
Савремени украјински језик Г 7

– једносеместрални курс –

Обавезни курс

Седми 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,  укључујући  и  савремена  књижевна  дела,  филмове  на  стандардном
језику, вести итд.  Разуме текстове различитих жанрова и стилова.  Може да  се  јасно,  добро
организовано  и  детаљно  у  писаној  и  усменој  форми  изрази  о  сложеним  темама,  као  и  да
образлаже, подржава или побија различита становишта. Студент треба да прошири лексички
фонд  за  рачун  лексике  из  области  пословног  језика,  науке,  политике,  да  усвоји  употребу
типичних синтаксичких конструкција у украјинском језику, правилно их употребљава у писању
и говору, да усвоји основна правила интерпункције.

Садржај предмета

Граматика:  елементи  синтаксе  –  средства  изражавања  главних  и  зависних  реченичних
конституената,  ред речи у реченици, основни модели просте реченице,  формирање упитних,
одричних и узвичних реченица, обавезне синтаксичке везе глагола, придева, именица;

Превођење: превођење пословних текстова са украјинског на српски језик.

Правопис: основе интерпункције.

Говорне  теме:  Проблеми  сучасної  молоді.  Система  освіти  в  Україні.  Наукові  надбання
українців. Туризм в Україні. Етнічний склад населення України. Політичний устрій України.

План часова:

1. Молодь як соціальна група.

2. Сучасна молодь: гірша чи інша?

3. Написання твору-роздуму.

4. Проблеми сучасної молоді. Шляхи вирішення цих проблем.

5. Розвиток освіти в Україні.

6. Сучасна система освіти в Україні.

7. Порівняльна характеристика української та сербської системи освіти.

8. Проект: „Факультет моєї мрії“.

9. Наукові надбання українців.

10. М. Амосов – хірург, що зцілює серця.



11. Космонавтика та літакобудування в Україні.

12. Туризм в Україні.

13. Найкращі місця для відпочинку в Україні.

14. Віртуальна екскурсія.

15. Туристичні фірми.

16. Проект: „Тур Україною“.

17. Політична історія України.

18. Видатні українські політики: від княза до президента.

19. Національна символіка. Конституція України.

20. Сучасний політичний устрій України.

21. Вибори і виборець.

22. Дискусія: „Яким я бачу свого президента“.

23. Написання  статті  в  газету. Правила  проведення  та  написання   інтерв'ю,  репортажу,
аналітичного огляду.

24. Україна – багатонаціональна держава.

25. Захист прав національних меншин.
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  непознатог  текста  са
украјинског на српски језик и превода непознатог 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. Сучасна молодь (молодь як найактивніша соціальна група; проблеми сучасної молоді).

2. Система освіти  в  Україні  (розвиток  освіти  в  Україні;  переваги  та  недоліки  сучасної
системи освіти в Україні та Сербії ).

3. Наукові  надбання  українців  (загальний  огляд;  розповідь  про  одного  українського
науковця).

4. Туризм в Україні (загальний огляд; найкращі місця для відпочинку в Україні).

5. Політичний устрій України (сучасна політична система України; національна символіка
та Конституція).

6. Етнічний склад населення України.
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 Дідківська Л., Любчевська-Сокур В., Ніколаєва Н. Людина і світ. Публіцистичні тексти

та завдання у 3-х частинах для іноземних студентів. Київ, 2007.



  

Препоручена литература:

 Офіційний сайт української мови http://ukrainskamova.at.ua/

 Портал «Цікаво про Україну» http://ukraine.ui.ua/ua

 Сайт про туризм в Україні http://terraincognita.info/ukr
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