
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Руски и српски језик и књижевност 

I циклус студија  I година студија 

Пун назив предмета РУСКИ ЈЕЗИК 1 

Катедра  Катедра за русистику – Филозофски факултет Пале  

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПО 3-5/1 Изборни III 5 

Наставник/ -ци др Вишња Вишњевац, доцент 

Сарадник/ - ци мср Весна Космајац, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2  72 48  1,6 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) = 
75h  

 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално) =  
120h  

 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 195h 

Исходи учења 

1. Усвајање основа изговора и основних фонетских правила руског језика 
2.Усвајање руске азбуке и основних ортографских правила 
3. Усвајање основних граматичких правила руског језика 
4. Могућност образовања једноставнијих реченица на руском језику 

Условљеност Нема условљености. 

Наставне методе Контрастивна, аудио-лингвална, проблемска.  

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Основни појмови изговора у руском језику; 
2. Презент глагола – прва конјугација; 
3. Презент глагола – другаконјугација; Наш урок; 
4. Род именица; В аудитории;  
5. Род придјева и замјеница какой, этот, тот; В аудитории; Дни недели; 
6. Замјенице мой, твой, наш, ваш, чей, его, ее, их; В аудитории; Семья; 
7. Множина именица мушког и женског рода; Мужскаяодежда; 
8. Множина именица средњег рода; Множина придјева и замјенице какой; Множина показних 

замјеница и замјенице чей; Женскаяодежда; 
9. Прошло вријеме; Глаголски вид; Передотъездом; 
10. Будуће вријеме; Передотъездом; 
11. Деклинација именица на –а/-я; Разговорпотелефону; 
12. Глаголи са постфиксом –ся; Глаголи пете групе; Утром; 
13. Деклинација именица мушког и средњег рода; Завтрак; 
14. Глаголи кретања; Поездказагород; 
15. Генитив множине именица; Слагање именица са бројевима; В магазине; 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Л. И. Пирогова, М. Р. 
Преображенская 

Уџбеник руског језика  13-104 

Р. Маројевић Граматика руског језика 1987. 9-216 

Допунска литература 
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

    

                                                
1Коефицијент студентског оптерећења Soсе рачуна на сљедећи начин: 

а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у 
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и 
објашњење. 

б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење. 



Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 5 5 

домаћи задаци 5 5 

Завршни испит 

завршни испит (писмени/ усмени) 50+40 90 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 


