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

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Српски језик и књижевност

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

61334

Број ЕСПБ:

6

Руски језик

Наставник:

Маројевић Б. Милена

Статус предмета:

О

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

4

2

Предмети предуслови

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ наставе на предмету јесте овладавање основним језичким вештинама (разумевање, говор, читање, писање) као и
формирање релевантне лингвистичке, лингвокултуролошке и комуникативне компетенције у владању руским језиком.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Овладавши основама руског језика, студент је способан за писмену и усмену рецепцију и продукцију у сфери академске
свакодневице, социокултурној и професионалној сфери, као и за превођење информативних, публицистичких, општестручних и
административно-пословних текстова уз помоћ речника.
3. Садржај/структура предмета:
1. Фонетика и фонологија руског језика у поређењу са српским. 2. Сугласнички систем руског језика. 3. Диференцијална обележја
руског сугласничког система у односу на српски сугласнички систем. 4. Самогласнички систем руског језика. 5. Основна обележја
руског акценатског система. Изговор редукованих самогласника. 6. Основне интонационе конструкције у руском језику. 7.
Асимилација и дисимилација сугласника. Губљење сугласника у сугласничким групама. 8. Систем врста речи у руском језику и
њихове граматичке категорије. 9. Средства за изражавање граматичких категорија. 10. Типови веза међу речима у простој
реченици. Субјекат (заменице: систем заменица и њихове морфолошке категорије; именице: категорија рода и броја). 11.
Типови предиката (врсте глаголског предиката; основне морфолошке категорије глаголског система: вид, начин). 12. Именски
предикат (систем придевских речи); кратки и дуги облици придева; предикативи). 13. Објекат (директни и индиректни; категорија
падежа именица). 14. Адвербијал (основни облици адвербијала места и времена, циља, друштва, начина, мере и степена;
функције падежа). 15. Атрибут (неконгруентни; функције падежа; придеви морфолошке категорије). 16. Врсте речи: лексички,
морфолошки и синтаксички план. 17. Изражавање квалитативности (компаратив и суперлатив: придеви, прилози и предикативи).
18. Изражавање посесивности (посесивни придеви, посесивне заменице, посесивне реченице). Изражавање упитности. 19.
Изражавање темпоралности (прилози, категорија глаголског времена). 20. Изражавање тачности и приближности (конструкције
са бројевима). 21. Изражавање персоналности. 22. Изражавање транзитивности. 23. Неодређено-лични и уопштено-лични
реченички модели. 24. Изражавање просторних односа. Глаголи кретања без префикса (семантичке опозиције, морфолошка
обележја, валентност). 25. Префиксални глаголи кретања. 26. Изражавање упитности. 27. Радно и трпно стање глагола. 28.
Систем модела сложених реченица. Сложена реченица са зависном атрибутском реченицом. 29. Сложена реченица са зависном
адвербијалном реченицом. 30. Основни начини изражавања модалности.
4. Методе извођења наставе:
Вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
10.00 Писмени испит
30.00 Испит

Обавезна
Да
Да

Поена
30.00
30.00
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