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

Време одржавања: по распореду
Место одржавања: по распореду

Циљ предмета
Циљ предмета је даље развијање језичких вештина. Усавршавање стечене језичке компетенције
оптимално до нивоа В2. Студент разуме теже и дуже текстове и усмена излагања на широк спектар
актуелних тема. Учествује у усменој интеракцији, течно и спонтано. Може да се јасно, добро
организовано и детаљно у писаној и усменој форми изрази о разноврсним темама, као и да изнесе
своје гледиште у дискусији. Студент треба да прошири лексички фонд до 5000 лексичких јединица,
активно употребљава усвојене лексичке јединице, уме да наслути значење великог броја
непознатих јединица, како по творбеним моделима, тако и по спојивости и ситуативном контексту;
у случају тешкоћа са разумевањем и употребом појединих лексичких јединица ефикасно користи
речнике и приручнике.
Садржај предмета
Граматика: понављање и утврђивање градива пређеног на претходним курсевима, форма и
употреба прилога, корелација предлошко-падешких конструкција и прилога при изражавању
различитих значења (просторна, временска, узрочна, циљна, условна, допусна и итд.); лексичка,
морфолошка и синтаксичка обележја различитих стилова;
Правопис: понављање
Говорне теме: Релігія. Природні багатства України. Проблеми екології. Книги. Комп’ютер.
Інтернет. Відома особистість.
План часова:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Поняття про основні світові релігії: назви, святі книги, основні відмінності віровчення.
Віросповідання в Україні.
Основні релігійні свята Сербії та України.
Дискусія на тему „Функції релігії“.
Природна краса України.
Перегляд та обговорення циклу документальних фільмів „7 природних чудес України“.
Тваринний та рослинний світ України.

8. Проект: „Як захистити природу від людини“.
9. Основні екологічні проблеми.
10. Трагедія на ЧАЕС та її наслідки.
11. Дискусія на морально-етичну тему „Людино, будь відповідальною!“
12. Як писати твір-роздум.
13. Проект: „Що я можу зробити для порятунку планети“
14. Книга крізь віки (історія українського книгодрукування).
15. Моя улюблена книга. Лінгвістична гра „Впізнай літературного персонажа“.
16. Дискусія „Чи потрібна паперова книга“.
17. Роль комп'ютера та інтернету в житті сучасної людини.
18. Інтернет та вільний час.
19. Комп'ютерні ігри.
20. Проект: „Безпека дитини в інтернеті“.
21. Дискусія на тему „Хто такий герой?“
22. Розповді студентів про видатних сербів.
23. Перегляд фільму з циклу „Великі українці“. Обговорення побаченого.
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 диктата непознатог текста, превода диктата и превода дужег текста са
српског на украјински језик.
Усмени испит обухвата читање и превод непознатог текста, граматичку анализу текста, разговор на
задату говорну тему.
Списак говорних тема за испит:

1. Релігія (поняття про основні світові релігії; віросповідання в Україні; основні релігійні
свята в Сербії та Україні).

2. Природні багатства України (природні ресурси України; розповідь про одне з природних
чудес України).

3. Проблеми екології (огляд основних екологічних проблем; аварія на ЧАЕС; шляхи
вирішення екологічних проблем).
4. Книги (огляд історії книгодрукування; розповідь про улюблену книгу).
5. Копм'ютер. Інтернет (комп'ютер і вільний час; переваги та недоліки користування
комп'ютером; комп'ютерна залежність).
6. Відома особистість (розповідь про відому українську особистість; обґрунтування власного
вибору).
Обавезна литература:






А. П. Загнітко та інші, Словник українських прийменників. Сучасна українська мова,
Донецьк, 2007.
Љ. Поповић, Језичка слика стварности: когнитивни аспект контрастивне анализе,
Београд, 2008.
Л. П. Дідківська, В.О. Любчевська-Сокур, Н.С. Ніколаєва, Людина і світ. Публіцистичні
тексти та завдання у 3-х частинах для іноземних студентів. Київ, 2007.
Н. Д. Бабич, Практична стилістика і культура української мови, Львів, 2003.

Препоручена литература:










Журнал „Українська культура“ http://uaculture.blogspot.com/?view=magazine
Сайт „Культура України“ http://k-ua.net/
Електорнна бібліотека „Культура України“
http://elib.nplu.org/
Портал
всього укаїнського (фільми,
книги,
мультики,
музика)
http://www.hurtom.com/portal/
Аудіодиктанти http://2000.net.ua/static/dovira/66714
Цикл передач „Великі укараїнці“ на www.youtube.com
Цикл передач „7 природних чудес України“ на www.youtube.com
Портал «Цікаво про Україну» http://ukraine.ui.ua/ua

„Гуртом“

