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Студијски програм: Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: РУСКИ ЈЕЗИК 1 

Наставник/наставници: Јелена Б. Лепојевић 

Статус предмета: Изборни предмет студијског програма / академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Савладавање основних граматичких структура руског језика и оспособљавање студената за базичну 
комуникацију уз постепено увођење стручне терминологије. 

Исход предмета  

Студенти ће бити у могућности да се служе говорним и писаним руским језиком у свакодневним ситуацијама и 
употребљавају једноставније стручне термине. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Фонетске и фонолошке сличности и разлике између руског и српског језика. 

 Руско писмо у поређењу са српским. 

 Артикулација руских самогласника и сугласника у поређењу са српским. 

 Основна правила изговора руских сугласника. Појам мекоће сугласника. 

 Писање и читање сугласничких група. 

 Основне гласовне промене. 

 Акценат. Диференцијална функција руског акцента. 

 Изговор гласова у речима страног порекла. Изговор позајмљеница. Изговор личних имена и патронима. 

 Принципи руске интерпункције и систем интерпункцијских правила. 

 Развијање општег и основног стручног вокабулара. 

Практична настава  

 Читање и превод општих текстова. 

 Граматичке и говорне вежбе. 

Литература  

1. Величковић, Драгољуб (2003), Руски језик 1, Ниш: Филозофски факултет. 
2. Маројевић, Радмило (1998), Граматика руског језика, Београд: ЗУНС. 
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Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања 

1 
Вежбе 

1 
Други облици активне наставе 

0 
 

0 
Методе извођења наставе 

Предавања су заснована на комуникацији између наставника и студената, као и између самих студената у 
паровима или групама. Циљ оваквог приступа је да се студенти што пре ослободе, почну самостално да користе 
руски језик и сналазе се у специфичним ситуацијама. Усмене вежбе су праћене и писменим вежбама, 
неопходним за целовито савладавање страног језика. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 20 усмени испит 30 
Присуство свим предавањима и вежбама. 

 

 

 


