Савремени украјински језик Г 1
– једносеместрални курс –
Обавезни курс
Први семестар
6 ЕСП бодова

Време одржавања: по распореду
Место одржавања: по распореду

Циљ предмета
Циљ предмета је усвајање и развијање основних језичких вештина. Стицање језичке
компетенције оптимално до нивоа А1. Студент треба да овлада правилним изговором, усвоји и
активира основни лексички фонд, да усвоји основне граматичке облике и конструкције и
правилно их употребљава у говору и писању, да разуме писани текст и исказе на теме из
свакодневне комуникације (зна да представи себе и друге, да наведе личне податке попут тога
где живи, кога познаје и шта поседује, као и да пита друге о томе и сл.). Способан је за
једноставну комуникацију уколико је саговорник предусретљив, те говори полако и јасно.
Студент треба да усвоји основна правописна правила и правилно их примењује при састављању
реченица, текстова.

Садржај предмета
Граматика: именице, придеви, личне и присвојне заменице: основне карактеристике, промена
- основни падежни облици без изузетака (номинатив, генитив, датив, инструментал, локатив
једнине и множине), основна значења падежних облика; глагол – инфинитив, садашње и
прошло време;
Правопис: основни принципи украјинског правописа, писање вокала, консонаната, употреба
графема Я, Є, Ї, Ю, Й, употреба апострофа и меког знака;
Говорне вежбе: Упознавање. Представљање. Народи и државе. Ословљавање. Фразе приликом
сусрета и растајања. Формуле етикеције приликом исказивања молбе, извињења, захвалности,
слагања и неслагања, одбијања, стављања приговора, предлагања, позивања. Општи појмови и
изрази: дани у недељи, месеци, годишња доба, боје, особине. Државе, народи и језици.Укратко
о себи. Породица. Ближа и даља родбина. Образовање. Факултет. Универзитет. Библиотека.
Студентски дом. Занимања. Радни дан. Слободно време. Интересовања.
План часова:
Оцењивање:
Присуство: 10%, активност на часу: 10 %, домаћи задаци: 15%, тестови: 15%.
Писмени испит: 30%, усмени испит 20%.

Испитна питања:
Писмени испит састоји се од теста који обухвата граматичке и лексичке задатке, диктат
познатог текста.
Усмени испит обухвата читање и превод познатог текста (из уџбеника/скрипти Л. Петровска,
Ј. Драгојловић, Говоримо українською. Разговорни практикум, почетни курс), граматичку
анализу текста, разговор на задату говорну тему.
Списак говорних тема за испит: Знайомство. На факультеті. В аудиторії. У бібліотеці. Моя
родина. Професії. Кожен місяць особливий. Розклад робочого дня. Розклад вихідного дня.
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