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Наставни предмет:

Руски језик 1

Ознака предмета:
Број ЕСПБ:

5

Наставник:

Недић В. Јелена

Статус предмета:

И

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

3

Предмети предуслови

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Нема

Услови:
1. Образовни циљ:
Циљ наставе јесте формирање релевантне, за професионалну компетенцију теолога комуникативне, лингвистичке,
лингвокултуролошке и преводилачке оспособљености у владању руским језиком у сфери академске свакодневице,
унутарцрквеног општења, социокултурној и професионалној сфери. Овај циљ подразумева стицање оперативних знања о руском
сакралном функционалностилском комплексу, изграђивање способности адекватне рецепције и превођења информативног,
публицистичког и административно-пословног текста, оспособљавање за информативно, студиозно и дијагонално читање,
изграђивање способности разумевања на слух, као и оспособљавање за продуковање усмених (дијалошких и монолошких) и
писмених саопштења из побројаних сфера комуникације.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Овладавши основама језика унутарцрквене комуникације, студент је способан за писмену и усмену рецепцију и продукцију у
сфери академске свакодневице, унутарцрквеног општења, социокултурној и професионалној сфери на нивоу интернационалног
стандарда Б1+ - Б2, као и за превођење информативних, публицистичких, општестручних и административно-пословних текстова
уз помоћ речника.
3. Садржај/структура предмета:
1. Глаголи кретања – семантичке опозиције, 2. Именице 3. деклинације – категоријална обележја, морфолошка својства; Показне
заменице – категоријална обележја, морфолошка својства, контрастивна анализа; 3. Објекатски односи: директни и индиректни
објекат – контрастивна анализа. Глаголска рекција. 4. Глаголи кретања – семантичке опозиције, морфолошка обележја,
валентност (2); Адвербијал средства. 5. Индеклинабилне именице; 1. деклинација основних бројева; редни бројеви –
морфолошка, деривациона, синтаксичка својства; одричне заменице и заменички прилози. 6. Предикатски односи: глаголски
предикат са копулативним и полукопулативним глаголом; инфинитивне предикатске конструкције. 7. Суплетивна творба
глаголског вида; Организација, сфере делатности, савременост и традиције РПЦ и СПЦ 8. 2. деклинација основних бројева;
супстантивизација придева. Информативно-публицистички стил везан за тематику под бр. 7: новински чланак, информација са
веб-сајта о црквеним органима, епархијама и сл., интервју 9. Конструкције са бројевима. Исказивање датума (синтагматски
варијантни редови). Рекапитулација нормативистике, функционалне стилистике, тематике и комуникативних функција у оквиру
претходно обрађеног блока 10. Именице са суфиксом јединичности –ин (-анин/-?нин); Именице са основом на шуштаве
консонанте и африкате – творбена и морфолошка својства. 3. деклинација основних бројева; Суперлатив придева и прилога
(аналитички, синтетички), елатив. Информативно-публицистички стил: каталози студијских и поклоничких путовања, проспекти.
Званично-пословни стил: оријентисање на железничкој (аутобуској) станици, аеродрому 12. Адвербијал времена (темпорални
датив, акузатив, конструкције за исказивање антериорности и постериорности). Рекапитулација нормативистике, функционалне
стилистике, тематике и комуникативних функција у оквиру претходно обрађеног блока 13. Специфична употреба глагола
неодређеног кретања. Истакнуте личности из духовног живота и црквене историје Русије и српских земаља 14. Именице са
локативом на –у; Компаратив придева и прилога (аналитички, синтетички); 4. деклинација основних бројева. 15. Адвербијал
простора (предлошко-падежне синтагме, контрастивна анализа). Званично-пословни стил: унутарцрквена службена комуникација
у епистоларној форми (схема службеног писма – молбе, извештаја и сл.). Рекапитулација градива из 1. семестра 16. Посланица
као званични документ Цркве – композиција, језик и стил (1). Факултетска средина, професори, колеге. Живот на факултету.
Студијски предмети. Ирегуларни глаголи (1); Конструкције за исказивање квалитета. 17. Посланица као званични документ Цркве
– композиција, језик и стил (2). Именице са номинативом сг. на -м? - категоријална обележја, морфолошка својства, контрастивна
анализа; 5. деклинација основних бројева. Завршна рекапитулација градива.
4. Методе извођења наставе:
Предавања и вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Присуство на предавањима

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита

Обавезна
Да

Поена
70.00
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