
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Теолошки мастер програм 
Изборно подручје (модул) Систематско-историјски модул 
Врста и ниво студија Мастер студије 
Назив предмета Историја српско-руских црквених односа 
Наставник (за предавања) Пузовић Владислав 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов  

Циљ 
предмета 

Стицање систематских теоријских знања о кључним етапама у историји српско-руских црквених 
односа и богословских веза. Боље разумевање међусобних богословских, духовно-просветних, 
књижевних и културних веза. Овладавање способностима компетентног самосталног научног рада у 
наведеној области.  

Исход 
предмета 

Поседовање развијених академско-општеобразовних компетенција у домену историје српско-руских 
црквених односа и пратећих апликативних способности непосредне анализе црквеноисторијских 
процеса на конкретном изворном материјалу уз помоћ објективних истраживачких метода и техника  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Историја српско-руских црквених односа као научна дисциплина: појам, задаци, садржаји, везе са 
другим наукама, методологија, извори и литература 2. Средњевековне црквене, духовне, културне и 
књижевне везе Срба и Руса 3. Света Гора као центар средњевековних српско-руских црквених и 
богословских контаката 4. Истакнуте личности средњевековних јужнословенско-руских црквених 
контаката: митрополит Кипријан, Исаија Србин, Григорије Цамблак, Пахомије Логотет, Лав Филолог 
5. Покровитељство московских владара над Србима у Османском царству 6. Никонове реформе и 
Српска Црква 7. Утицај црквених реформи цара Петра И Великог на црквени живот у Карловачкој 
митрополији 8. Утицај кијевског богословља на Србе: руски ђаци Дионисије Новаковић и Јован 
Рајић 9. Школовање Срба на руским духовним академијама 10. Утицај руског богословља на развој 
српске богословске књижевности у 19. веку 11. Цетињски митрополити и Руска Црква 12. Српска 
Црква и Руска загранична Црква: историјско-канонски аспекти односа 13. Богословски утицај руске 
емиграције на развој српског богословља у 20. веку 14. Српска Црква и Московска патријаршија у 
20. веку: историјско-канонски аспекти односа 15. Обнова градива 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Исте тематске целине у апликативном аспекту, са инсистирањем на умењима компетентне анализе 
релевантних изворних текстова.  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 



2 2  0  0  0 
Методе 
извођења 
наставе вербално-текстуалне, илустративно-демонстративне. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит 70 
колоквијуми      
семинари 20     

 


