УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Италијански језик и књижевност

Стандард 05. - Курикулум
Табела 5.2 Спецификација предмета
Наставни предмет:
Ознака предмета:

60282

Број ЕСПБ:

8

Руски језик 1

Наставник:

Маројевић Б. Милена

Статус предмета:

И

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

2

6

Предмети предуслови

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ наставе на предмету јесте формирање комуникативне, лингвистичке, лингвокултуролошке и преводилачке компетенције у
владању руским језиком у сфери академске свакодневнице, социо-културној и професионалној сфери.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Овладавши основама руског језика, студент је способан за писану и усмену рецепцију и продукцију у сфери академске
свакодневице, социо-културној и професионалној сфери, као и за превођење административно-пословних, информативних,
публицистичких и општестручних текстова уз помоћ речника.
3. Садржај/структура предмета:
1. Граматички систем руског језика у поређењу са српским. 2. Ознака и означено. Слово, глас, фонема. Графија и ортографија. 3.
Сугласнички систем руског језика. Класификација сугласника по акустичким особинама, месту творбе, начину творбе, опозицији
палаталност/веларност. 4. Диференцијална обележја руског сугласничког система у односу на српски сугласнички систем. 5.
Самогласнички систем руског језика. Основна обележја руског акценатског система. Изговор редукованих самогласника. 6.
Десоноризација сугласника у финалном положају у речи. Асимилација сугласника по звучности, по месту и по начину творбе.
Дисимилација сугласника. 7. Губљење сугласника у сугласничким групама. 8. Основне интонационе конструкције руског језика. 9.
Граматички облици. Састав речи. Творба речи. 10. Систем врста речи у руском језику и њихове граматичке категорије. 11.
Граматичке категорије именица. Категорија рода, броја и падежа именица. 12. Средства за изражавање граматичких категорија.
13. Именице: врсте, род и број именица. 14. Именице прве деклинације. 15. Именице друге деклинације. 16. Именице треће
деклинације. 17. Непроменљиве именице. Именице плуралиа тантум и сингулариа тантум.18. Категорија падежа именица.
Наставци именица према падежима. 19. Промене у именичким основама према падежима. Непостојани самогласници. 20.
Глаголи. Формалне особине руских глагола. 21. Глаголи. Инфинитив. Употреба инфинитива. Глаголске основе. Прва и друга
конjугација глагола. 22. Граматичке категорије глагола: категорија лица, времена, начина, вида, стања. 23. Глаголске врсте.
Глаголи нерегуларне конjугације. 24. Глаголи кретања – семантичке опозиције, морфолошка обележја, валентност. 25. Активни
партиципи презента и перфекта. 26. Пасивни партиципи презента и перфекта. 27. Глаголски прилози. 28. Придеви. Врсте,
функција и деклинација. 29. Адјективна, заменичка, мешовита деклинација придева. Непроменљиви придеви. 30. Степени
поређења придева.
Анализа и систематизација наставних садржаја се врши на оригиналним или адаптираним текстовима на руском језику из
области језика, књижевности, културологије, уметности, историје.
4. Методе извођења наставе:
Вербално-текстуално и илустративно-демонстративне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
10.00 Усмени испит
20.00 Писмени испит

Обавезна
Да
Да

Поена
35.00
35.00

Литература
Р.бр.

Аутор
А.А.Акишина.
1,
Н.И.Формановская.
2, В.М.Матвеевой
А.Н.Кожин, О.А.Крылова,
3,
В.В.Одинцов

Датум:

12.09.2014

Назив

Издавач

Година

Русский речевой этикет.

Москва: КД Либроком

2009

Пособие по развитию навыков устной речи

Москва: Высшая школа

1972

Функциональные типы русской речи

Москва: Высшая школа

1982
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