

Славістика, сорабістика, соціолінгвістика, термінологія, мовна глобалізація, синхронія, 

діахронія. 

Формат курсу. 

http://linguistics.kava.kiev.ua/seminar


очний 

Теми. 

1.Курс – 2 семестр 

 

З історії славістики 

Тема 1. З історії української славістики: Іван Франко. 

Тема 2. З історії української славістики: І.С. Свєнціцький. 

Тема 3. Ватрослав Ягич і українська славістика. 

Тема 4. Сучасна українська лінгвістична сорабістична школа. К.К. Трофимович. 

Напрями розвитку сучасної славістики. 

Тема 1. Мовна глобалізація  

Тема 2. Соціолінгвістичні дослідження. 

Тема 3. Вивчення терміносистем фахових мов. 

Тема 4. Польська, словацька, німецька, чеська славістика останніх десятиріч. Сучасна 

південнослов’янська славістика 

 

Схема курсу (див. табл. наприкінці документу) 

 

Підсумковий контроль, форма. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання залік - 2 семестр. 

Пререквізити. 

Отримані навички з вивчення курсів «Вступ до слов’янської філології», «Вступ до 

мовознавства», «Загальне мовознавство».  

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 заліку у 2 семестрі. Залік оцінюється  за 50-

бальною шкалою. Бали за поточну успішність нараховуються за 

усні опитування на практичному занятті та виконання модульних 

контролів на підставі рефератів. Оцінка за модульний контроль 

складається з написання рефератів та підготовки презентацій.  

Максимальна кількість балів за поточну успішність – 50.  

 

Питання до заліку. 1 курс 2 семестр 

З історії славістики 

Тема 1. З історії української славістики: Іван Франко. 

Тема 2. З історії української славістики: І.С. Свєнціцький. 

Тема 3. Ватрослав Ягич і українська славістика. 

Тема 4. Сучасна українська лінгвістична сорабістична школа. 

К.К. Трофимович. 

Напрями розвитку сучасної славістики. 

Тема 1. Мовна глобалізація  

Тема 2. Соціолінгвістичні дослідження. 

Тема 3. Вивчення терміносистем фахових мов. 

Тема 4. Польська, словацька, німецька, чеська славістика 

останніх десятиріч. Сучасна південнослов’янська славістика 

 

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

завершенню курсу. 

 

 



СХЕМА КУРСУ 

 

1 КУРС. 2 СЕМЕСТР  

Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література Завдання, год 

 

Термін 

виконання 

 МОДУЛЬ І.      

 

2 г. 

1 

 

 

 

2 г. 

2 

Тема 1. З історії української славістики: Іван 

Франко 

лекція  

 

 

 

практична 

Васильєва Л. 

Південнослов’янська 

проблематика в 

мовознавчих 

зацікавленнях Івана 

Франка. Львів: ЛНУ 

ім. І.Франка, 2006.  

З історії української славістики – 
7 

3.03. 

2 г. 

3 

 

 

2 г. 

4 

 

Мовознавча проблематика у працях Івана Франка 

(міжслов’янські паралелі).  

 

лекція  

 

 

 

практична 

Васильєва Л. 

Південнослов’янська 

проблематика в 

мовознавчих 

зацікавленнях Івана 

Франка. Львів: ЛНУ 

ім. І.Франка, 2006.  

Мовознавча проблематика у 

працях Івана Франка  
7 

3.03 

2 г. 

5 

 

 

2 г. 

6 

 

Ватрослав Ягич і українська славістика. Іларіон 

Свєнціцький. 

 

лекція  

 

 

 

практична 

Васильєва Л. 

Південнослов’янська 

проблематика в 

мовознавчих 

зацікавленнях Івана 

Франка. Львів: ЛНУ 

ім. І.Франка, 2006.  

Гумецька Л. Л. 

Іларіон Семенович 

Свєнціцький // 

Іларіон Свєнціцький. 
– 7 

17.03 



Мовознавство. — 

1976 –№4. С.76-84.  

2 г. 

7 

 

 

 

2 г. 

8 

Сучасна українська лінгвістична сорабістична 

школа. К.К. Трофимович. 

лекція  

 

 

 

практична   

 

Васильєва Л. П. 

Сорабістична 

спадщина професора 

Костянтина 

Трофимовича (до 90-

річчя від дня 

народження // 

Мовознавство. – 

2012 – №6. – С.79-

87. 

 

Львіська сорабістика. 

– 8 

17.03 

 МОДУЛЬ 2.      

2 г. 

9. 

 

 

2 г. 

10. 

 

Мовна глобалізація  лекція  

 

 

 

практична   

 

http://dspace.nbuv.gov

.ua/bitstream/handle/1

23456789/36569/149-

Kurguzov.pdf?sequen

ce=1 

Глобалізація в 

слов’янському світі. - 8 

8.04 

2 г. 

11. 

 

 

 

2 г. 

12. 

 

Мовна глобалізація. 

Тенденції останніх років. 

лекція  

 

 

 

 

 

практична   

 

Васильєва Л. 

Штокавські 

літературні мови: 

проблеми 

становлення, 

розвитку, сучасний 

стан. –  Львів: ЛНУ 

ім. Ів.Франка, 2002.  

Vasiljeva Lj. 

Srednjojužnoslavenski 

jezici u sinkroniji i 

dijakroniji. – Osijek 

CKD “M – M”, 2010. 

Мовна глобалізація в Чехії т 
Хоратії 
-8  

21.04 



– 221 s. 

2 г. 

13. 

 

 

 

2 г. 

14. 

 

Соціолінгвістичні дослідження.  

 

 

лекція  

 

 

 

 

 

практична   

 

Васильєва Л.П. 

Соціолінгвістика в 

південнослов’янськи

х країнах / Л.П.  

Васильєва // 

Мовознавство. – 

2016. – №6. – С.37-

48. 

Соціолінвістика в Хорватії та 

Чехії.  

 

- 9  

5.05 

2 г. 

15. 

 

 

2 г. 

 

16 

Вивчення терміносистем фахових мов  лекція  

 

 

 

практична   

 

Васильєва Л.П. 

Термінологічні 

дослідження в 

південнослов’янськи

х країнах / Л.П.  

Васильєва // 

Мовознавство. – 

2018. – №1. – С. 24-

35. 

Польська, словацька, німецька, 

чеська славістика останніх 

десятиріч. Сучасна 

південнослов’янська славістика.  

– 18 

19.05 

32 год.              88 год. 

 


