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Циљеви предмета
Оспособљавање студената за коришћење литературе за научну област струке; развијање
свих језичких вештина (читање, писање, разговор, слушање) уз помоћ превода и разговора;
обједињавање лексичке и граматичке грађе. Развијање потребне брзине за разумевање
стручног текста са оспособљавањем за употребу стучних речника на руском. Развијање
способности за анализу текста, прецизног и јасног изражавања.
Садржај и структура предмета
Теоријска настава
Наставни план се обавља кроз обраду текстова који су прилагођени нивоу знања на ком се
налазе студенти. Поједини текстови садрже речи које су уско повезане са језиком струке.
Текстови су уређенитако да одговарају стварним ситуацијама у којима се студенти могу
наћи у писаном или говорном општењу. Упознавање подразумева и сусрет са новим
говорним ситуацијама у складу са одговарајућом стручном облашћу. Обрада текстова
подразумева и проучавање фонетике и граматике које је неопходно како за савладавање
читања и разумевања текста, тако и за разумевање нових говорних ситуација.
Практична настава
У склопу вежби се детаљније разрађују фонетске и граматичке појаве које су обрађене на
часовима
теоријске наставе. Студенти тако стичу могућност да науче да користе одговарајућа
граматичка
средства и у ситуацијама које нису покривене текстовима.
План и распоред извођења наставе
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НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Предавања
Упознавање са начином рада; Руска азбука
Обрада текста; Поздрави и основне речи (лексика)
Текст „Как дела”
Текст „Спокойной ночи”
Обрада текста; Именице прве деклинације (лексика)
Текст „Экзамены”
Обрада текста; Именице друге и треће деклинације (лексика)
Текст „Русский язык”
Текст „Моя семья”
Обрада текста; Тврда и мека придевска промена (лексика)
Текст „В ресторане”
Обрада текста; Компаратив (лексика)
Текст „Телефонный разговор”
Текст „День рождения”
Обрада текста; Суперлатив (лексика)
Вежбе
Гласовне особености руског језика
Поздрави и основне речи (граматика)
Личне заменице (лексичке вежбе)
Личне заменице (граматика)
Именице прве деклинације (граматика)
Кућа, школа, град, установе (лексичке вежбе)
Именице друге и треће деклинације (граматика)
Именице и придеви (лексичке вежбе)
Чланови породице (лексичке вежбе)
Тврда и мека придевска промена (граматика)
Тврда и мека придевска промена (граматика)
Компаратив (граматика)
Комуникативи (лексика)
Присвојне заменице (граматика)
Суперлатив (граматика)

Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту
предиспитне обавезе (домаћи задатак): 40 поена
усмени испит (читање, превод, познавање граматике): 20 + 20 + 20 = 60 поена
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