
 1

 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” - СКОПЈЕ 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ” - СКОПЈЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ОД ПРВ 
ЦИКЛУС СТУДИИ  НА ФИЛОЛОШКИОТ  ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ СО 

ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, 2013 
 
 



 2

 
С О Д Р Ж И Н А: 

 
 

 1. Карта на високообразовната установа 

2. 
Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно- научниот совет на 
единицата, односно Наставничкиот совет на самостојната висока стручна школа или 
Научниот совет на научната установа 

3. Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или 
Универзитетскиот сенат односно  Советот на научната установа 

4. Научно- истражувачко подрачје, поле и област, каде припаѓа студиската програма 
   

5. Вид на студиската програма (академски или стручни студии)  
6. Степен на образование (прв односно втор циклус)  
7. Цел и оправданост за воведување на студиската програма  
8. Години и семестри на траење на студиската програма  
9. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот  

10. Начин на финансирање, а за приватните високообразовни и научни установи и доказ 
за обезбедена квалитетна финансиска гаранција за студиската програма   

11. Услови за запишување  
12. Информација за продолжување на образованието  

13. 
Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со  листа на 
задолжителни предмети,  листа на изборни предмети и дефиниран начин на избор на 
предметите  

14. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма  
15. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма 

16. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од овој правилник 
(Прилог бр. 3)  

17. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот  5 од овој правилник 
(Прилог бр. 4) 

18. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на настава по 
одредени предмети од студиската програма  

19. Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во 
реализацијата на студиската програма 

20. Информација за бројот на студенти за запишување во првата година на студиската 
програма 

21. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 

22. Информација за веб-страница 

23. Стручниот односно научниот назив  со кој се стекнува студентот по завршување на 
студиската програма 

24. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата  
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1. Карта на високообразовната институција 

КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

1 
Назив на високообразовната 
институција 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ 
КОНЕСКИ“ – СКОПЈЕ  ПРИ 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 
2 Седиште СКОПЈЕ 

3 Вид на високообразовната институција ДРЖАВНА ВИСОКООБРАЗОВНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

4 Податоци за основачот (на приватна 
високообразовна институција) 

/ 

5 

Податоци за последната акредитација  
За студиските програми од прв циклус студии 
Одборот за акредитација на својата 22. седница 
одржана на 19.11.2009 година донесе решенија 
за акредитација на студиските програми на 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“-
Скопје, и тоа: Решение бр. 12-87/5, 12-87/6, 12-
87/4, 12-87/3, 12-87/2 од 19.11.2009 година; на 
24. седница одржана на 15.01.2010, Решение 
бр. 12-89/5, 12-89/8, 12-89/4, 12-89/12, 12-89/9, 
12-89/11, 12-89/7, 12-89/7, 12-89/6, 12-89/10, 12-
89/13 од 15.01.2010. На 25. седница одржана на 
25.02.2010, Решение бр. 12-39/3, 12-39/2 од 
25.02.2010, на 28. седница одржана на 
28.06.2010, Решение бр. 12-96/1, 12-96/2 и 12-
96/3 од 28.06.2010, на 2. Седница одржана на 
30.9.2011 година Решение бр. 12-128/4 од 
7.10.2011. 
 
За студиските програми од втор циклус студии 
Одборот за акредитација на својата 26. 
Седница одржана на 25.3.2010 г. донесе 
Решение бр. 12-26/2 од 27.4.2010 г.. На 28. 
седница  одржана на 28.06.2010 година донесе 
Решение за акредитација на студиските 
програми од втор циклус студии на 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“-
Скопје со донесување на Решение бр.12-62/2, 
12-62/5, 12-62/4, 12-62/3 од 19.10.2011 г. и 
Решение бр. 12-96/4 од 28.6.2010г. 
 
За студиските програми од трет циклус студии, 
Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование на својата 2. седница 
одржана на 29.09.2011  ги донесе следниве 
решенија за акредитација 12-115/5, 12 -115/6, 
12 -115/7, 12 -115/8, 12 -115/9, 12 -115/10, 12 -
115/11 12 -115/12, 12 -115/ 13, 12 -115/14, 12-
115/4 од 19.10.2011 г. На 4. Редовна седница 
одржана на 27.11.2011г. Решение бр. 12-115/15 
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од 31.01.2012 г. 
 
Претходното привремено Решение бр. Сл. 12  
за акредитација на студиските програми на 
Филолошкиот факултет е донесено на 
05.07.2005 година. 

6 

Студиски и научноистражувачки 
подрачја за кои е добиена 
акредитацијата 

- Подрачје 
6.00 Хуманистички науки 
- Полиња и области 
604 Наука за јазикот (лингвистика) 
612 Наука за книжевноста 
61200 Македонска книжевност и 
јужнословенски книжевности во средниот век 
61201 Македонска книжевност и 
јужнословенски книжевности  15-18 век 
61202 Македонска книжевност 14 и 
Македонска книжевност 20 век 
61203 Историја на јужнословенските 
книжевности 
61204 Нова хрватска, словенечка и српска 
книжевност 
61205 Современи јужнословенски книжевности 
61206 Народна книжевност 
61207 Теорија на книжевноста 
61208 Историја на албанската книжевност 
61209 Историја на турската книжевност 
61210 Историја на книжевностите на 
словенските народи 
61211 Историја на книжевностите на 
словенските народи 
61212 Историја на книжевностите на 
германските народи 
61221 Историја на општата книжевност 
61224 Историја на книжевност на стариот 
исток 
61225 Методика на литературата 
61226 Друго 
6400 Македонистика 
64001 Албанологија 
64002 Туркологија 
64003 Славистика 
64004 Англистика 
64005 Германистика 
64006 Романистика 
64008 Ориентални и други филологии 
64009 Фонетика 
64010 Општа лингвистика 
64011 Применета лингвистика 
64012 Компаративна лингвистика 
64013 Фонетика 
64014 Фонологија 
64015 Социолингвистика 
64016 Психолингвистика 
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64017 Невролингвистика 
64018 Граматика, семантика, семиотика, 
синтакса 
64019 лексикологија 
64020 Историја на јазикот 
64021 Учење на странски јазици 
64022 Преведување 
64023 Ономастика 
64024 Теорија на литературата 
64025 Општа и компаративна литература 
64026 Литературна критика 
64027 Дијалектологија 
64028 Методика на јазик 
64029 Друго  

7 

Единици во состав на 
високообразовната институција 

Катедра за македонски јазик и јужнословенски 
јазици 
Катедра за македонска книжевност и 
јужнословенски книжевности 
Катедра за албански јазик и книжевност 
Катедра за турски јазик и книжевност 
Катедра за славистика 
Катедра за англиски јазик и книжевност 
Катедра за романски јазици и книжевности 
Катедра за италијански јазик и книжевност 
Катедра за германски јазик и книжевност 
Катедра за преведување и толкување 
Катедра за општа и компаративна книжевност 
Центар за тестирање и сертифицирање на 
македонскиот јазик како странски јазик 

8 

Студиски програми што се реализираат 
во единицата која бара проширување на 
дејноста со нови студиски програми 

Студиска програма за прв циклус на студии по 
македонски јазик 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
српски јазик и книжевност 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
хрватски јазик 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
словенечки јазик 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
албански јазик и книжевност 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
преведување и толкување од македонски на 
албански јазик и обратно (мајчин) 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
преведување и толкување од албански на 
македонски јазик и обратно (немајчин) 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
турски јазик и книжевност (мајчин) 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
турски јазик и книжевност (немајчин) 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
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руски јазик и книжевност 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
полски јазик и книжевност 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
чешки јазик и книжевност 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
англиски јазик и книжевност 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
француски јазик и книжевност 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
романски јазик и книжевност 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
шпански јазик и книжевност 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
италијански јазик и книжевност 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
германски јазик и книжевност 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
општа и компаративна книжевност 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
преведување и толкување: англиски 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
преведување и толкување: француски 
Студиска програма за прв циклус на студии по 
преведување и толкување: германски 
Студиска програма за втор циклус на студии по 
македонски јазик 
Студиска програма за втор циклус на студии по 
македонска книжевност  
Студиска програма за втор циклус на студии по 
наука за јазик 
Студиска програма за втор циклус на студии по 
наука за книжевност 
Студиска програма за втор циклус на студии по 
конференциско толкување 
Студиска програма за втор циклус на студии по 
јазици, бизнис и меѓународна трговија 
Студиска програма за трет циклус студии – 
наука за јазик 
Студиска програма за трет циклус студии – 
наука за книжевност 
Студиска програма за трет циклус студии – 
македонистика 

9 

Податоци за меѓународна соработка на 
планот на наставата, истражувањето и 
мобилноста на студентите 

Програмата е во потполност приспособена кон 
стандардите и духот на мобилност кои се 
вградени во темелите на Болоњскиот процес 
(Лисабонската декларација и др.). Структурата 
на студиите и EКTС-бодовите создаваат услови 
за мобилност на студентите како во рамките на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, така и 
во рамките на универзитетите во Републиката, 
и на универзитетите во светот. Мобилноста на 
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студентите најмногу се одвива преку 
програмите ERASMUS, BASILEUS и  CEEPUS. 

10 

Податоци за просторот наменет  за 
изведување на наставната и 
истражувачката дејност 

1.  Вкупна површина (бруто простор) 
(простор за изведување настава и дворна 
површина 18557,32  m2 

2.  Вкупна површина на просторот за 
изведување настава (нето простор)  3.214,00 
m2 
3.  Број на амфитеатри 3 со вкупен број на 
седишта 529 
4.  Број на предавални 24 со вкупен број на 
седишта 917 (наставата се изведува во 2 
смени) 

Ред. 
Бр. 

 

Видови 
дидактички 

простор 
 

Број на 
Простории 

 

Површина 
во m2 

 

Вкупен 
капацитет 

На 
Седишта 

 

3. Амфитетари 3 510 519 

 
АМФ 1 
АМФ 2 

1 
1 

110 
115 

113 
113 

 АМФ 3 1 285 293 

4. Предавални 24 1150 917 
 П 1 1 59 48 
 П 2 1 58 48 
 П 3 1 73 59 
 П 4 1 103 83 
 П 5 1 46 38 
 П 6 1 42 35 
 П 7 1 76 61 
 П 8 1 39 32 
 П 9 1 58 47 
 П 10 1 61 50 

 

П 11 
 П 12 
П 13 

1 
1 
1 

58 
21 
28 

47 
19 
25 

 

П 14 
П 15 
 П 16 
П 17 
П 18 
П 19 
П 20 
П 21 
П 22 
П 23 
П 24 

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

29 
30 
22 
22 
22 
22 
30 
29 
95 
63 
64 
 

25 
27 
17 
17 
17 
17 
28 
27 
80 
35 
35 
 

 

11 

Податоци за опремата за изведување на 
наставната и истражувачката дејност 

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ има 
солидни техничко-информатички услови за 
работа, односно сите кабинети, библиотеки и 
други служби се поврзани со Интернет-
приклучок, поврзани се во интерна и 
универзитетска мрежа, како и со неопходните 
персонални сметачи, печатари и друг вид на 
потребна опрема. Инсталирана е и соодветна 
опрема во шест преведувачки лаборатории  за 
изведување на вежби. Единаесетте библиотеки 
со кои располагаат катедрите на Факултетот се 
опремени со богат фонд на домашна и странска 
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литература (над 500.000 наслови). 
 
1.Број на библиотеки 11 со вкупен број на 
седишта 331. 
 

Ред. 
Бр.  

Видови 
дидактички 

простор 
Број на 

простории 
Површина 

во m2 

 

Вкупен 
капацитет 

На 
седишта 

1. Библиотеки    

 
-Македонски 
јазик 1 130 46 

 
-Македонска 
книжевност 1 130 46 

 -Романски јазици 1 163 25 
 -Славистика 1 127 20 
 -Англиски јазик 1 196 48 

 

-Германски јазик 
-Турски јазик 
-Албански јазик 
-ОКК 
-Превод и 
толкување 
-Италијански 
јазик 
 

1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 

113 
53 
60 
18 
 

88 
43 
 

20 
19 
25 
5 
 

32 
45 
 

 
 

1. Број на лаборатории за изведување 
парктична настава ...........10 

 

Ред. 
Бр. 

 

Видови 
лабораториски 

простор 

Број на 
Простории 

 

Површина 
во m2 

 

Вкупен 
капацитет 

на 
седишта 

1. Лаборатории 
 

10 510 386 

 

Лабораторија по 
италијански јазик 

ТЕмпус 
 
1 37 32 

 
- Лабораторија 
славистика 1 44 39 

 

-Лабораторија   
роминистика 
 1 47 38 

 
-Лабораторија 
англистика 1 53 44 

 
-Лабораториja  
УСАИД 1 28 25 

 
-Лабораторија  
МОН 1 1 88 40 

          

-Лабораторија 
превод и 
тулкување МОН 2  
-Темпус 1 77 36 

            
-Лабораторија  
МОН 2   1 31 27 

 

-Лабораторија 
ТЕМПУС Цетис 
Мак 1 28 25 

          МИМЕЦ 1 80 90 
 

12 Број на студенти за кои е добиена 
акредитација 

2024 
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13 

Број на студенти (првпат запишани) Вкупно запишани студенти на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“ - Скопје во 
учебната 2012/2013 год 
       -  на прв циклус на студии: 3500 
      -   на втор циклус на судии: 255 

14 Број на лица во наставно-научни, 
научни и наставни звања 

113 

15 Број на лица со соработнички звања 11 

16 
Однос наставник: студенти (број на 
студенти на еден наставник) за секоја 
единица одделно 

30 

17 Внатрешни механизми за обезбедување 
и контрола на квалитетот на студиите 

Самоевалуација (последната самоевалуација е 
извршена во 2010)  

18 
Фреквенција на самоевалуациониот 
процес (секоја година, на две години, на 
три години) 

На три години 

19 

Податоци за последната спроведена 
надворешна евалуација на установата 

(последна евалуација на УКИМ во 2008 
година) Во периодот од 2 до 4 март 2008 
година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје го посетил експертскиот тим од 
Европската асоцијација на универзитети во 
состав: проф. Хенрик-Тофт Јансен, 
Универзитет Роскилд, Данска, проф. Виргилио 
Меира Соарес, Совет за евалуација на 
португалските државни универзитети, 
Португалија и г-ѓа Џеклин Смит, Секретаријат 
на ЕУА, Брисел. Генерален заклучок е дека се 
направени голем број позитивни промени и 
трансформации во сите области од дејноста на 
УКИМ.  
 

1а. Општи дескриптори за прв циклус на студии за студиската програма по руски јазик и 
книжевност (задолжителен модул) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за национална рамка на 
високообразовните квалификации 

Знаење и разбирање Покажува знаење и разбирање од научните полиња 
Наука за јазикот и Наука за книжевноста, кое се 
надградува врз претходното образование, вклучувајќи и 
познавање во доменот на теоретски, практични, 
концептуални, компаративни и критички перспективи 
во научните полиња според соодветната методологија. 
Разбирање на областите руски јазик и руска книжевност. 

Покажува знаење и разбирање на разни теории, 
методологии. 
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Примена на знаењето и 
разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин 
што покажува професионален пристап во работата или 
професијата. Покажува компетенции за идентификација, 
анализа и за решавање на проблеми, способност за 
изведување настава, за преведување, толкување, анализа 
и познавање на современите јазици. 

Способност за проценка Способност за прибирање, анализирање, оценување и 
презентирање информации, идеи, концепти од 
релевантни податоци. 

Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид 
личните, општествените, научните и етичките аспекти. 

Способност да оценува теоретски и практични прашања, 
да дава објаснување за причините и да избере соодветно 
решение. 

Комуникациски вештини Способност да комуницира и да дискутира и со 
стручната и со нестручната јавност за информации, 
идеи, проблеми и решенија кога критериумите за 
одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани. 

Презема подетална одговорност за селективни 
резултати. 

Способност за независно учество со професионален 
пристап во специфични научни и интердисциплинарни 
дискусии. 

Вештини за учење Презема иницијатива да ги идентификува потребите за 
стекнување понатамошно знаење и учење со висок 
степен на независност. 

 

1б. Специфични дескриптори - ПРИЛОГ 

 Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите од учењето за 
студиската програма по руски јазик и книжевност (задолжителен модул) со: ........................... 
(изборни модули) (прв циклус на студии – 240 кредити) на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно Уредбата за 
националната рамка на високообразовните квалификации се: 

- Да се изгради дефиниран збир на компетенции кои треба да ги поседува дипломираниот  
филолог по руски јазик и книжевност за поуспешно вклопување во современите потреби на 
пазарот на трудот (преку задолжителниот модул); 

- Да овозможи студентот преку изборните модули да ги прошири своите компетенции со 
паралелно изучување на задолжителниот и на изборниот модул; 
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- На студентот му се нуди можноста преку изборот на понудените модули да се специјализира во 
областа (наставана или преведувачка) во зависниот од неговиот интерес или афинитет; 

- Да стекне дополнителни компетенции преку самостојниот избор на предметите во изборниот 
модул; 

- Се овозможува мобилност за стекнување дополнителни компетенции на дефинираниот профил 
во земјата и во соодветните странски универзитети; 

- Се создава концепт за доживотно учење. 

Со усвојувањето на знаењата на оваа студиска програма, се очекува од студентот да 
биде оспособен за следниве знаења, способности и вештини: 

 

ДИПЛОМИРАН ФИЛОЛОГ ПО РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

1. Поседува знаења за граматичката структура на рускиот стандарден јазик на повисоко ниво во 
различни форми и во различни функционални стилови и за граматичката структура на јазикот 
што е избран како втор модул. 

2. Стручно и квалитетно може да ги аплицира стекнатите знаења од областа на стандардниот 
руски јазик и на јазикот што е избран како втор модул. 

3. Располага со лексички, семантички, фонетски, граматички и правописни компетенции, како и 
социолингвистички компетенции во контекст на рускиот јазик и на вториот изборен јазик. 

4. Упатен е и подготвен за научноистражувачка работа и изработка на стручни и научни трудови 
од областа на рускиот и македонскиот јазик и компаративни трудови од областа на двата јазика. 

5. Умее да ја развива интелектуалната автономија и поседува вештини за истражувачка работа 
 

ДИПЛОМИРАН ПРОФЕСОР ПО РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

1. Оспособен е за реализирање и организирање на воспитно-образовниот процес во основните и 
средните училишта. 

2. Умее да ги примени стекнатите знаења во наставниот процес. 

3. Ја познава методологијата на воспитно-образовната работа во основните и средните училишта. 

4. Ја планира и ја програмира сопствената работа. 

5. Користи компаративни искуства во функција на развојот на наставните содржини по предметот 
руски јазик и книжевност. 

6. Поседува стручно-професионални способности за проверка и оценување на знаењето и на 
постигнувањето на учениците. 

7. Одговорно и стручно учествува во реализирањето и креирањето на наставните планови и 
програми по предметот руски јазик и книжевност. 

8. Поседува медијаторски способности и е оспособен за индивидуална и тимска работа како и 
способност за работа со родители, со воспитно-образовни институции и сл. 

9. Умее да ги дозира информациите и функционализирање на времето. 
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10. Поседува вештини за креативно дизајнирање и редизајнирање на воспитно-образовната 
средина. 

11. Располага со знаења за индивидуален пристап во реализирање на активностите со учениците. 

12. Ги почитува мултикултурноста и мултијазичноста. 

 

 

ДИПЛОМИРАН ПРЕВЕДУВАЧ И ТОЛКУВАЧ ОД РУСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
И ОБРАТНО 

1. Располага со знаења во областа на теоријата на преведувањето (природата и начинот на 
функционирање на процесот на преведување), историјата на преведувањето во светот и во 
Македонија, современите теории на преведувањето. 

2. Поседува способност за контекстуализација на комуникациските содржини. 

3. Умее да примени модел за правење матрица на преводливост (за поезија и за проза). 

4. Располага со преведувачки техники за преведување текстови од сите области на човековото 
живеење и создавање преку преведување научни, стручни и технички текстови. 

5. Располага со широка терминологија од многу области (книжевност, политика, европски 
интеграции, социологија, економија, архитектура, религија) и на руски јазик и на македонски 
јазик. 

6. Знае да се приспособи кон мултикултурните околности. 

7. Поседува општа способност за толкување на високо ниво, со посебна острученост за економија, 
право и политички процеси. 

8. Умее да се подготви за конференција и за конкретен настан. 

9. Познава типови пултови за симултано толкување и на разна конференциска опрема, а располага 
и со знаење од областа на софтвери за толкување; знае како функционира сето тоа во процесот 
на симултано толкување. 

10. Нема страв од јавен настап и умее да се справи со најчестите проблеми во оваа област, сигурен 
е во себе и може да работи под притисок. 

11. Поседува добра работна етика, колегијален е и знае како функционира пазарот на толкување. 

 

2. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно- научниот совет на 
единицата, односно Наставничкиот совет на самостојната висока стручна школа или 
Научниот совет на научната установа  (во прилог) 
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3. Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или 
Универзитетскиот сенат односно  Советот на научната установа 
 
 
 
 

4. Научно-истражувачко подрачје, поле и област, на кои припаѓа студиската програма  
 

-  подрачје    -    6.00 Хуманистички науки;    
-  поле - 604 Наука за јазикот (лингвистика); 612 Наука за книжевноста 
-   област - 64003 Славистика, 64022 Преведување, 64028 Методика на јазик,  
 

 
 

5. Вид на студиската програма (академски или стручни студии)  - академски студии 
 
6. Степен на образование (прв односно втор циклус) - студиски програми за прв циклус 

 

 

7. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 
 

  Активно и пасивно да се служат со рускиот јазик и да ја познаваат литературата и 
културата на земјата чиј јазик го изучуваат.  

  Оспособување на наставен кадар за основно и средно образование и на професионални 
преведувачи и толкувачи од руски јазик на македонски јазик и обратно. 

 

8. Години и семестри на траење на студиската програма  
 Студиската програма е во траење од четири студиски години, т.е. во траење од осум 

семестри, при што е организирана во два модули: основен задолжителен модул - во траење од 
8 семестри и втор изборен модул во траење од шест семестри и се избира во третиот 
семестар.  Студиските програми се организирани по модуларен систем на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“ во Скопје и се во согласност со Законот за високо образование 
(„Службен весник на РМ“ бр. 35/08, 103/08 и 26/09). Почнувајќи од академската 2009/2010 
година, на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје додипломските студии се 
изведуваат по системот на т.н. „модуларни“ студии. Ваквите студиски програми  
овозможуваат поголема мобилност во рамките на самиот Факултет и отвореност кон другите 
факултети и институции при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, како и кон 
другите во земјата и во странство. 
 Модул претставува „пакет“ предмети. Сите предмети (по 6 предмети во семестар) 
носат по 5 (пет) кредити, а за дипломирање се потребни 240 кредити. Првиот модул е 
задолжителен и се состои од 3 предмети. Се слуша во сите 8 семестри. Овој модул е основен 
(општ) модул и на крајот се добива општо звање. 
 Вториот модул е изборен модул. Се избира во III (трет) семестар и на тој начин се 
слуша 6 семестри. Изборот на втор модул резултира со: 
- стручно звање (доколку студентите се од матичната студиска група); 
- дополнително звање, кое се додава на звањето од првиот модул (од матичната и/или од  
другите студиски групи или факултети). 
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 Од понудените предмети во вториот модул, студентот бира најмалку два. За вториот 
модул, кој е насока за матичната катедра, по еден предмет во семестарот  е задолжителен за 
насоката. 
 Студентите по дипломирањето или во текот на студирањето може да изберат втор 
(дополнителен) модул и во тој случај се добива Уверение за положена група предмети од втор 
изборен модул – (во продолжение називот на модулот). 
 Шематскиот приказ на модуларните студии е даден во прилог. 
 На крајот на студиите, по завршување на сите предвидени предмети и обврски, 
студентите бранат дипломски труд, како завршен испит, кој носи пет (5) кредити и е во 
рамките на предвидените 240 кредити. 
 

9. ЕКТС-кредити со кои се стекнува студентот  - модуларниот систем овозможува 
исполнување на бараните 240 кредити за заокружување на студиите од прв циклус. 

 
 
10. Начин на финансирање, а за приватните високообразовни и научни установи и доказ за 

обезбедена квалитетна финансиска гаранција за студиската програма   
 

Студиската потпрограма ќе се реализира во рамките на предвидените студиски програми на 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје 
и ќе се финансира од уплатите на студентите кои се запишуваат на Факултетот во рамките на 
предвидените квоти за упис на студенти на УКИМ.  

 

11. Услови за запишување 

 

- положена државна или меѓународна матура;  
- положена училишна матура или завршен испит по завршено соодветно стручно средно 

образование со четиригодишно траење; 
- завршено четиригодишно средно образование пред учебната 2007/2008 година; 
- завршено високо или вишо образование на сродни факултети или виши школи. 

 

 

 

12. Информација за продолжување на образованието 

Овие студии ги оспособуваат студентите за влез во вториот циклус, односно третиот циклус 
на универзитетски студии. 
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13. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 
задолжителни предмети,  листа на изборни предмети и дефиниран начин на избор на 
предметите 

Соодносот меѓу задолжителните и изборните предмети е даден во следниот шематски приказ:  
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Модул I. сем. II. сем. III. сем. IV. сем. V. сем. VI. сем. VII. сем. VIII. сем. 

Прв 
модул 

предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 

предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 

предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 

Втор 
модул 

пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. 

предмет 1 

(задолжителен за 
модулот) 

предмет 1 

(задолжителен за 
модулот) 

предмет 1 

(задолжителен за 
модулот) 

предмет 1 

(задолжителен за 
модулот) 

предмет 1 

(задолжителен за 
модулот) 

предмет 1 

(задолжителен за 
модулот) 

пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. изборен предмет 2 изборен предмет 2 изборен предмет 2 изборен предмет 2 изборен предмет 2 изборен предмет 2 

Предмети по 
слоб. изб. 

пред. по слоб. избор пред. по слоб. избор пред. по слоб. избор пред. по слоб. избор пред. по слоб. избор пред. по слоб. избор пред. по слоб. изор пред. по слоб. избор 
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 Студентот може да избере втор модул во третиот семестар и со тоа ќе мора да ги положи 
предметите што се задолжителни за модулот, и да избере минимум по еден предмет што е од 
определената група предмети, како специјалистички од предвидениот модул. Во рамките на 
студирањето има право да избере и предмети по слободен избор од студиските програми од 
Филолошкиот факултет, но и од другите факултети или универзитети, но бројот на 
слободните изборни предмети од другите факултети или универзитети може да биде 10% од 
вкупниот број предмети на студиската програма (Според ЗВО). На овој начин соодносот на 
предметите е според предвидените законски рамки (60% задолжителни; 30% изборни и 10% 
слободно изборни) 

 

14. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 
(потпрограма) 

При изведување на наставата ќе се користат следниве простории и опрема: Филолошкиот 
Факултет – „Блаже Конески“ – Скопје располага со еден голем амфитеатар (со капацитет од 
500 места), два мали амфитеатри (со капацитет од 150 места), повеќе предавални, лаборатории 
и компјутерски лаборатории. Факултетот има 11 библиотеки со читални и располага со преку 
500.000 наслови на книги и списанија. Освен слушалните и лабораториите на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“, за реализација на студиската програма предвидени се посебни 
простории – предавални/ лаборатории кои се опремени со најнова компјутерска технологија за 
изведување настава по странски јазици – фонолабораторија, електронски табли, Интернет-
пристап, фотокопир, принтери, како и посебен канцелариски дел со библиотечен фонд, кој им 
стои на располагање студентите. Средствата за набавка на опремата се од проектите од 
ТЕМПУС-програмата и донација на Владата на РМ. (в. Прилог) 

15. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма 

За реализација на студиската програма предвидуваме доминантно да се користи опремата од 
факултетските лаборатории. Воедно, ќе се користи компјутерска и друга опрема и добиена од 
средства од проектот од Министерството за образование и наука „Опремување на 
лаборатории во високообразовните институции во Македонија“. Освен тоа при реализацијата 
на студиската програма ќе се користи и лабораториската опрема набавена во рамките на 
ТЕМПУС-проектите и опремата добиена од донации од странски влади и невладини 
организации. 

16. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од овој правилник  

СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА 
РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

 
Назив на диплома:  
Дипломиран филолог по руски јазик и книжевност 
Дипломиран професор по руски јазик и книжевност 
Дипломиран преведувач и толкувач од руски на македонски јазик и обратно  
         

I семестар 
Прв (задолжителен модул) 
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Р.бр. код Наслов на предметот Кредити 
1.  1. Современ руски јазик 1  5 
2.  2. Граматика на рускиот јазик 1 5 
3.  3. Руска книжевност 1 5 

Втор (изборен модул) 
4.  Изборен предмет од листа 2 5 
5.  предмет од УКИМ 5 
6.  предмет од УКИМ 5 
  Вкупно: 6 предмети 30 

II семестар 
Прв (задолжителен модул) 

Р.бр. код Наслов на предметот Кредити 
1.  1. Современ руски јазик 2 5 
2.  2. Граматика на рускиот јазик 2 5 
3.  3. Руска книжевност 2 5 

Втор (изборен модул) 
4.  Изборен предмет од листа 2 5 
5.  предмет од УКИМ 5 
6.  предмет од УКИМ 5 
  Вкупно: 6 предмети 30 

III семестар 
Прв (задолжителен модул) 

Р.бр. код Наслов на предметот Кредити 
1.  1. Современ руски јазик 3  5 
2.  2. Граматика на рускиот јазик 3 5 
3.  3. Руска книжевност 3 5 

Втор (изборен модул) 
4.  Задолжителен предмет за насоката 5 
5.  Изборен предмет од листа 1 5 
6.  Изборен предмет од листа 1 (или предмет од листа 2) 5 
  Вкупно: 6 предмети 30 

IV семестар 
Прв (задолжителен модул) 

Р.бр. код Наслов на предметот Кредити 
1.  1. Современ руски јазик 4  5 
2.  2. Граматика на рускиот јазик 4 5 
3.  3. Руска книжевност 4 5 

Втор (изборен модул) 
4.  Задолжителен предмет за насоката 5 
5.  Изборен предмет од листа 1 5 
6.  Изборен предмет од листа 1 (или предмет од листа 2) 5 
  Вкупно: 6 предмети 30 

V семестар 
Прв (задолжителен модул) 

Р.бр. код Наслов на предметот Кредити 
1.  1. Современ руски јазик 5  5 
2.  2. Граматика на рускиот јазик 5 5 
3.  3. Руска книжевност 5 5 

Втор (изборен модул) 
4.  Задолжителен предмет за насоката 5 
5.  Изборен предмет од листа 1 5 
6.  Изборен предмет од листа 1 (или предмет од листа 2) 5 
  Вкупно: 6 предмети 30 
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VI семестар 
Прв (задолжителен модул) 

Р.бр. код Наслов на предметот Кредити 
1.  1. Современ руски јазик 6  5 
2.  2. Граматика на рускиот јазик 6 5 
3.  3. Руска книжевност 6 5 

Втор (изборен модул) 
4.  Задолжителен предмет за насоката 5 
5.  Изборен предмет од листа 1 5 
6.  Изборен предмет од листа 1 (или предмет листа 2) 5 
  Вкупно: 6 предмети 30 

VII семестар 
Прв (задолжителен модул) 

Р.бр. код Наслов на предметот Кредити 
1.  1. Современ руски јазик 7  5 
2.  2. Граматика на рускиот јазик 7 5 
3.  3. Руска книжевност 7 5 

Втор (изборен модул) 
4.  Задолжителен предмет за насоката 5 
5.  Изборен предмет од листа 1 5 
6.  Изборен предмет од листа 1 (или предмет од листа 2) 5 
  Вкупно: 6 предмети 30 

VIII семестар 
Прв (задолжителен модул) 

Р.бр. код Наслов на предметот Кредити 
1.  1. Современ руски јазик 8  5 
2.  2. Граматика на рускиот јазик 8 5 
3.  3. Руска книжевност 8 5 

Втор (изборен модул) 
4.  Задолжителен предмет за насоката 5 
5.  Изборен предмет од листа 1 5 
6.  Дипломска работа 5 
  Вкупно: 6 предмети 30 
  Вкупно:   48 предмети 240 кредити 
 

* Предметите Современ македонски јазик 1 во I семестар и Современ македонски јазик 2 во  II семестар се 
задолжителни за сите јазични студиски програми. 

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА 
РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

 
Студиски програми 

 
ПРВ МОДУЛ 

(ЗАДОЛЖИТЕЛЕН, ОСНОВЕН МОДУЛ) 
 
Катедра: славистика  
Студиска група: руски јазик  и книжевност  
Диплома: дипломиран филолог по руски јазик и книжевност  
 

I СЕМЕСТАР 
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Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

 Современ руски јазик 1  0 120 5 
 Граматика на рускиот јазик 1 30 30 5 
 Руска книжевност 1 30 30 5 
ВКУПНО: 60 180 15 
 

II СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

 Современ руски јазик 2  0 120 5 
 Граматика на рускиот јазик 2 30 30 5 
 Руска книжевност 2 30 30 5 
ВКУПНО: 60 180 15 
 

III СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

 Современ руски јазик 3 0 120 5 
 Граматика на рускиот јазик 3 30 30 5 
 Руска книжевност 3 30 30 5 
ВКУПНО: 60 180 15 
 

IV СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

 Современ руски јазик 4 0 120 5 
 Граматика на рускиот јазик 4 30 30 5 
 Руска книжевност 4 30 30 5 
ВКУПНО: 60 180 15 
 

V СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

 Современ руски јазик 5  0 120 5 
 Граматика на рускиот јазик 5 30 30 5 
 Руска книжевност 5 30 30 5 
ВКУПНО: 60 180 15 
 

VI СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

 Современ руски јазик 6  0 120 5 
 Граматика на рускиот јазик 6 30 30 5 
 Руска книжевност 6 30 30 5 
ВКУПНО: 60 180 15 
 

VII СЕМЕСТАР 
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Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

 Современ руски јазик 7 0 120 5 
 Граматика на рускиот јазик 7 30 30 5 
 Руска книжевност 7 30 30 5 
ВКУПНО: 60 180 15 
 

VIII СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

 Современ руски јазик 8 0 120 5 
 Граматика на рускиот јазик 8 30 30 5 
 Руска книжевност 8 30 30 5 
ВКУПНО: 60 180 15 
 

ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
наставна насока 

 
Втор модул за студентите  
А) од матичната студиска група за руски јазик и книжевност;  
 
Диплома:  
а) Дипломиран професор по руски јазик и книжевност; 
 
III  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Психологија 30 0 5 
Изборни предмети листа 1 
 Современ македонски јазик 1 (за наставна 

насока) 
30 30 5 

 Вовед во славистика 1 30 0 5 
 Стрословенски јазик 1 30 30 5 
 Еден источнословенски или 

западнословенски јазик  (различен од веќе 
слушаните) 

30 30 5 

 

IV  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Педагогија 30 0 5 
Изборни предмети листа 1 
 Современ македонски јазик 2 (за наставна 

насока) 
30 30 5 

 Вовед во славистика 2 30 0 5 
 Старословенски јазик 2 30 30 5 
 Еден источнословенски или 30 30 5 
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западнословенски јазик  (различен од веќе 
слушаните) 

 

V  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Методика на наставата по руски јазик 1 30 15 5 
Изборни предмети листа 1 
 Историја на рускиот јазик со историска 

граматика 1 
30 30 5 

 Руска цивилизација и култура 1 30 15 5 
 Современ македонски јазик 3 (за наставна 

насока) 
30 30 5 

 Еден источнословенски или 
западнословенски јазик  (различен од веќе 
слушаните) 

30 30 5 

 

VI  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Методика на наставата по руски јазик 2 30 15 5 
Изборни предмети листа 1 
 Историја на рускиот јазик со историска 

граматика 2 
30 30 5 

 Руска цивилизација и култура 2 30 15 5 
 Современ македонски јазик 4 (за наставна 

насока) 
30 30 5 

 Еден источнословенски или 
западнословенски јазик  (различен од веќе 
слушаните) 

30 30 5 

 

VII  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Методика на наставата по руски јазик 3 15 30 5 
Изборни предмети листа 1 
 Контрастивна анализа на рускиот и на  

македонскиот јазик 1 
30 30 5 

 Руска цивилизација и култура 3 30 15 5 
 Западната словенска културна традиција и 

комуникација (развој и влијанија)  1 
30 15 5 

 Креативно / научно пишување руски-
македонски   

30 30 5 

 

VIII  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 
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Задолжителен предмет за насоката 
 Методика на наставата по руски јазик 4 15 30 5 
Изборни предмети листа 1 
 Контрастивна анализа на рускиот и на  

македонскиот јазик 2 
30 30 5 

 Руска цивилизација и култура 4 30 15 5 
 Западната  словенска културна традиција и 

комуникација (развој и влијанија)  2 
30 15 5 

 Креативно / научно пишување руски-
македонски   

30 30 5 

 Дипломски труд   5 
 

Забелешки: 

- Од понудените изборни предмети од листа 1, студентот бира најмалку еден со кој се дефинира 
понатамошната насока. 

 

ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ - преведувачка и толкувачка насока 

 
Втор модул за студентите руски јазик  и книжевност 
 
Втор модул за студентите  
А) од матичната студиска група за руски јазик и книжевност;  
 
Диплома:  
а) Дипломиран преведувач и толкувач од руски јазик на македонски јазик и обратно; 
 
III  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Теорија на преведувањето 1 30 30 5 
Изборни предмети листа 1 
 Современ македонски јазик 1 (за 

преведувачка  
насока)  

30 30 5 

 Практика на преведувањето 1 0 60 5 
 Руска цивилизација и култура 1 30 15 5 
 Една западнословенска или 

источнословенска книжевност 
30 30 5 

 

IV  СЕМЕСТАР 
 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Теорија на преведувањето 2 30 30 5 
Изборни предмети листа 1 
 Современ македонски јазик 2 (за 30 30 5 
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преведувачка  
насока)  

 Практика на преведувањето 2 0 60 5 
 Руска цивилизација и култура 2 30 15 5 
 Една западнословенска или 

источнословенска книжевност 
30 30 5 

 

V  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Практика на преведувањето 3 0 45 5 
Изборни предмети листа 1 
 Терминологија 1 30 30 5 
 Руска цивилизација и култура 3 30 15 5 
 Современ македонски јазик 3 (за 

преведувачка  
насока)  

30 30 5 

 Источната словенска  културна традиција и 
комуникација (развој и влијанија)  1 

30 15 5 

 

VI  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Практика на преведувањето 4 0 45 5 
Изборни предмети листа 1 
 Терминологија 2 30 30 5 
 Руска цивилизација и култура 4 30 15 5 
 Современ македонски јазик 4 (за 

преведувачка  
насока)  

30 30 5 

 Источната словенска културна традиција и 
комуникација (развој и влијанија)  2 

30 15 5 

 

VII  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Практика на преведувањето 5 0 45 5 
Изборни предмети листа 1 
 Контрастивна анализа на рускиот и на 

македонскиот јазик 1 
30 30 5 

 Усно-консекутивно толкување 00 60 5 
 Западната  словенска културна традиција и 

комуникација (развој и влијанија)  1 
30 15 5 

 Креативно / научно пишување руски-
македонски   

30 30 5 

 

VIII  СЕМЕСТАР 
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Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Практика на преведувањето 6 0 45 5 
Изборни предмети листа 1 
 Контрастивна анализа на рускиот и на 

македонскиот јазик 2 
30 30 5 

 Усно-симултано толкување 00 60 5 
 Западната  словенска културна традиција и 

комуникација (развој и влијанија)  2 
30 15 5 

 Креативно / научно пишување руски-
македонски   

30 30 5 

 Дипломски труд   5 
 

Забелешки: 

- Од понудените изборни предмети од листа 1, студентот бира најмалку еден со кој се дефинира 
понатамошната насока. 

 
ВТОР МОДУЛ 

(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 
 

РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 
 
Втор модул за студентите од останатите катедри на ФлФБК 
 
Диплома: Дипломиран ............... со руски јазик и книжевност 
 

III  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Руски јазик 1 (фонетика; лекторски вежби) 30 90 5 
Изборни предмети листа 1 
 Руска цивилизација и култура 1 30 15 5 
 Руска книжевност 1 30 30 5 
 Старословенски јазик 1 30 30 5 
 

IV  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Руски јазик 2 (морфологија; лекторски вежби) 30 90 5 
Изборни предмети листа 1 
 Руска цивилизација и култура 2 30 15 5 
 Руска книжевност 2  30 30 5 
 Старословенски јазик 2 30 30 5 
 

V  СЕМЕСТАР 
Код Наслов на предметот Предавања Вежби Кредити 
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(часови/сем.) (часови/сем.) 
Задолжителен предмет за насоката 
 Руски јазик 3 (морфологија; лекторски вежби)  30 90 5 
Изборни предмети листа 1 
 Руска книжевност 3 30 30 5 
 Руска цивилизација и култура 3 30 15 5 
 Практика на преведувањето 1 0 45 5 
 

VI  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Руски јазик 4 (зборообразување; лекторски 

вежби) 
30 90 5 

Изборни предмети листа 1 
 Руска книжевност 4 30 30 5 
 Руска цивилизација и  култура  4 30 15 5 
 Практика на преведувањето 2 0 45 5 
 

VII  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Руски јазик 5 (синтакса; лекторски вежби) 30 90 5 
Изборни предмети листа 1 
 Руска книжевност 5 30 30 5 
 Контрастивна анализа на рускиот и на  

македонскиот јазик 1 
30 30 5 

 Креативно / научно пишување руски-
македонски   

30 30 5 

 Источната словенска  културна традиција и 
комуникација (развој и влијанија)  1 

30 15 5 

 

VIII  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Руски јазик 6 (синтакса; лекторски вежби) 30 90 5 
Изборни предмети листа 1 
 Руска книжевност 6 30 30 5 
 Контрастивна анализа на рускиот и на  

македонскиот јазик 2 
30 30 5 

 Креативно / научно пишување руски-
македонски   

30 30 5 

 Источната словенска  културна традиција и 
комуникација (развој и влијанија)  2 

30 15 5 

 

Забелешки: 
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- Од понудените изборни предмети од листа 1, студентот бира најмалку еден со кој се дефинира 
понатамошната насока. 

 

ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
РУСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ 

 
Втор модул за студентите: 
а) од матичната студиска група за руски јазик и книжевност;  
б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет „Блаже Конески;  
в) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија 
 
Диплома:  
а) Дипломиран филолог по руски јазик и книжевност со руски културолошки студии; 
б) Дипломиран ___________________________ со руски културолошки студии; 
 

III  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Руска книжевност 1 30 30 5 
Изборни предмети листа 1 
 Руски јазик 1 (фонетика; лекторски вежби)  30 90 5 
 Источната културна традиција и 

комунинација  (развој и влијанија)  1 
30 15 5 

 Старословенски јазик 1 30 30 5 
 

IV  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Руска книжевност 2 30 30 5 
Изборни предмети листа 1 
 Руски јазик 2 (морфологија; лекторски вежби) 30 90 5 
 Источната културна традиција и 

комунинација  (развој и влијанија) 2 
30 15 5 

 Старословенски јазик 2 30 30 5 
 

V  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Руска цивилизација и култура 1 30 15 5 
Изборни предмети листа 1 
 Руски јазик 3 (морфологија; лекторски вежби) 30 90 5 
 Руска книженост 3 30 30 5 
 Западната  културна традиција и 

комуникација (развој и влијанија)  1 
30 15 5 

 Една западнословенска или 30 30 5 
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источнословенска книжевност 
 

VI  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Руска цивилизација 2 30 15 5 
Изборни предмети листа 1 
 Руски јазик 4 (зборообразување;лекторски 

вежби) 
30 90 5 

 Руска книжевност 4 30 30 5 
 Западната  културна традиција и 

комуникација (развој и влијанија) 2 
30 15 5 

 Една западнословенска или 
источнословенска книжевност 

30 30 5 

 

VII  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Руска цивилизација и култура 3 30 15 5 
Изборни предмети листа 1 
 Руски јазик 5 (синтакса; лекторски вежби)  30 90 5 
 Контрастивна анализа на рускиот и на 

македонскиот јазик 1 
30 30 5 

 Западната  културна традиција и 
комуникација (развој и влијанија)  3 

30 15 5 

 Креативно / научно пишување руски-
македонски   

30 30 5 

 

VIII  СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) Кредити 

Задолжителен предмет за насоката 
 Руска цивилизација 4 30 15 5 
Изборни предмети листа 1 
 Руски јазик 6 (синтакса; лекторски вежби)  30 90 5 
 Контрастивна анализа на рускиот и на 

македонскиот јазик 2 
30 30 5 

 Западната  културна традиција и 
комуникација (развој и влијанија)  4 

30 15 5 

 Креативно / научно пишување руски-
македонски        

30 30 5 

 Дипломски труд   5 
 

Забелешки: 

- Од понудените изборни предмети од листа 1, студентот бира најмалку еден со кој се дефинира 
понатамошната насока. 
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Предметни програми 

 
ПРВ МОДУЛ 

(ЗАДОЛЖИТЕЛЕН, ОСНОВЕН МОДУЛ) 
 

1. Наслов на нaставниот предмет Современ руски јазик 1 (говорни теми: 
функционална граматика)  

2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  1 година 

1 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник лектор од Русија 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Оспособување на студентот за комуникација во одредени ситуации (умеење да ги користи формите 
за обраќање, поздрав, запознавање итн.) 
- академска писменост  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
-способност за поттикнување и креативност и критичност кај учениците   

11. Содржина на предметната програма: 
Говорни и граматички теми. 1. Запознавање. Функционална граматика: употреба на лични заменки; 
изразување на возраст; употреба на броеви, пространствени односи. 2. Работа и студирање. 
Функционална граматика: Предложен и винителен падежи, изразување на атрибутивни односи; 
глаголите од свршен и несвршен вид; сегашно време и заповеден начин. Минато време; 
изразување на време; изразување на насока, глаголи идти и ехать. Употреба на антоними. 
3.Планови за недела.     

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
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од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 1. Антонова 
В.Е., Нахабина 
М.М., 
Сафронова 
М.В., Толстых 
А.А.  

Дорога в Россию 
(элементарный 
уровень).  

  Санкт-Петербург, 
“Златоуст”     

2006 

2. Хавронина 
С.А., 
Широченская 
А.И.  

Русский язык в 
упражнениях. 
Учебное пособие (для 
говорящих на 
английском языке).  

Москва, “Русский 
язык” 

2005 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Миллер, 

Л.В.Политова 
Л.В 

Жили-были, базовый 
уровень 

  Санкт-Петербург, 
“Златоуст”     

2010 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 

 
1. Наслов на нaставниот предмет Граматика на рускиот јазик 1 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  1 година 

1 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Максим Каранфиловски  
Соработник: д-р Биљана Мирчевска- Бошева  

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

усвојување на теориски знаења и практична примена на руската фонетика и фонологија. 
Развивање на следниве компетенцииЧ 
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  

11. Содржина на предметната програма: 
Артикулациски, акустички и лингвистички аспект во изучувањето на гласовите. Фонолошкиот аспект 
на фонетиката. Дефиниција на фонемата. Обопштување на алофоните во фонемата. Парадигматски 
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односи на фонемите. Односи на согласните и на самогласните фонеми во силните и слабите 
позиции на фонолошкиот систем. Синтагматски односи на фонемите. Сегментна структура на 
зборот. Акцент. Интонација. Основни ортоеписки правила   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Шанский, Н.М., 
Иванов, В.В.  

Соременный русский 
язык. Раздел 
Фонетика.  

Москва 1981  

2. Брызгунова, 
Е.А.  

Звуки и интонации 
русской речи  

Москва 1969 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 1 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
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4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  1 година 

1 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф.д-р Ружица Јанчулева 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
запишан редовен студент на прв семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Освен со најелементарните знаења за рускиот фолклор, со слушањето на овој предмет студентите 
се запознаваат со најзначајните остварувања на руската книжевност од 10-17 век. Посебно 
внимание им се посветува на појавата и развојот на разните книжевни жанри како во преводната, 
така и во оригиналната книжевност од овој период.  

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на овој предмет се изучуваат најзначајните книжевни остварувања во руската 
книжевност од 10-17 век. Притоа, водејќи сметка за континуитетот во нејзиниот развој, освен 
преведените (летописи, житија, па се до романот „Александрија“), се анализираат мајзначајните 
оригинални книжевни дела од овој период какви што се на пример: „Повеста за изминатите 
времиња“, „Словото за походот Игорев“, „Житието за Александар Невски“, „Задонштина“, „Повеста 
за пропаста на руската земја“, „Повеста за шемјакиновиот суд“ и др. Од областа на фолклорот се 
изучуваат најпознатите жанри и дела на руското народно творештво (билини, историски народни 
песни, частушки, скаски, руски народни пословици и поговорки и сл.)  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото 

време 
 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на Евалуација / самоевалуација 
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наставата  
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитрија 
Ристески 

Избор на текстови од 
староруска книж. 

Скопје 2008 

2. А.Архангелска
я 

Русская литература XI-
XVII вв 

Изд.московского 
университета 

2003 

3. М.Е.Федотова Хрестоматия по 
древнерусской лит. 

Москва  1986 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.
број  

Автор Наслов Издавач Година 

1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет Современ руски јазик 2 (говорни теми; функционална 
граматика)  

2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  1 година 

2 семестар 
7. Број на ЕКТС кредити 5 

8. Наставник лектор од Русија 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации.  

11
. 

Содржина на предметната програма: 
Говорни и граматички теми: 1. Моето семејство и јас. Функционална граматика: дативен падеж, 
изразување на возраст. 2. Продавница, менза, ресторан. Функционална граматика: Родителен падеж. 
Употребување на конструкции за означување на количина. 3. Моjот работен ден. Функционална 
граматика: творителен падеж, употреба на повратни глаголи, глаголи за движење.   

12
. 

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13
. 

Вкупен расположив фонд на време 120 часови 

14
. 

Распределба на расположивото 
време 

 

15
. 

Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16
. 

Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
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16.3 Домашно учење        часови 
17
. 

Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                       
17.2.  Успешно реализирани 

лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или 

семинарска работа 
                                     10  бодови 

18
. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19
. 

Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20
. 

Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 

21 Метод на следење на квалитетот на 
наставата  

Евалуација / самоевалуација 

22
. 

Литература 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 1. 
Антонова 
В.Е., 
Нахабин
а М.М., 
Сафроно
ва М.В., 
Толстых 
А.А.  

Дорога в Россию 
(элементарный 
уровень).  

 Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,   
 

2006 

2. Булгаков
а Л.Н., 
Захаренк
о И.В., 
Красных 
В.В.  

 Мои друзья падежи : 
Грамматика в 
диалогах  

Москва, «Русский 
язык» 

2005 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Миллер,

Л.В 
Политова
,Л.В 

Жили-были,базовый 
уровень 

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,   

2010 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         

 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Граматика на рускиот јазик 2 (основен курс: глаголи, 

именки) 
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2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  1 година  

2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Красимира Илиевска  
Соработник: доц. д-р Биљана Мирчевска - Бошева 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Усвојување  на теориски знаења и практична примена  на граматиката  
- способност  за индивидуална и тимска работа  
-способност  за анализирање, синтетизирање  и разбирање  
- способност  за анализа на релација текст/контекст  
- способност  за усно и писмено изразување  

11. Содржина на предметната програма: 
Глаголи (инфинитив, императив, условен начин). Преодност на глаголот. Повратни глаголи. 
Безлични глаголи. Именки. Граматички категории (род, број, падеж, категорија: живо наспроти 
неживо).   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                         бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                         бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                       бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Пулькина, Учебник русского       2004 
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П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б. 

языка для иностранце
в 

2. Белошапкова, 
В.А. 

Современный 
русский язык. 

      1981 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 2 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  1 година 

2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф.д-р Ружица Јанчулева 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Понудениот предмет има за цел да ги запознае студентите со најзначајните книжевни правци, 
процеси и дела од руската книжевност на 18 век. Во таа смисла подетално се изучуваат 
карактеристиките и спецификите на рускиот класицизам  и неговите најзначајни претставници: М.В. 
Ломоносов, Г. Державин и др. ; рускиот сентиентализам (Радишчев, Карамзин и др. ) и почетоците 
на романтизмот во руската книжевност 

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на овој предмет, освен општите карактеристики во развојот на руската книжевност на 18 
век, посебно внимание им се посветува на оригиналните специфики на книжевните струења и 
правци од овој период и нивните најзначајни претставници. Во таа смисла опстојно се разработува 
класицизмот (Третјаковски, Сумароков, Ломоносов, Державин, Фонвизин и нивните најзначајни 
дела). Посебно се разработува сатиричното творештво на Иван Крилов со посебен осврт на неговите 
басни. Потоа следи сентиментализмот и неговите најзначајни претставници: Радишев („Патувањето 
од Петерсбург до Москва“), Карамзин („Кутрата Лиза“) и др. На крај доаѓаат општите 
карактеристики на руската книжевност од крајот на 18 век и појавата на романтизмот.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
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17.2.  Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Д.Ристески Избор на текстови... Скопје 2008 
2. П.А.Орлов  П.А.Орлов История 

русской литературы 
18 века 

Москва,  1991 

3. Мила Стојниќ..  Руска книжевност 
кн.1. 

Нолит, Белград 1976 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Коллектив 

авторов         
Русска литература 18 
века 

"Просвещение", 
Ленинград 

1970 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Современ руски јазик 3 (говорни теми; 

функционална граматика)  
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Роза Тасевска, лектор 
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Современ руски 1  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмено прераскажување. 
Превод на кратки текстови според дадените теми  

11. Содржина на предметната програма: 
Говорни и граматички теми: 1. Моjот слободен ден. Функционалана граматика: идно време. 2. 
Мојот дом, стан, соба. Функционална граматика: употреба на конструкции во сите падежи; 
запознавање со прилозите и нивната употреба.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
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домашно учење (подготовка на испит) 
13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 1. Антонова 
В.Е., Нахабина 
М.М., 
Сафронова 
М.В., Толстых 
А.А.  

Дорога в Россию 
(базовый уровень).  

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,  

2006 

2. 2. Хавронина 
С.А., 
Широченская 
А.И.  

Русский язык в 
упражнениях. 
Учебное пособие (для 
говорящих на 
английском языке).  

Москва, “Русский 
язык”,  
 

2005 

3. 3. Хавронина 
С.А.  

Говорите по-русски.  Москва, “Русский 
язык Медиа”,       

2006 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Миллер,Л.В 

Политова,Л.В 
Жили-были,базовый 
уровень 

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,   

2010 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
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1. Наслов на нaставниот предмет Граматика на рускиот јазик 3 (именски  зборови, 

прилози, партиципи  и службени зборови) 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Красимира Илиевска  
Соработник: доц. д-р Биљана Мирчевска – Бошева 

9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Граматика на рускиот јазик 1 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Усвојување на теориски знаења и практична примена  на граматиката  
- способност  за индивидуална и тимска работа  
-способност  за анализирање, синтетизирање  и разбирање  
- способност  за анализа на релација текст/контекст  
- способност  за усно и писмено изразување 

11. Содржина на предметната програма: 
Придавки (карактеристики: кратки и долги форми на придавките, деклинација, степенување). 
Заменки (видови заменки, карактеристики, деклинација, употреба на заменките со предлози 
и без предлози). Броеви (класификација, деклинација; основни и редни  броеви, збирни броеви). 
Прилози (класификација, употреба). Партиципи (карактеристики, значења и употреба)   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време       часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

      часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                         бодови                                                   
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                       бодови   

17.3.  Активност и учество                                         бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                       Бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
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22. Литература 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Пулькина, 
П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б. 

Учебник русского 
языка для иностранце
в 

 2004 

2. Белошапкова, 
В.А. и др. 

Русский язык в 
упражнениях. 
Учебное пособие (для 
говорящих на 
английском языке).  

Москва, “Русский 
язык”,  
 

2005 

3. 3. Хавронина 
С.А.  

Говорите по-русски.  Москва, “Русский 
язык Медиа”,       

2006 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Миллер,Л.В 

Политова,Л.В 
Жили-были,базовый 
уровень 

      2010 

2. Белошапкова, 
В.А. и др. 

Современный 
русский язык. 

      1981 

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 3 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Ружица Јанчулева  
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Руска книжевност 1 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Со слушањето на руската книжевност од првата половина на 19 век студентите стекнуваат знаења за 
творештвото на врвните класици Пушкин, Гогољ, Лермонтов, Гончаров. Преку анализа на темата 
„малиот човек“ во делото на Пушкин и Гогољ, анализа на сатирата во „Мртви души“ и лириката на 
Лермонтов се осознава целата пушкинско-лермонтовска и гоголевска традиција во руската 
книжевност  
Исто така тие ги стекнуваат следните компенетции: 
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети: јазик, 
лингвистика, литература и др.       

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на третиот семестар се изучува периодот од 1800-1861 година. Темата на „јунакот на 
нашето време“ се обработува преку делата „Евгениј Онегин“ од Пушкин, „Јунакот на нашето време“ 
од Лермонтов и „Мртви души“ од Гогољ. „Излишниот јуна“ како литературен тип се обработува 
преку делата „Евгениј Онегин“ од Пушкин и „Обломов“ од Гончаров.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
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15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Соколов, А.И.  История русской 
литературы 19-го века  

"Высшая школа", 
Москва  

1981 

2. Група автори  Руска книжевност -1, 2  Нолит, Београд 1976 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Современ руски јазик 4 (говорни теми: 

функционална граматика)  
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Роза Тасевска, лектор 
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит современ руски јазик 2  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  
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Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмено прераскажување. 
Превод на кратки текстови според дадените теми.  
- академска писменост  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
-способност за поттикнување и креативност и критичност кај учениците  

11. Содржина на предметната програма: 
Говорни и граматички теми: 1. Публицистички текстови на општи теми. Функционална граматика: 
Сложена реченица (изразување на цел и желба), сложени реченици со зборот который. Директен и 
индиректен говор. 2. Рекомендации, совети и честитки. Функционална граматика: Поимот 
модалност. Степенување кај придавките. Сложена реченица (сврзникот хотя). 3. Град и градски 
сообраќај. Функционална граматика: употреба на глаголите за движење (без и со префикси).   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македoнски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Кокорина с.И., 
Бабалова Л.Л., 
Румянцева 
Т.А., Суворкина 
Е.Г.  

Здравствуй, Москва!  Центр 
международного 
образования МГУ 
им. 
М.В.Ломоносова,Мо
сква  

1997 

2. Хавронина С.А.  Говорите по-русски.  Москва, “Русский 
язык Медиа”,  

2006 

3. Антонова В.Е., 
Нахабина 

Дорога в Россию (1 
сертификационный 

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,  

2006 
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М.М., 
Сафронова 
М.В., Толстых 
А.А.  

уровень).  

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Граматика на рускиот јазик 4  
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Максим Каранфиловски  
Соработник: д-р Биљана Мирчевска-Бошева  

9. Предуслови за запишување на предметот положен испит по Граматика на рускиот јазик 2 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

усвојување на теориски знаења и практична примена на руското зборообраување 
развивање на: 
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  

11. Содржина на предметната програма: 
Зборообразување. Мотивација. Зборообразувачки тип. Начин на зборообразување. 
Зборообразување на именките, придавките, прилозит еи глаголите. Морфолошки појави што го 
придружуваат зборообразувањето.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 
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18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Пулькина, 
П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б.  

Учебник русского 
языка для 
иностранцев.  

Москва 1975 

2. Белошапкова, 
В.А. и др  

Современный русский 
язык  

Москва 1981 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 4 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Ружица Јанчулева  
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Руска книжевност 2 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Со слушањето на руската книжевност од втората половина на 19 век студентите го продолжуваат 
запознавањето на класиците од златниот век на руската и светската литература: Тургенев, Толстој, 
Достоевски и Чехов. Преку анализата на четирите фази во литературниот развиток: социјалната, 
етичката, естетската и религиозната ја осознаваат суштината на влијанието на временските рамки на 
универзалните прашања од областа на културата и цивилизацијата.  
Компетенции: 
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети: јазик, 
лингвистика, литература и др.  

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на четвртиот семестар се изучува делото на И.С.Тургенев („Записки на ловецот“, 
„Татковци и деца“); делото на Л.Н.Толстој (трилогијата „Детство, момчештво, младост“, „Војна и 
мир“, „Ана Каренина“); делото на Ф.М.Достоевски („Бедни луѓе“, „Злосторство и казна“, „Идиот“, 
„Браќа Карамазови“); делото на А.П.Чехов (расказите и драмите)   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
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домашно учење (подготовка на испит) 
13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Соколов, А.И.  История русской 
литературы 19-го века  

"Высшая школа", 
Москва  

1981 

2. група автори Руска книжевност 1,2 Нолит, Београд 1976 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Современ руски јазик 5 (говорни теми: функционална 

граматика)  
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 7. Број на ЕКТС 5 
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5 семестар кредити 
8. Наставник Роза Тасевска, лектор 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
положен испит современ руски јазик 3  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмени состави. Превод на 
текстови според дадените теми. 

11. Содржина на предметната програма: 
Говорни и граматички теми: 1. Празници, традиции, обичаи. Функционална граматика: изразување 
на временски односи; употреба на синтаксички конструкции. 2. Библиотека. Функционална 
граматика: изразување на временски повторливи дејства, начин на изразување на потреба, 
неопходност .  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Попспирова, 
Т.В., 
Павловска, В.Г.  

Современ руски јазик 
за 3-та година. 
Практичен курс  

Скопје 2005 

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         
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  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Граматика на рускиот јазик 5 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева  
 

9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Граматика на рускиот јазик 3 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

усвојување на теориски знаења и практична примена на руската синтакса  
развивање на: 
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  

11. Содржина на предметната програма: 
Предметот на синтаксата. Синтаксички единици: синтагма, проста реченица, сложена реченица. 
Предикативност. Формална, комуникативна и смисловна организација на реченицата. Структурна 
шема на реченицата. Парадигма на реченицата. Актуелна (тема-рема) реченична перспектива. 
Проста реченица. Распространувачи на простата реченица.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 
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20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Бабайцева, 
В.В., 
Максимов, Л.Э.  

Синтаксис. 
Пунктуация  

Москва 1981 

2. Редактори: 
Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс",  

1998 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 5 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф.д-р Ружица Јанчулева 
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит по руска книжевност 3 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Преку овој предмет студентите се стекнуваат со знаења за руската книжевнсот од крајот на 19 век 
до првата четвртина на 20 век, со книжевните струења и правци во овој период. Притоа, главната 
цел е студентите да се запознаат со развојот на поезијата, прозата и драмата, како и со 
најзначајните автори и дела во т.н. „предоктомвриски“ и „пооктомвриски“ период, заклучно со 
резолуцијата од 1925 год. 

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на овој премдет се изучува книжевниот живот и новите книжевни струења и правци во 
Русија од првата четвртина на 20 век. Посебно внимание им се посветува на критичкиот и 
социјалниот реализам, симболизмот, акмеизмот, футуризмот и имажинизмот и нивните главни 
претставници во поезијата, прозата и драмата. Во таа смисла, студентите подетално се запознаваат 
со поезијата на А. Блок, В. Мајаковски, С. Есенин, В. Хлебников и други истакнати поети во 
„дооктомврискиот“ период, а од прозните автори посебно внимание се посветува на творештвото 
на М. Горки, И. Бунин, А. Серафимович, А. Куприн, А. Бели и други прозаисти од овој период со 
посебен осврт на нивните најзначајни прозни остварувања.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 

30 часови 
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тимска работа  
16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 

16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Стојниќ и 
др 

Руска книжевност, кн. 
1 

Нолит, Београд 1976 

2. МГУ Русская литература 
Х1Х и ХХ-го веков, 
Том.2.  

Москва 1968 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Современ руски јазик 6 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Роза Тасевска 
9. Предуслови за запишување на предметот  положен современ руски 4 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмени состави. Превод на 
текстови според дадените теми.  
- академска писменост  
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- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
-способност за поттикнување и креативност и критичност кај учениците  

11. Содржина на предметната програма: 
Говорни и граматички теми: 1. Човек. Внатрешни и надворешни карактеристики и особини. 
Функционална граматика: изразување на атрибутски односи; употреба на синтаксички конструкции. 
2. Спорт. Функционална граматика: употреба на глаголи со префиски; употреба на синтаксички 
конструкции. Прераскажување и превод на текстови   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120  часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Попспирова, 
Т.В., 
Павловска, В.Г.  

Современ руски јазик 
за 3-та година. 
Практичен курс  

Скопје 2006 

2. Войнова, Е.И.  Учебник русского 
языка для студентов-
филологов. Основной 
курс (второй год 
обучения)  

Москва. "Русский 
язык".  

      

3. Костина, И.С.  Перспектива (выпуск 
3)  

Санкт-Петербург, 
"Златоуст  

1996.  

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         
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  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Граматика на рускиот јазик 6 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева  
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Граматика на рускиот јазик 4 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

усвојување на теориски знаења и практична примена на руската синтакса  
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  

11. Содржина на предметната програма: 
Модални (субјективни, објективни) значења на реченицата. Сложени реченици со подредени 
односи на деловите. Реченици со нерасчленета структура, реченици со расчленета структура. 
Асиндетички реченици. Туѓ говор и начини на негово предавање. Синтаксата и интерпункцијата во 
реченицата.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
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21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Бабайцева, 
В.В., 
Максимов, Л.Э  

Синтаксис. 
Пунктуация.  

Москва 1981 

2. Редактори: 
Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс 

1998 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 6 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на 

ЕКТС 
кредити 

5 

8. Наставник проф.д-р Ружица Јанчулева 
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит по руска книжевност 4 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Овој предмет има за цел да ги запознае студентите со руската книжевнсот меѓу 20-те и 50-те години 
на 20 век. Посебно внимание им се посветува на книжевните групи, правци и борби во 20-те години 
и процесот на догматизација (с„сталинизација“) на руската книжевност се до прогласувањето на 
соцреализмот како единствен творечки правец 

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на понудениот предмет се изучува руската советска книжевност од втората четвртина на 
20 век, заклучно со 50-тите години. Посебно внимание се посветува на развојот на поезијата, 
прозата и драмата во овој период преку обработка на творештвото на најпознатите писатели какви 
што се на пример: А. Ахматова, М. Цветаева, поезијата на поетите „оберуити“ и „конструктивисти“, 
поетското творештво на А. Твардовски, па се до поезијата на воената и повоената генерација. Од 
прозаистите се разработува пооктомвриското творештво на Горки, прозаистите од групата 
„Серапионови браќа“, прозаистите надвор од книжевните групи (Б. Пиљњак, Л. Леонов, И. Бабељ, Ј. 
Олеша, М. Булгаков) и други прозаисти, заклучно со М. Шолохов.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 
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16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.  М. Јовановиќ, Поглед на руску 
совјетску књижевност 

Просвета , Београд,  1980. 

2.  АН СССР История русской 
советской литературы 
в трех томах, т.1. 

Москва,  Москва, 1958, 
т.2. Москва 
1960, т.3. 
Москва 
1961.      

3. В.П. Журавлев Русская литература ХХ 
века, ч.2.  

Просвещение. 
Москва,       

2003 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. МГУ Русская лит.XIX-XX 

веков 
Москва 1998 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Современ руски јазик 7 (говорни теми: 

функционална граматика)  
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на 

ЕКТС 
кредити 

5 

8. Наставник лектор Екатерина Терзијоска 
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9. Предуслови за запишување на предметот положен испит современ руски јазик 5  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Подготвување на студентите за активно владеење со рускиот јазик користејќи ја лексиката дадена 
во рамките на програмската тематика во обем не помалку од 3500 зборови и доволен број зборови 
за пасивно разбирање на непознати текстови со највисок степен на сложеност. Студентите да умеат 
да комуницираат, писмено да се изразуваат на руски јазик.   

11. Содржина на предметната програма: 
Говорните теми содржат материјали од културолошки карактер во кој се одразени 
карактеристиките од областа на образованието, театарот, музејот на РФ и РМ. При обработката на 
текстовите акцентот се става на разбирање фразеологизми, синоними, антоними, хомоними, 
многузначност на зборовите; збогатување на моделите на сложената реченица; усовршување и 
проширување на лексичките, граматичките, комуникативни знаења преку сите видови на писмено и 
усно изразување.  
  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Попспирова, 
Т.В 
Павловска,В.Г 

Современ руски јазик 
за 4 година 

Филолошки 
факултет, Скопје 

2001 

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
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1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет  Граматика на рускиот јазик 7 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година  

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Красимира Илиевска  
Соработник: доц. д-р  Биљана Мирчевска – Бошева 

9. Предуслови за запишување на предметот Положен испит Граматика на рускиот јазик 5 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

- стекнување на теориски знаења од областа на руската  лексикологија и фразеологија и  
нивната практична примена  
- способност  за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност  за контрастивен пристап (мајчин-странски  јазик)  

11. Содржина на предметната програма: 
Лексикологија  како дел од лингвистиката.  Увод во лексикологијата на рускиот јазик. 
Основни типови  на лексичкиот фонд на рускиот  јазик. Лексички хомоними, хомографи,  синоними, 
антоними, пароними. Еднозначност  и полисемија. Лексиката според  формата и според сферата на  
употреба: неутрален стил, литературен,  разговорен, нaучен, деловен, уметнички,  
публицистички, научно-популарен  стил. Лексиката според потеклото  на зборовите: исконско-
руски;  словенизми; заемки од несловенски  јазици, лексички калки. Лексиката  
според степенот на употреба: активна и пасивна; лексиката  според процесот на обновување: 
историзми, архаизми, неологизми. Општи  податоци за фразеологија на  
рускиот јазик. Семантички типови  на руската фразеологија: фразеолошки  срастувања, 
фразеолошки единства, фразеолошки спојки. Извор на  фразеолошки идиоми: исконско-руска  
фразеологија, старословенски фразеологизми,       странски фразеологизми   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70 бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                         20     бодови  
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17.4. Домашна задача и/или семинарска 
работа 

                                         10   бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Э.Г. Шимчук Русская лексикология       2003 
2. Л. А. 

Введенская 
Русская лексикология 
Учебное пособие  

      2004 

3. В. П. Берков Двуязычная  
лексикография  

      2004 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. С. А. Порхаев  Толковый  словар 

крылатых слов 
и выражений  

      2006 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
  
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 7 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Ружица Јанчулева  
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Руска книжевност 5 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Со слушањето на руската литература од втората половина на 20 век (од 1952-2000) студентите се 
запознаваат со периодот на десталинизацијата и почетоците на новиот тип на литературниот 
развиток. Целата литература од овој период се дели на официјална, забранета и емигрантска.  
КомпетенцииЧ 
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети: јазик, 
лингвистика, литература и др.  

11. Содржина на предметната програма: 
Се изучува романот „Доктор Живаго“ од Б.Л.Пастернак, кој во 1958 година ја доби Нобеловата 
награда за литературата; делото на А. Солженицин, кој во 1962 го објавува расказот „Еден ден на 
Иван Денисович“ и во 1970 г. ја добива Нобеловата награда за литература. Литературната 
емиграција се изучува преку делата на А. Солженицин, В. Набоков, Ј. Бродски. Селската проза: В. 
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Белов („Обична работа“), В. Шушкин („Црвена калина“), В. Распутин („Живеј и помни“). Градска 
исповедна проза: Ј. Трифонов („Старец“).   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Под редаксией 
Агеносова, В.В.  

Русская литература 
ХХ-го века, ч.2.  

Москва, Изд-во 
"Дрофа",  

2000 

2. Flaker, A.  Ruska knjizevnost  SNL. Zagreb  1986 
3.       История русской 

поэзии ХХ века.  
Изд-во "Высшая 
школа", Москва,  

1981 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Современ руски јазик 8 (говорни теми: 

функционална граматика)  
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
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(единица, односно институт, катедра, оддел) Катедра: славистика 
5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Екатерина Терзијоска, лектор 
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит современ руски јазик 6  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Активно владеење на рускиот јазик според предвидената програма, разбирање на непознати 
текстови со највисок степен на сложеност. Комуницирање (писмено и усно)   

11. Содржина на предметната програма: 
Говорните теми содржат материјали од културолошки карактер во кој се одразени 
карактеристиките од областа на филм, телевизија и музика од РФ и РМ. Лингвостилистичката 
анализа на уметничките текстови. Особено внимание се посветува на самостојното писмено 
излагање: пишување на резиме, состави на зададени и слободни теми со посебен осврт кон 
стилските разлики; конверзација и дискусија на зададени и слободни теми. Превод на уметничките 
текстови од македонски на руски јазик и обратно   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Попспирова, 
Т.В 
Павловска,В.Г 

Современ руски јазик 
за 4 година 

Филолошки 
факултет, Скопје 

2001 

2. Костина, И.С. и 
др.  

Перспектива (выпуск 
3).  

Санкт-Петербург, 
"Златоуст", 

 1996 
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3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет  Граматика на рускиот јазик 8 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година  

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Красимира Илиевска  
Соработник: доц. д-р Биљана Мирчевска – Бошева 

9. Предуслови за запишување на предметот Положен испит по Граматика на рускиот  јазик 6 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

- стекнување на теориски знаења од областа на руската стилистика и практична примена  
- способност  за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност  за контрастивен пристап (мајчин-странски  јазик)  

11. Содржина на предметната програма: 
Поимот стилистика. Нејзиниот предмет и задачи. Поимот за системот на функционалните стилови  
во современиот руски јазик: неутрален, литературен, разговорен, научен, деловен, стилот на 
уметничката литература, публицистички, научно-популарен. Стилистичка  синонимија како 
системски организиран  дел од речникот на рускиот јазик (емоционално обоена, апсолутна и  
стилска). Тематска класификација на стилските синоними. Стилска обоеност (во зависност од 
текстот). 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

  30    часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                       10     бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
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од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Д. Э. 
Розенталь  

Практическа 
стилистика русского 
языка 

      1988 

2. Б. С. Мучник Основы  стилистики 
и редактирования 

      1997 

3. О. Н. 
Григорьева 

Стилистика  русского 
языка  

      2000 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Т. С. Дроняева: 

Н. И. Клишина, 
И. В. 
Бирюкова, 

Стилистика  
современного 
русского языка 

Практикум Москва 2003 

2.          
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 8 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ основен модул 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Ружица Јанчулева  
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Руска книжевност 6 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Поетски бум во шеесеттите години. Целта на овој курс е да даде одоговор на прашањето: како 
поетскиот збор реагирал на променетите културни услови кон крајот на шеесеттите и кон крајот на 
80-тите години и какви се реалните резултати од објавената политика на гласност и перестројка во 
1986 година.  
Компетемции: 
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети: јазик, 
лингвистика, литература и др.  

11. Содржина на предметната програма: 
препород на поезијата: Андреј Вознесенски, Бела Ахмадулина, Евгениј Евтушенко, Роберт 
Рождественски, Булат Окуџава, В. Висоцки. По поетскиот бум во 60-тите години и творештвото на Ј. 
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Бродски го менува пространството на руската поезија   
12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 

домашно учење (подготовка на испит) 
13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Под редаксией 
Агеносова, В.В.  

Русская литература 
ХХ-го века, ч.2.  

Москва, Изд-во 
"Дрофа",  

2000 

2. Flaker, A.  Ruska knjizevnost  SNL. Zagreb  1986 
3.       История русской 

поэзии ХХ века.  
Изд-во "Высшая 
школа", Москва,  

1981 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
 
Kатедра за славистика 
 
Предметни програми 
 
ВТОР МОДУЛ 
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(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 
 
НАСТАВНА НАСОКА – ЛИСТА 1 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Вовед во славистика 1  
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Максим Каранфиловски 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Усвојување на теориски знаења од областа на славистиката  
- способност за контекстуализација на комуникациските содржини  
- способност за контрастивен пристап (културно – цивилизациски)  
- способност за истражувачка работа (користење на библиографија, картотека и сл.)  

11. Содржина на предметната програма: 
Предмет и задачи на славистиката. Соврмеените словенски народи и нивните писма. 
Карактеристики на Словените од лингвистички, етнички и конфесионален аспект. Прататковината на 
Словените. Најстарите извори за Словените (историографски, археолошки и лингвистички). 
Прасловенски јазик. Јазични контакти и заемки во прасловенскиот јазик.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

      часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       80  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       10  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
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22. Литература 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Пипер, П.  Увод у славистику  Београд 1991 
2. Супрун, А.Е:  Введение в 

славянскую 
филологию  

Минск 1989 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Вовед во славистика 2  
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Максим Каранфиловски 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Усвојување на теориски знаења од областа на славистиката  
- способност за контекстуализација на комуникациските содржини  
- способност за контрастивен пристап (културно – цивилизациски)  
- способност за истражувачка работа (користење на библиографија, картотека и сл.)  

11. Содржина на предметната програма: 
Словенски етноними. Преселбите на Словените. Духовната култура на Словените во 
претхристијанскиот период. Примањето на христијанството. Словенската писменост 
(старословенски јазик, ракописи, натписи и записи). Формирањето на словенските литературни 
јазици. Книжевни микројазици. Славистиката во несловенските земји. Меѓународен славистички 
конгрес.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 30 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

      часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       80  бодови                                                      
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17.2.  Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       10  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Пипер, П.  Увод у славистику Београд 1991 
2. Супрун, А.Е:  Введение в 

славянскую 
филологию  

Минск 1989 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Методика на наставата по руски јазик 1  
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник  проф. д-р Красимира Илиевска  
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит современ руски јазик 4  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

методика на наставата по руски јазик придонесува за оспособување на студентите за успешно 
комуницирање со учениците и користејќи ги своите знаења по руски јазик со успех да го подготват и 
одржат школскиот час по руски јазик.  
- јазична и комуникативна оспособеност, со ацент на комуникативните компетенции  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик, културно-цивилизациски пристап)  
- способност за синтетизирање и анализирање во проучувањето на теориите на учење  
- способност за корелација на содрќини од сродни наставни предмети  

11. Содржина на предметната програма: 
Теориски, лингвистички, психолошки, педагошки, дидактички и други основи на методиката. 
Историја на наставата по странски јазик. Психолошка упатеност во наставата: мотивираност за 
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изучување на рускиот јазик.   
12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 

домашно учење (подготовка на испит) 
13. Вкупен расположив фонд на време 45  часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30  часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15  часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                            бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски  
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.       Методика 
преподавания 
русского языка  

Москва 1990 

2. М.Николиќ, 
Межински, В.,  

Методика наставе 
руског језика  

Београд 1984 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Историја на рускиот јазик со историска граматика 1  
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 
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5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Максим Каранфиловски  
Соработник: доц. д-р Биљана Мирчевска - Бошева  

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

усвојување на теориски знаења од областа на историјата на рускиот јазик 
- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на предметите  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети:јазик, 
лингвистика, литература и др.  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање   

11. Содржина на предметната програма: 
развојот на рускиот литературен јазик (Петар Велики, Ломоносов, Третјаковски, Сумароков, 
Карамзин, Шишков, Пушкин, Гогољ и др.). Развојот на рускиот јазик во 20 век.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       80  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       10  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ефимов, А.И.  История русского 
языка.  

Москва, изд-во МГУ  1954 

2. Ремнева, М.Л.  История русского 
литературного языка.  

Москва, Изд-во МГУ. 
Филология,  

1995.  

3.                         
22.2 Дополнителна литература  
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Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура1 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска - Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

запознавање со руската држава: историја, традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност, 
религија и политичко уредување. Внатрешна и надворешна политика на Русија  

11. Содржина на предметната програма: 
Почетокот на руската историја (10-14 век). Политичко уредување и религија. Руската држава (крај на 
14 – средина на 16 век). Развојните тенденции во руското општество. Владеењето на династија 
Романови: Алексеј Михајлович, императорот Петар Први. Петровските реформи и нивното значење. 
Историско значење на дејноста на Петар Први; политички пресврти во периодот до управувањето 
на Елисавета.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 
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19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 
 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2. Иванов, Б.Ю., 
Карев, В.М., 
Куксина, Е.И.  

Энциклопедический 
словарь. История 
отечества 
 

       1998.  
 

3.  Платонов, С.Ф.  Полный курс лекций 
по русской истории,  

Изд-во "Крисефдд", 
Санкт-Петербург  

 1998.  
 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.  

В.И. Моряков 
История России (9-18 
вв). 

Феникс,Ростов-на-
Дону 

2004 

2.  Ключевский, 
В.О.  

Исторические 
портреты.  

Изд-во "Правда", 
Москва 

1990 

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Методика на наставата по руски јазик 2  
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

 Наставник проф. д-р Красимира Илиевска       
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит современ руски јазик 5  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

методика на наставата по руски јазик придонесува за оспособување на студентите за успешно 
комуницирање со учениците и користејќи ги своите знаења по руски јазик со успех да го подготват и 
одржат школскиот час по руски јазик.  
- јазична и комуникативна оспособеност, со ацент на комуникативните компетенции  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик, културно-цивилизациски пристап)  
- способност за синтетизирање и анализирање во проучувањето на теориите на учење  
- способност за корелација на содрќини од сродни наставни предмети  

11. Содржина на предметната програма: 
Улогата на наставникот во наставата.Наставни планови и програми: учебници и прирачници. 
Содржина на наставата: графија, ортографија, граматика, лексика, стилистика и сл.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 



 69

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                      20      бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                       бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.       Методика 
преподавания 
русского языка  

Москва 1990 

2. М.Николиќ, 
Межински, В.,  

Методика наставе 
руског језика.  

Београд 1984 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Историја на рускиот јазик со историска граматика 2 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Максим Каранфиловски  
Соработник: доц. д-р Биљана Мирчевска - Бошева  

9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Историја на рускиот јазик со 
историска граматика 1 
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10. Цели на предметната програма (компетенции):  
усвојување на теориски знаења од областа на историската граматика и дијалектологија на рускиот 
јазик и нивна практична примена.  
- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на предметите  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети:јазик, 
лингвистика, литература и др.  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  

11. Содржина на предметната програма: 
Предмет и задачи на историската граматика. Најважни споменици на рускиот јазик. Периодизација 
во историјана на рускиот јазик. Рускиот јазик во сооднос со другите словенски јазици. Фонетскиот и 
фонолошкиот систем на старорускиот јазик. Историски промени во рамките на зборовните групи. 
Дијалектологија на рускиот јазик. Најважни фонетски и фонолошки карактеристики на руските 
дијалекти. Поделба на руските говори.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       80  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       10  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Букатевич, Н.И.  Историческая 
грамматика русского 
языка.  

Киев. "Вища школа"  1974 

2. Иванов, В.В.  Историческая 
грамматика русского 
языка  

Москва  1983 

3. Кузнецов, П.С.  Русская 
диалектология  

Москва. Изд-во 
"Просвещение  

1973 
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22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 2 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска - Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

запознавање со руската држава: традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност и религија. 
Внатрешна и надворешна политика на Русија 

11. Содржина на предметната програма: 
Времето на владеење на Екатерина Втора (законодавна дејност на Екатерина Втора, нејзината 
внатрешна и надворешна политика. Почетоци на литературниот јазик). Павел Први, Александар 
Први., Николај Први, Александар Втори, Александар Трети. Политичко, општествено и социјално 
уредување и просветителство во периодот од 18-19 век. Начинот на живот и обичаите на Русите.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 
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19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ключевский, 
В.О.  

Исторические 
портреты.  

Изд-во "Правда", 
Москва,  

1990. 

2. В.И. Моряков История России (9-18 
вв). 

Феникс,Ростов-на-
Дону 

2004 

3. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Платонов, С.Ф.  Полный курс лекций 

по русской истории,  
Изд-во "Крисефдд", 
Санкт-Петербург 

1998 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Методика на наставата по руски јазик 3  
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Красимира Илиевска  
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит современ руски јазик 6  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

методика на наставата по руски јазик придонесува за оспособување на студентите за успешно 
комуницирање со учениците и користејќи ги своите знаења по руски јазик со успех да го подготват и 
одржат школскиот час по руски јазик.  
- јазична и комуникативна оспособеност, со ацент на комуникативните компетенции  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик, културно-цивилизациски пристап)  
- способност за синтетизирање и анализирање во проучувањето на теориите на учење  
- способност за корелација на содржини од сродни наставни предмети  

11. Содржина на предметната програма: 
Интерференција. Системи на граматички вежби. Избор на граматички минимум. Цели на наставата – 
слушање, говорење, читање, пишување, вежби.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
15  часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30  часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
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16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и руски  
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.       Методика 
преподавания 
русского языка.  

Москва 1990 

2. М.Николиќ, 
Межински, В.,  

Методика наставе 
руског језика.  

Београд 1984 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Контрастивна анализа на рускиот и на македонскиот 

јазик 1  
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Максим Каранфиловски  
Соработник: доц.д-р Биљана Мирчевска - Бошева  

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

стекнување на теориски знаења од областа на руската контрастивна анализа на рускиот и 
македонскиот јазик  
- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на предметите  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети:јазик, 
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лингвистика, литература и др.  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  

11. Содржина на предметната програма: 
Сличности на фонетските, етимолошките и граматичките појави во македонскиот и рускиот јазик, 
сврзани со нивното генгетско сродство. Разлики на фонетски, мофолошки и синтаксички рамништа. 
Разлики во развиеноста на функционалните стилови во македонскиот и рускиот литературен јазик. 
Специфични проблеми на граматичката контрастивна анализа. Сличности и разлики во 
функционирањето на заедничките граматички категории. Еквиваленти на специфичните граматички 
категории. Глаголски вид. Синтаксички проблеми на контрастивната анализа на рускиот и 
македонскиот јазик. Разлики во синтаксичката структура. Местоположба на зборовите. Неутрални 
комуникативно-необележани структури. Комуникативно-стилски обележани структури   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       30  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Конески, 
Блаже.  

Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик.  

Скопје        

2. Усикова, Р.П.  Македонский язык  Скопье 2000 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
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  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 3 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска - Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот положен испит по Руска цивилизација 2 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

запознавање со руската држава: традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност и религија. 
Внатрешна и надворешна политика на Русија 

11. Содржина на предметната програма: 
Владеење на императорот Николај Втори. Думската монархија (1907-1914). Периодот на двете 
револуции во Русија (1905-1917). Периодот на комунизмот (1917-1993). Втората светска војна (1941-
1945). Литература, театар, музика, архитектура, сликарство. Стереотипите во однесувањето на 
Русите.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 
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            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Западната  словенска културна традиција и 

комуникација (развој и влијанија) 1 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник д-р Милица Миркуловска, редовен професор 
д-р Лидија Танушевска, доцент 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Совладување на основни знаења за културните и општествените врски на словенскиотЗапад 
(основен курс) 

11. Содржина на предметната програма: 
Западните Словени или во историјата именувани како Венети се подгрупа на Словените кои 
зборуваат на еден од западнословенските јазици. Тие низ историјата доживуваат културна 
разновидност во однос на останатите Словени како следбеници на Римокатоличката црква, а 
подоцна и на движењата на Реформацијата (Протестантските движења). Изработка на семинарски 
труд под менторство на соодветно избрана тема за проучување.  .  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

5 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                              бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   
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17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     60  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Moszyński, L. Wstęp do filologii 
słowiańskiej 

Warszawa : PWN 1984 

2. Batowski, H. Zwęzły zarys dziejów 
słowiańszczyzny 

Kraków : Czytelnik 1948 

3. Миркуловска, 
Милица 
(прир.) 

Културните варијации 
во градењето  на 
состојбите во 
модерна Полска 

УКиМ, ФлФБК во постапка на 
издавање 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. ŽEMLIČKA, 

Josef.  
Počátky Čech 
královských 1198-1253.  

Praha : Nakladatelství 
Lidové noviny. 

2002 

2. MACEK, Josef.  Jagellonský věk v 
českých zemích (1471-
1526). 1, 2,3,4. 

Praha : Academia 1992-1999. 

  3. Pleiner, 
Radomír (a kol.) 

Pravěké dějiny Čech. Praha. 1978. 

  

4. Steinhübel, 
Ján.. 

Nitrianske kniežatstvo : 
počiatky stredovekého 
Slovenska : rozprávanie 
o dejinách nášho 
územia a okolitých 
krajín od sťahovania 
národov do začiatku 
12.storočia.. 

Bratislava : Veda. 2004. 

  5. Rottenberg, A.  Sztuka w Polsce 1945-
2009 

Warszawa . Stentor 2005 

 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Креативно / научно пишување руски-македонски 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доцент д-р Биљана Мирчевска- Бошева 
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9. Предуслови за запишување на предметот Ислушани и положени предмети согласно 
законските одредби на ФлФБК 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 Изработка на дипломски труд. Продлабочување на формираните на знаења и совладување на 
методи за изработка на  дипломски труд (под менторство) од областа на македонско-руската 
јазична конфронтација, книжевно-теоретски и преведувачки паралели во рамките на руското и 
македонското книжевно творештво; полското цивилизациско и културно наследство и перспективи 
- според соодветен теоретски пристап. Совладување на соодветниот теоретски пристап.  
Презентација пред комисија од 3 члена.   

11. Содржина на предметната програма: 
Темите што се обработуваат се од областа на македонско-руската и руско-македонската јазична 
конфронтација  во склад со избраните теми за дипломска работа; книжевно-теоретските и 
преведувачки паралели во рамките на руското и македонското книжевно творештво; руското 
цивилизациско и културно наследтсво и перспективи . На вежбите се читаат и се презентираат руски 
стручни текстови. Собирање на материјал за научна обработка: јазичен, книжевно-теоретски, 
преведувачки и културолошко-цивилизациски (руски и македонски) и изработка на план за негово 
опишување според определената тема за работа (под менторство). 
Менторска работа. Избор на тема, пошироко разгледување на областа од која е избрана темата. 
Разработка на конкретна тема со кандидатот, консултации, сугестии, преглед на веќе напишаната 
тема.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

10 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  20 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       100  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     70  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Пулькина, Учебник русского Москва 1975 
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П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б.  

языка для 
иностранцев.  

2. Бабайцева, 
В.В., 
Максимов, Л.Э.  

Синтаксис. 
Пунктуация  

Москва 1981 

3. Редактори: 
Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс",  

1998 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Панзова, В. Науката како занает Скопје: Филозофски 

факултет 
2003 

2. Панзова, В Прирачник за 
изработка на 
студентски трудови 

Скопје: Филозофски 
факултет 

2007 

  3.     
  4.     
  5.     
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Методика на наставата по руски јазик 4  
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Красимира Илиевска  
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит современ руски јазик 7  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

методика на наставата по руски јазик придонесува за оспособување на студентите за успешно 
комуницирање со учениците и користејќи ги своите знаења по руски јазик со успех да го подготват и 
одржат школскиот час по руски јазик  
- способност за изведување динамична настава со примена на современите методи и пристапи во 
изучувањето на странски (руски) јазик  
- способност за користење н аставни средства и медиуми  
- способност за поттикнување креативност и критичност кај учениците  
- способност за корелација на содржии од сродни наставни предмети во функција на мотивирање и 
ставање на ученикот во центарот на наставата  
- способност за препознавање на сличностите и разликите на културолошките модели и 
комуникативните категории (изразување благодарност, претставување и сл.) и способност за нивна 
примена во наставата  

11. Содржина на предметната програма: 
подготовка на практика – планирање на наставниот процес: глобален годишен план, тематско и 
временски планирање. Часот како основна организациона форма на дидактичкиот процес – типови 
на часови. Контрола и самоконтрола.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
15 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 30  часови 
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аудиториски), семинари, 
тимска работа  

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.       Методика 
преподавания 
русского языка  

Москва 1990 

2. М.Николиќ, 
Межински, В.,  

Методика наставе 
руског језика.  

Београд 1984 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Контрастивна анализа на рускиот и на македонскиот 

јазик 2  
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Максим Каранфиловски  
Соработник: доц.д-р Биљана Мирчевска - Бошева  

9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Контрастивна анализа на рускиот и 
македонскиот јазик 1  
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10. Цели на предметната програма (компетенции):  
усвојување на теориски знаења од областа на контрастивна анализа на македонскиот и рускиот 
јазик.  
- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на предметите  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети:јазик, 
лингвистика, литература и др.  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  

11. Содржина на предметната програма: 
Сличности на фонетските, етимолошките и граматичките појави во македонскиот и рускиот јазик, 
сврзани со нивното генгетско сродство. Разлики на фонетски, мофолошки и синтаксички рамништа. 
Разлики во развиеноста на функционалните стилови во македонскиот и рускиот литературен јазик. 
Специфични проблеми на граматичката контрастивна анализа. Сличности и разлики во 
функционирањето на заедничките граматички категории. Еквиваленти на специфичните граматички 
категории. Глаголски вид. Синтаксички проблеми на контрастивната анализа на рускиот и 
македонскиот јазик. Разлики во синтаксичката структура. Местоположба на зборовите. Неутрални 
комуникативно-необележани структури. Комуникативно-стилски обележани структури   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       30  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Конески, 
Блаже  

Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик.  

Скопје       

2. Усикова, Р.П.  Македонский язык.  Скопье  2000 
3.                         
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22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 4 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска – Бошева 
Екатерина Терзијоска, лектор 

9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

      
11. Содржина на предметната програма: 

1953 – смртта на Сатлин. Десталинизација во литературата и уметноста. Распаѓање на СССР (1993). 
Брак и семејство. Семејно-имотни односи до почетокот на 20 век. Семејно-брачни односи. Улогата 
на руската жена во семејството и општеството. Русија денес: политичко и административно 
уредување, внатрешна и надворешна политика на Русија. Законодавен дом – Државна дума. 
Плурализмот во РФ. Национална одбрана. Стопанство и индустрија. Култура и уметност. Јавен и 
приватен сектор.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30  часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15  часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
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од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 
19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 

семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата       
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Западната словенска културна традиција и 

комуникација (развој и влијанија) 2 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник д-р Милица Миркуловска, редовен професор 
д-р Лидија Танушевска, доцент 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Продлабочување на знаењата за културните и општествените врски на словенскиот запад 
11. Содржина на предметната програма: 

Влијанието на традицијата на т.н. Slavica Romana и на останатите религии врз оформувањето на 
современите  културни продукции кај Западните Словени, постоењето на меѓусебни влијанија во 
овие рамки. Изработка на семинарски труд под менторство на соодветно избрана тема за 
проучување.   .  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

5 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
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17.1.  Тестови                                              бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     60  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Милош, Чеслав Родната Европа Битола : Микена  2009 
2. Gebert, K.  Dziesięć dni Europy Warszawa : świat 

książki 
2004 

3. Миркуловска, 
Милица 
(прир.) 

Културните варијации 
во градењето  на 
состојбите во 
модерна Полска 

УКиМ, ФлФБК во постапка на 
издавање 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Jagiełło, M. Słowacy w polskich 

oczach. Obraz 
Słowaków w 
piśmiennictwie 
polskim. T. I, II.. 

Warszawa: Biblioteka 
Narodowa, 
Podhalańska Wyższa 
Szkoła Zawodowa w 
Nowym Targu. 

2005. 

2. Parczewski, M. 
Sylwester 
Czopek, S. (red.) 

Początki sąsiedztwa. 
Pogranicze etniczne 
polsko-rusko-słowackie 
w średniowieczu.. 
Materiały z konferencji 
– Rzeszów 9-11 V 1995 

Rzeszów: Muzeum 
Okręgowe w 
Rzeszowie, Instytut 
Archeologii UJ w 
Krakowie. 

1996. 

  3. Tomaszewski, 
J..       

Czechy i Słowacja.   Warszawa: Trio.  2006.  

  

4. Steinhübel, Ján. Nitrianske kniežatstvo : 
počiatky stredovekého 
Slovenska : rozprávanie 
o dejinách nášho 
územia a okolitých 
krajín od sťahovania 
národov do začiatku 
12.storočia. 

Bratislava : Veda. 2004. 

  5. Rottenberg, A.  Sztuka w Polsce 1945-
2009 

Warszawa . Stentor 2005 
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1. Наслов на нaставниот предмет Креативно / научно пишување руски - македонски 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доцент д-р Биљана Мирчевска- Бошева 
9. Предуслови за запишување на предметот Ислушани и положени предмети согласно 

законските одредби на ФлФБК 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување знаења за фазите и компонентите на научноистражувачката постапка и оспособување 
на студентите за практична примена на тие знаења во планирањето и реализирањето на 
истражувањето за дипломската работа, како и презентирање на резултатите од истражувањето. 

11. Содржина на предметната програма: 
Идентификување на истражувачкиот проблем и негово формулирање во тема за дипломска работа; 
Откривање, регистрирање и обработка на релевантни извори за темата; Планирање на трудот; 
Пишување на  дипломска работа: Документирање на трудот: цитати, белешки, библиографија; 
Јазично и графичко обликување на делото.    

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

10 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  20 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       100  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     70  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Пулькина, Учебник русского Москва 1975 
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П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б.  

языка для 
иностранцев.  

2. Бабайцева, 
В.В., 
Максимов, Л.Э.  

Синтаксис. 
Пунктуация  

Москва 1981 

3. Редактори: 
Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс",  

1998 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Панзова, В. Науката како занает Скопје: Филозофски 

факултет 
2003 

2. Панзова, В Науката како занает Скопје: Филозофски 
факултет 

2007 

  3.     
  4.     
  5.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kатедра за славистика 
 
Предметни програми 
 
ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 
 
ПРЕВЕДУВАЧКА НАСОКА – Листа 1 
 

1. Наслов на нaставниот предмет Теорија на преведувањето 1 
2. Код  
3. Студиска програма втор модул: преведувачка насока руски јазик и книжевност 

и полски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Лидија Танушевска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање на студентите со теориите на превод и стекнување теоретски знаења и способност тие 
да се применат во практиката на преведување на матичниот јазик 

11. Содржина на предметната програма: 
Се разгледува проблематиката на превод од синтетички на аналитички јазик и обратно: 
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разграденоста на системот на граматички времиња за сметка на губењето на падежите, пр. изборот 
на минатото време при преводот на македонски јазик, со оглед на постоењето на единствено 
минато време во повеќето словенски јазици; не/употребата на членот како специфично обележје 
само на македонскиот јазичен систем и неговото пренесување во преводот; изнаоѓање на преводни 
еквиваленти за специфичните граматички структури во одредени словенски јазици и сл. Како еден 
од најголемите проблеми при преводот од и на словенските јазици се појавува внатре-јазичната и 
меѓујазичната хомонимија, па ќе се разгледуваат грешките кои произлегуваат од јазичната 
интерференција на сродни јазици и „лажните пријатели“ од семантички и морфо-синтаксички 
аспект. Преку  развивање свест за различните граматички структури кај различни јазици, ќе се дојде 
до теоретски спознанија за преводот како нов оригинален текст, независен или зависен од 
оригиналот (според различни теории на преводот). Повеќе внимание ќе се посвети на културните и 
јазичните разлики како проблем во т.н. непреводливост: блискозвучноста на имињата кои обично не 
се преведуваат - адаптација, превод или останување на оригиналот, јазичните игри, полисемијата, 
превод или интерпретација на културните специфики на одредено поднебје и сл. (почетен курс)   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

60 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 

 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17
.1.  

Тестови                                       60  бодови                                                      

17
.2.  

Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

 
                                     20  бодови   

17
.3.  

Активност и учество                                       10  бодови  

17
.4. 

Домашна задача и/или семинарска 
работа 

                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Евалуација / самоевалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
2
2
.

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Михајловски, 

Драги  
Под Вавилон. 
Задачата на 

Каприкорнус 2002 
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1 преведувачот   
2. Bukowski, Piotr 

/ Heydel, 
Magda - 

Współczesne teorie 
przekładu. Antologia.  

Znak 2009 

3. Jerzy Pieńkos Podstawy 
przekładoznawstwa. 
Od teorii do praktyki. 

Zakamycze 2003 

2
2
.
2 

Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.  Urszula 

Dąmbska-
Prokop red.,  

Mała encyklopedia 
przekładoznawstwa 

Wydawnictwa 
Wyższej Szkoły 
Języków Obcych i 
Ekonomii Edukator, 
Częstochowa  

2000. 

2. Krzysztof 
Hejwowski 

Kognitywno-
komunikacyjna teoria 
przekładu 

PWN 2004 

  3. Anna 
Bednarczuk 

Kulturowe aspekty 
przekładu literackiego 

śląsk 2002 

  4. Olgierd 
Wojtasiewicz 

Wstęp do teorii 
tłumaczenia 

Tepis  1996 

  5. Krzysztof 
Lipiński 

Vademecum tłumacza Idea 2004 

 
Современ македонски јазик 1 (за преведувачка насока) 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Практика на преведување 1 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник лектор Роза тасевска 
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит по современ руски 2 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Вежбање и усовршување на техниката на превод  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  
- способност за контекстуализација на комуникативните содржини  
- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на наставните предмети  

11. Содржина на предметната програма: 
Преведување на разни функционални стилови:научно-технички, публицистички, деловно-
административни        

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
0 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

60 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
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16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Хавронина С.А  Говорите по-русски  Москва, «Русский 
язык Медиа»,  

2006 

2. Усикова. Р.П., 
Попспирова. 
Т.В., 
Тасевска.Р.,  

Руски јазик за сите. 
Курс за напреднати.  

Скопје. ,,Матица 
Македонска,,.  

1996 

3. Л.Л.Нелюбин  Толковый 
переводческий 
словарь„ (Справочное 
пособие)  

Москва, Флинта,  2008 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 1 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска - Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  
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запознавање со руската држава: историја, традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност, 
религија и политичко уредување. Внатрешна и надворешна политика на Русија  

11. Содржина на предметната програма: 
Почетокот на руската историја (10-14 век). Политичко уредување и религија. Руската држава (крај на 
14 – средина на 16 век). Развојните тенденции во руското општество. Владеењето на династија 
Романови: Алексеј Михајлович, императорот Петар Први. Петровските реформи и нивното значење. 
Историско значење на дејноста на Петар Први; политички пресврти во периодот до управувањето 
на Елисавета.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 
 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2. Иванов, Б.Ю., 
Карев, В.М., 
Куксина, Е.И.  

Энциклопедический 
словарь. История 
отечества 
 

       1998.  
 

3.  Платонов, С.Ф.  Полный курс лекций 
по русской истории,  

Изд-во "Крисефдд", 
Санкт-Петербург  

 1998.  
 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.  История России (9-18 Феникс,Ростов-на- 2004 
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В.И. Моряков вв). Дону 
2.  Ключевский, 

В.О.  
Исторические 
портреты.  

Изд-во "Правда", 
Москва 

1990 

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Теорија на преведувањето 2 
2. Код  
3. Студиска програма втор модул: преведувачка насока руски јазик и 

книжевност и полски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Лидија Танушевска 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со компетенциите кои треба да ги поседува еден преведувач и нивна 
примена во практиката. 

11. Содржина на предметната програма: 
Надоврзувајќи се на почетниот курс, ќе се разгледаат когнитивно-комуникациските теории на 
преводот со кои ќе биде претставена целта на преводот во процесот на комуникацијата. Исто така, 
ќе се направи и осврт на теориите во кои се разгледува преводот како процес и преводот како 
производ, при што ќе се обрне внимание на поетскиот јазик во литература, на формата која го 
преобразува јазикот во функција на пренесување на смислата на оригиналот, применувајќи ја 
постапката на „очудување“ на руските формалисти. Ќе се прави матрица на преводливост за 
литературни дела врз примери од полската, руската, чешката, српската, хрватската и словенечката 
литература (во зависност од потребите на студентите). (продолжителен курс)  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       10  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
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од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Драги 
Михајловски 

Под Вавилон. 
Задачата на 
преведувачот. 

Каприкорнус 2002 

2. Bukowski, Piotr 
/ Heydel, 
Magda - 

Współczesne teorie 
przekładu. Antologia 

Znak 2009 

3. Jerzy Pieńkos Podstawy 
przekładoznawstwa. 
Od teorii do praktyki. 

Zakamycze 2003 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Urszula 

Dąmbska-
Prokop red.,  

Mała encyklopedia 
przekładoznawstwa 

Wydawnictwa 
Wyższej Szkoły 
Języków Obcych i 
Ekonomii Edukator, 
Częstochowa  

2000 

2. Krzysztof 
Hejwowski 

Kognitywno-
komunikacyjna teoria 
przekładu 

PWN 2004 

  3. Anna 
Bednarczuk 

Kulturowe aspekty 
przekładu literackiego 

śląsk 2002 

  4. Olgierd 
Wojtasiewicz 

Wstęp do teorii 
tłumaczenia 

Tepis 1996 

  5. Krzysztof 
Lipiński 

Vademecum tłumacza Idea 2004 

 
1 Наслов на нaставниот предмет Практика на преведување 2 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Роза Тасевска, лектор 
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 оспособување на студентите за преведување од руски на македонски јазик, говорни теми 
предвидени со програмата за современ руски јазик-3. Се реализира писмено и усно.  
- способност за анализа на текст/контекст  
- стекнување на соодветен лексички фонд   

11. Содржина на предметната програма: 
Со вежбањето на преводот од руски на македонски јазик се опфаќа општа тематика. Анализи на 
текстови и нивната разработка. Треба да се посвети внимание на: еквиваленција и сличноста на 
македонскиот и рускиот јазик. Превод на кратки адаптирани текстови        
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12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60  часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       30  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     30  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата       
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Роза Тасевска  Изучаем русский язык  Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 
Скопје  

2008 

2. Хавронина С.А  Говорите по-русски  Москва, «Русский 
язык Медиа»,  

2006 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 2 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
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6. Академска година/семестар  2 година 
4 семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска - Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

запознавање со руската држава: традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност и религија. 
Внатрешна и надворешна политика на Русија 

11. Содржина на предметната програма: 
Времето на владеење на Екатерина Втора (законодавна дејност на Екатерина Втора, нејзината 
внатрешна и надворешна политика. Почетоци на литературниот јазик). Павел Први, Александар 
Први., Николај Први, Александар Втори, Александар Трети. Политичко, општествено и социјално 
уредување и просветителство во периодот од 18-19 век. Начинот на живот и обичаите на Русите.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ключевский, 
В.О.  

Исторические 
портреты.  

Изд-во "Правда", 
Москва,  

1990. 

2. В.И. Моряков История России (9-18 
вв). 

Феникс,Ростов-на-
Дону 

2004 

3. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

22.2 Дополнителна литература  
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Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Платонов, С.Ф.  Полный курс лекций 

по русской истории,  
Изд-во "Крисефдд", 
Санкт-Петербург 

1998 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Практика на преведување 3 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник лектор Екатерина Терзијоска 
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Практика на преведување2 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

оспособување на студентите за преведување од руски на македонски јазик и обратно според 
наставната програма. Се реализира писмено и усно.  

11. Содржина на предметната програма: 
 анализа на текстови:  зборови и изрази и нивно пренесување на руски/македонски јазик во 
конкретен контекст; препознавање сличности  и разлики  на лексичко и граматичко ниво во двата  
јазика. Превод на тематски адаптирани текстови (писмено и усно).Разбирање на појдовниот јазик и 
пренесување на содржината со соодветни јазични средства во преводниот јазик.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
00 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 
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20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Роза Тасевска Изучаем русский  
язык 

Универзитет „Кирил 
и Методиј„-Скопје 

2008 

2. Усикова. Р.П., 
Попспирова. 
Т.В., 
Тасевска.Р.,  

Руски јазик за сите. 
Курс за напреднати.  

 ,,Матица 
Македонска,,.Скопје 

1996 

3. Т.Н.Базанова Бизнес 
корреспонденция.  

Русский язык, 
Москва 

2009 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2. Л.Л.Нелюбин  

 
 „Толковый 
переводческий 
словарь„ (Справочное 
пособие)  
 

 
Москва, Флинта,  

2008  

  

3. Дуглас 
Робинсон 

Как статъ 
переводчиком  
Введение в теорию и 
практику перевода 

Кудиц-пресс Москва 2007 

  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Терминологија-1 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Максим Каранфиловски 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

оспособување на студентот за продлабочено изучување на руската терминологија и  употреба на 
истата во областа на преведувањето од руски на македонски јазик и обратно 

11. Содржина на предметната програма: 
Терминологијата како дел од лингвистичка наука. Лингвистички компоненти на терминологијата: 
според процесот на обновување; неологизмите во современиот руски јазик: а) со заемање на 
поимот заедно со туѓиот збор; б) со преосмислување на зборот; в) според потеклото на зборовите, 
т.е. интернационализми; г) калки; д) според сферата на употреба: право, економија, деловна 
администрација, информатика, култура, специјална терминологија, професионална.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 30 часови 
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настава 
15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.       Терминолошки 
речници 

MАНУ       

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 3 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска - Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот положен испит по Руска цивилизација 2 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

запознавање со руската држава: традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност и религија. 
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Внатрешна и надворешна политика на Русија 
11. Содржина на предметната програма: 

Владеење на императорот Николај Втори. Думската монархија (1907-1914). Периодот на двете 
револуции во Русија (1905-1917). Периодот на комунизмот (1917-1993). Втората светска војна (1941-
1945). Литература, театар, музика, архитектура, сликарство. Стереотипите во однесувањето на 
Русите.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет Источната словенска културна традиција и  ком уникација 
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(развој и влијанија)  1 (втор модул)  
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

А) од матичната студиска група за полски јазик и 
книжевност  ДИПЛОМИРАН ПОЛОНИСТ 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ. 
 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески ДИПЛОМИРАН ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ;  
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Македонија ДИПЛОМИРАН 
ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС     

кредити 
5 

8. Наставник д-р Милица Миркуловска, редовен професор 
лектор Екатерина Терзиоска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Совладување на основни знаења за културните и општествените врски на словенскиот Исток 
(основен курс). 

11. Содржина на предметната програма: 
Источни Словени се група на словенски народи кои ги населуваат подрачјата на Источна Европа. 
Државите во кои Источните Словени сочинуваат мнозинство на население се Русија, Белорусија и 
Украина. развојот на културната традиција е врз основа на Православното Христијанство. Изработка 
на семинарски труд под менторство на соодветно избрана тема за проучување.     

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото 

време 
 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

5 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                              бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     60  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
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од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Евалуација / самоевалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
2
2
.
1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Попспирова, 

Т.; Алчевска, И. 
Запознајте се со 
Русија! 

УКиМ, ФлФБК 2009 

2. (за загальною 
редакцією) 
Івана 
Крип’якевича 

Історія української 
культури 

КИЇВ  2002 (за виданням 
1937 року) 

3. Круталевич, В. 
А.   

 Очерки истории 
государства и права 
Беларуси.  

 Минск: Право и 
экономика.   

 2009.  

2
2
.
2 

Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Parczewski, M.; 

Sylwester 
Czopek, S. 
(red.):  

Początki sąsiedztwa. 
Pogranicze etniczne 
polsko-rusko-słowackie 
w średniowieczu.. 
Materiały z konferencji 
– Rzeszów 9-11 V 1995. 

Rzeszów: Muzeum 
Okręgowe w 
Rzeszowie, Instytut 
Archeologii UJ w 
Krakowie, 

1996.. 

2. (відп. ред.) Г. 
Скрипник, Г. 

Україна в типажах 
народних, краєвидах і 
архітектурі : 
художньо-
етнографічна 
спадщина Юрія 
Павловича  

Киив: НАНУ, ІМФЕ  
ім. М. Т. Рильського.  

2010 

  3. Данилов, А. А История России  Москва : Альба   2002 

  4. Moszyński, L Wstęp do filologii 
słowiańskiej 

Warszawa : PWN 1984 

  5. Batowski, H. Zwęzły zarys dziejów 
słowiańszczyzny 

Kraków : Czytelnik 1948 

 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Практика на преведување 4  
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник лектор Екатерина Терзијоска 
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Практика на преведување 3 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  
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оспособување на студентите за преведување од руски на македонски јазик и обратно според 
наставната програма. Се реализира писмено и усно.  

11. Содржина на предметната програма: 
 анализа на текстови:  зборови и изрази и нивно пренесување на руски/македонски јазик во 
конкретен контекст; препознавање сличности  и разлики  на лексичко и граматичко ниво во двата  
јазика. Превод на тематски адаптирани текстови (писмено и усно).Разбирање на појдовниот јазик и 
пренесување на содржината со соодветни јазични средства во преводниот јазик.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Роза Тасевска Изучаем русский  
язык 

Универзитет „Кирил 
и Методиј„-Скопје 

2008 

2. Т.Н.Базанова Бизнес 
корреспонденция.  

Русский язык, 
Москва 

2009 

3. Л.Л.Нелюбин  „Толковый 
переводческий 
словарь„ (Справочное 
пособие)  

Москва, Флинта,  2008  

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Дуглас 

Робинсон 
Как статъ 
переводчиком  
Введение в теорию и 
практику перевода 

Кудиц-пресс Москва 2007 
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2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Терминологија-2 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Максим Каранфиловски 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

оспособување на студентот за продлабочено изучување на руската терминологија и  употреба на 
истата во областа на преведувањето од руски на македонски јазик и обратно 

11. Содржина на предметната програма: 
Терминологијата како дел од лингвистичка наука. Лингвистички компоненти на терминологијата: 
според процесот на обновување; неологизмите во современиот руски јазик: а) со заемање на 
поимот заедно со туѓиот збор; б) со преосмислување на зборот; в) според потеклото на зборовите, 
т.е. интернационализми; г) калки; д) според сферата на употреба: право, економија, деловна 
администрација, информатика, култура, специјална терминологија, професионална.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                        
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
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21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.       Терминолошки 
речници 

МАНУ       

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 4 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска - Бошева 
Екатерина Терзијоска, лектор  

9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

      
11. Содржина на предметната програма: 

1953 – смртта на Сатлин. Десталинизација во литературата и уметноста. Распаѓање на СССР (1993). 
Брак и семејство. Семејно-имотни односи до почетокот на 20 век. Семејно-брачни односи. Улогата 
на руската жена во семејството и општеството. Русија денес: политичко и административно 
уредување, внатрешна и надворешна политика на Русија. Законодавен дом – Државна дума. 
Плурализмот во РФ. Национална одбрана. Стопанство и индустрија. Култура и уметност. Јавен и 
приватен сектор.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45  часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30  часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                       10     бодови   
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17.3.  Активност и учество                                           20   бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                         10   бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата       
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 

1. Наслов на нaставниот предмет Источната словенска културна традиција и комуникација 
(развој и влијанија)  2 (втор модул)  

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

А) од матичната студиска група за полски јазик и 
книжевност ДИПЛОМИРАН ПОЛОНИСТ 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ. 
 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески ДИПЛОМИРАН ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ;  
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Македонија ДИПЛОМИРАН 
ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник д-р Милица Миркуловска, редовен професор 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
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Продлабочување на знаењата за културните и општествените врски на словенскиот Исток (основен 
курс). 

11. Содржина на предметната програма: 
Влијанието на традицијата на т.н. Slavica Ortodoxa  врз оформувањето на современите  културни 
продукции кај Источните Словени и преплетувањето и разликите со културната традиција на 
Западните Словени, постоењето на меѓусебни влијанија во овие рамки. Изработка на семинарски 
труд под менторство на соодветно избрана тема за проучување.     

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото 

време 
 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

5 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.
1.  

Тестови                                              бодови                                                      

17.
2.  

Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

 
                                     20  бодови   

17.
3.  

Активност и учество                                       20  бодови  

17.
4. 

Домашна задача и/или семинарска 
работа 

                                     60  бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Евалуација / самоевалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
2
2
.
1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Попспирова, 

Т.; Алчевска, И. 
Запознајте се со 
Русија! 

УКиМ, ФлФБК 2009 

2. (за загальною 
редакцією) 
Івана 
Крип’якевича 

Історія української 
культури 

КИЇВ 2002 (за виданням 1937 
року 

3. Круталевич, В. 
А. 

 Очерки истории 
государства и права 
Беларуси.  

 Минск: Право и 
экономика.  

 2009.  

2 Дополнителна литература  
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2
.
2 

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Parczewski, M.; 

Sylwester 
Czopek, S. 
(red.): 

Początki sąsiedztwa. 
Pogranicze etniczne 
polsko-rusko-słowackie 
w średniowieczu.. 
Materiały z konferencji 
– Rzeszów 9-11 V 1995 

Rzeszów: Muzeum 
Okręgowe w 
Rzeszowie, Instytut 
Archeologii UJ w 
Krakowie 

1996 

2. (відп. ред.) Г. 
Скрипник, Г. 

Україна в типажах 
народних, краєвидах і 
архітектурі : 
художньо-
етнографічна 
спадщина Юрія 
Павловича  

Киив: НАНУ, ІМФЕ  
ім. М. Т. Рильського. 

2010 

  3. Данилов, А. А.  История России  Москва : Альба   2002 

  4. Batowski, H. Zwęzły zarys dziejów 
słowiańszczyzny 

Kraków : Czytelnik 1948 

  5. Moszyński, L Wstęp do filologii 
słowiańskiej 

Warszawa : PWN 1984 

 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Практика на преведување 5  
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник лектор Екатерина Терзијоска 
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит по Практика на преведување 3 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

оспособување на студентите за преведување од руски на македонски јазик и обратно според 
наставната програма. Се реализира писмено и усно.  

11. Содржина на предметната програма: 
анализа на текстови:  зборови и изрази и нивно пренесување на руски/македонски јазик во 
конкретен контекст; препознавање сличности  и разлики  на лексичко и граматичко ниво во двата  
јазика. Превод на тематски адаптирани текстови (писмено и усно).Разбирање на појдовниот јазик и 
пренесување на содржината со соодветни јазични средства во преводниот јазик.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
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17.2.  Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Роза Тасевска Изучаем русский  
язык 

Универзитет „Кирил 
и Методиј„-Скопје 

2008 

2. Т.Н.Базанова Бизнес 
корреспонденция.  

Русский язык, 
Москва 

2009 

3. Л.Л.Нелюбин  ,,Толковый 
переводческий 
словарь„ (Справочное 
пособие)  

Москва, Флинта,  2008  

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Дуглас 

Робинсон     
Как статъ 
переводчиком  
Введение в теорию и 
практику перевода 

Кудиц-пресс Москва 2007 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Контрастивна анализа на рускиот и на македонскиот 

јазик 1  
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Максим Каранфиловски  
Соработник: доц.д-р Биљана Мирчевска - Бошева  

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

стекнување на теориски знаења од областа на руската контрастивна анализа на рускиот и 
македонскиот јазик  
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- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на предметите  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети:јазик, 
лингвистика, литература и др.  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  

11. Содржина на предметната програма: 
Сличности на фонетските, етимолошките и граматичките појави во македонскиот и рускиот јазик, 
сврзани со нивното генгетско сродство. Разлики на фонетски, мофолошки и синтаксички рамништа. 
Разлики во развиеноста на функционалните стилови во македонскиот и рускиот литературен јазик. 
Специфични проблеми на граматичката контрастивна анализа. Сличности и разлики во 
функционирањето на заедничките граматички категории. Еквиваленти на специфичните граматички 
категории. Глаголски вид. Синтаксички проблеми на контрастивната анализа на рускиот и 
македонскиот јазик. Разлики во синтаксичката структура. Местоположба на зборовите. Неутрални 
комуникативно-необележани структури. Комуникативно-стилски обележани структури   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       30  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Конески, 
Блаже.  

Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик.  

Скопје        

2. Усикова, Р.П.  Македонский язык  Скопье 2000 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
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2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Усно-консекутивно толкување 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник лектор Екатерина Терзијоска 
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

создавање  навики кај студентите за усно преведување од руски на македонски јазик и обратно во 
областа на деловен јазик, техники за брзо бележење 

11. Содржина на предметната програма: 
деловен јазик од областа на политиката, економијата, правото и др.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60  часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

60  часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
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1. Интернет-
пребарувач 

                  

2.       Терминолошки 
речници 

МАНУ       

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Западната  словенска културна традиција и 

комуникација (развој и влијанија) 1 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник д-р Милица Миркуловска, редовен професор 
д-р Лидија Танушевска, доцент 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Совладување на основни знаења за културните и општествените врски на словенскиотЗапад 
(основен курс) 

11. Содржина на предметната програма: 
Западните Словени или во историјата именувани како Венети се подгрупа на Словените кои 
зборуваат на еден од западнословенските јазици. Тие низ историјата доживуваат културна 
разновидност во однос на останатите Словени како следбеници на Римокатоличката црква, а 
подоцна и на движењата на Реформацијата (Протестантските движења). Изработка на семинарски 
труд под менторство на соодветно избрана тема за проучување.  .  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

5 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                              бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска                                      60  бодови 
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работа 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   

од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Moszyński, L. Wstęp do filologii 
słowiańskiej 

Warszawa : PWN 1984 

2. Batowski, H. Zwęzły zarys dziejów 
słowiańszczyzny 

Kraków : Czytelnik 1948 

3. Миркуловска, 
Милица 
(прир.) 

Културните варијации 
во градењето  на 
состојбите во 
модерна Полска 

УКиМ, ФлФБК во постапка на 
издавање 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. ŽEMLIČKA, 

Josef.  
Počátky Čech 
královských 1198-1253.  

Praha : Nakladatelství 
Lidové noviny. 

2002 

2. MACEK, Josef.  Jagellonský věk v 
českých zemích (1471-
1526). 1, 2,3,4. 

Praha : Academia 1992-1999. 

  3. Pleiner, 
Radomír (a kol.) 

Pravěké dějiny Čech. Praha. 1978. 

  

4. Steinhübel, 
Ján.. 

Nitrianske kniežatstvo : 
počiatky stredovekého 
Slovenska : rozprávanie 
o dejinách nášho 
územia a okolitých 
krajín od sťahovania 
národov do začiatku 
12.storočia.. 

Bratislava : Veda. 2004. 

  5. Rottenberg, A.  Sztuka w Polsce 1945-
2009 

Warszawa . Stentor 2005 

1. Наслов на нaставниот предмет Креативно / научно пишување руски-македонски 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доцент д-р Биљана Мирчевска- Бошева 
9. Предуслови за запишување на предметот Ислушани и положени предмети согласно 

законските одредби на ФлФБК 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Изработка на дипломски труд. Продлабочување на формираните на знаења и совладување на 
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методи за изработка на  дипломски труд (под менторство) од областа на македонско-руската 
јазична конфронтација, книжевно-теоретски и преведувачки паралели во рамките на руското и 
македонското книжевно творештво; полското цивилизациско и културно наследство и перспективи 
- според соодветен теоретски пристап. Совладување на соодветниот теоретски пристап.  
Презентација пред комисија од 3 члена.   

11. Содржина на предметната програма: 
Темите што се обработуваат се од областа на македонско-руската и руско-македонската јазична 
конфронтација  во склад со избраните теми за дипломска работа; книжевно-теоретските и 
преведувачки паралели во рамките на руското и македонското книжевно творештво; руското 
цивилизациско и културно наследтсво и перспективи . На вежбите се читаат и се презентираат руски 
стручни текстови. Собирање на материјал за научна обработка: јазичен, книжевно-теоретски, 
преведувачки и културолошко-цивилизациски (руски и македонски) и изработка на план за негово 
опишување според определената тема за работа (под менторство). 
Менторска работа. Избор на тема, пошироко разгледување на областа од која е избрана темата. 
Разработка на конкретна тема со кандидатот, консултации, сугестии, преглед на веќе напишаната 
тема.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

10 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  20 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Пулькина, 
П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б.  

Учебник русского 
языка для 
иностранцев.  

Москва 1975 

2. Бабайцева, 
В.В., 

Синтаксис. 
Пунктуация  

Москва 1981 
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Максимов, Л.Э.  
3. Редактори: 

Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс",  

1998 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Панзова, В. Науката како занает Скопје: Филозофски 

факултет 
2003 

2. Панзова, В Прирачник за 
изработка на 
студентски трудови 

Скопје: Филозофски 
факултет 

2007 

  3.     
  4.     
  5.     
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет    Практика на преведување 6   
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник лектор Екатерина Терзијоска 
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит по Практика на преведување 4 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

оспособување на студентите за преведување од руски на македонски јазик и обратно според 
наставната програма. Се реализира писмено и усно.  

11. Содржина на предметната програма: 
анализа на текстови:  зборови и изрази и нивно пренесување на руски/македонски јазик во 
конкретен контекст; препознавање сличности  и разлики  на лексичко и граматичко ниво во двата  
јазика. Превод на тематски адаптирани текстови (писмено и усно).Разбирање на појдовниот јазик и 
пренесување на содржината со соодветни јазични средства во преводниот јазик.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 
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18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.Н.Базанова Бизнес 
корреспонденция.  

Русский язык, 
Москва 

2009 

2. Л.Л.Нелюбин  ,,Толковый 
переводческий 
словарь„ (Справочное 
пособие)  

Москва, Флинта,  2009 

3. Дуглас 
Робинсон 

Как статъ 
переводчиком  
Введение в теорию и 
практику перевода 

Кудиц-пресс Москва 2007 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Контрастивна анализа на рускиот и на македонскиот 

јазик 2  
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Максим Каранфиловски  
Соработник: д-р Биљана Мирчевска - Бошева  

9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Контрастивна анализа на рускиот и 
македонскиот јазик 1  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
усвојување на теориски знаења од областа на контрастивна анализа на македонскиот и рускиот 
јазик.  
- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на предметите  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети:јазик, 
лингвистика, литература и др.  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  

11. Содржина на предметната програма: 
Сличности на фонетските, етимолошките и граматичките појави во македонскиот и рускиот јазик, 
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сврзани со нивното генгетско сродство. Разлики на фонетски, мофолошки и синтаксички рамништа. 
Разлики во развиеноста на функционалните стилови во македонскиот и рускиот литературен јазик. 
Специфични проблеми на граматичката контрастивна анализа. Сличности и разлики во 
функционирањето на заедничките граматички категории. Еквиваленти на специфичните граматички 
категории. Глаголски вид. Синтаксички проблеми на контрастивната анализа на рускиот и 
македонскиот јазик. Разлики во синтаксичката структура. Местоположба на зборовите. Неутрални 
комуникативно-необележани структури. Комуникативно-стилски обележани структури   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       30  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Конески, 
Блаже  

Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик.  

Скопје 1987 

2. Усикова, Р.П.  Македонский язык.  Скопье  2000 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
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1. Наслов на нaставниот предмет Усно-симултано толкување 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ преведувачка насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник лектор Екатерина Терзијоска 
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

создавање  навики кај студентите за усно преведување од руски на македонски јазик и обратно во 
областа на деловен јазик, техники на симултано преведување. 

11. Содржина на предметната програма: 
деловен јазик од областа на политиката, економијата, правото и др.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60  часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
00 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

60  часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата       
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Актуелни 
текстови од 
печатот и 
интернетот 

                  

2.                         
3.                         
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22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.       Терминолошки 

речници 
МАНУ       

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Западната словенска културна традиција и 

комуникација (развој и влијанија) 2 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник д-р Милица Миркуловска, редовен професор 
д-р Лидија Танушевска, доцент 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Продлабочување на знаењата за културните и општествените врски на словенскиот запад 
11. Содржина на предметната програма: 

Влијанието на традицијата на т.н. Slavica Romana и на останатите религии врз оформувањето на 
современите  културни продукции кај Западните Словени, постоењето на меѓусебни влијанија во 
овие рамки. Изработка на семинарски труд под менторство на соодветно избрана тема за 
проучување.   .  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

5 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                              бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     60  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
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од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 
19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 

семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Милош, Чеслав Родната Европа Битола : Микена  2009 
2. Gebert, K.  Dziesięć dni Europy Warszawa : świat 

książki 
2004 

3. Миркуловска, 
Милица 
(прир.) 

Културните варијации 
во градењето  на 
состојбите во 
модерна Полска 

УКиМ, ФлФБК во постапка на 
издавање 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Jagiełło, M. Słowacy w polskich 

oczach. Obraz 
Słowaków w 
piśmiennictwie 
polskim. T. I, II.. 

Warszawa: Biblioteka 
Narodowa, 
Podhalańska Wyższa 
Szkoła Zawodowa w 
Nowym Targu. 

2005. 

2. Parczewski, M. 
Sylwester 
Czopek, S. (red.) 

Początki sąsiedztwa. 
Pogranicze etniczne 
polsko-rusko-słowackie 
w średniowieczu.. 
Materiały z konferencji 
– Rzeszów 9-11 V 1995 

Rzeszów: Muzeum 
Okręgowe w 
Rzeszowie, Instytut 
Archeologii UJ w 
Krakowie. 

1996. 

  3. Tomaszewski, 
J..       

Czechy i Słowacja.   Warszawa: Trio.  2006.  

  

4. Steinhübel, Ján. Nitrianske kniežatstvo : 
počiatky stredovekého 
Slovenska : rozprávanie 
o dejinách nášho 
územia a okolitých 
krajín od sťahovania 
národov do začiatku 
12.storočia. 

Bratislava : Veda. 2004. 

  5. Rottenberg, A.  Sztuka w Polsce 1945-
2009 

Warszawa . Stentor 2005 

 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Креативно / научно пишување руски – македонски 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доцент д-р Биљана Мирчевска- Бошева 
9. Предуслови за запишување на предметот Ислушани и положени предмети согласно 

законските одредби на ФлФБК 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  
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Стекнување знаења за фазите и компонентите на научноистражувачката постапка и оспособување 
на студентите за практична примена на тие знаења во планирањето и реализирањето на 
истражувањето за дипломската работа, како и презентирање на резултатите од истражувањето. 

11. Содржина на предметната програма: 
Идентификување на истражувачкиот проблем и негово формулирање во тема за дипломска работа; 
Откривање, регистрирање и обработка на релевантни извори за темата; Планирање на трудот; 
Пишување на  дипломска работа: Документирање на трудот: цитати, белешки, библиографија; 
Јазично и графичко обликување на делото.    

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

10 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  20 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Пулькина, 
П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б.  

Учебник русского 
языка для 
иностранцев.  

Москва 1975 

2. Бабайцева, 
В.В., 
Максимов, Л.Э.  

Синтаксис. 
Пунктуация  

Москва 1981 

3. Редактори: 
Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс",  

1998 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Панзова, В. Науката како занает Скопје: Филозофски 

факултет 
2003 
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2. Панзова, В Науката како занает Скопје: Филозофски 
факултет 

2007 

  3.     
  4.     
  5.     
 
 
ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 
 
РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ  
(за студентите од останатите катедри на ФлФБК) 
 
  
1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 1 (фонетика; лекторски вежби) (втор 

модул; странски јазик или еден источнословенски 
или западнословенски јазик) 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или 
западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Максим Каранфиловски 
и лектор 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

усвојување на теориски знаења и практична примена на руската фонетика и фонологија. 
Развивање на следниве компетенцииЧ 
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  
Оспособување на студентот за комуникација во одредени ситуации (умеење да ги користи формите 
за обраќање, поздрав, запознавање итн.) 
- академска писменост  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
-способност за поттикнување и креативност и критичност кај учениците   

11. Содржина на предметната програма: 
Артикулациски, акустички и лингвистички аспект во изучувањето на гласовите. Фонолошкиот аспект 
на фонетиката. Дефиниција на фонемата. Обопштување на алофоните во фонемата. Парадигматски 
односи на фонемите. Односи на согласните и на самогласните фонеми во силните и слабите 
позиции на фонолошкиот систем. Синтагматски односи на фонемите. Сегментна структура на 
зборот. Акцент. Интонација. Основни ортоеписки правила  
Говорни и граматички теми. 1. Запознавање. Функционална граматика: употреба на лични заменки; 
изразување на возраст; употреба на броеви, пространствени односи. 2. Работа и студирање. 



 121

Функционална граматика: Предложен и винителен падежи, изразување на атрибутивни односи; 
глаголите од свршен и несвршен вид; сегашно време и заповеден начин. Минато време; 
изразување на време; изразување на насока, глаголи идти и ехать. Употреба на антоними. 
3.Планови за недела.     

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 1. Антонова 
В.Е., Нахабина 
М.М., 
Сафронова 
М.В., Толстых 
А.А.  

Дорога в Россию 
(элементарный 
уровень).  

  Санкт-Петербург, 
“Златоуст”     

2006 

2. Хавронина 
С.А., 
Широченская 
А.И.  

Русский язык в 
упражнениях. 
Учебное пособие (для 
говорящих на 
английском языке).  

Москва, “Русский 
язык” 

2005 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Миллер, 

Л.В.Политова 
Л.В 

Жили-были, базовый 
уровень 

  Санкт-Петербург, 
“Златоуст”     

2010 
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2. Шанский, Н.М., 
Иванов, В.В.  

Соременный русский 
язык. Раздел 
Фонетика.  

Москва 1981  

  3. Брызгунова, 
Е.А.  

Звуки и интонации 
русской речи  

Москва 1969 

  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 1 
2. Код  
3. Студиска програма Руски јазик и книжевност за други катедри 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска - Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

запознавање со руската држава: историја, традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност, 
религија и политичко уредување. Внатрешна и надворешна политика на Русија  

11. Содржина на предметната програма: 
Почетокот на руската историја (10-14 век). Политичко уредување и религија. Руската држава (крај на 
14 – средина на 16 век). Развојните тенденции во руското општество. Владеењето на династија 
Романови: Алексеј Михајлович, императорот Петар Први. Петровските реформи и нивното значење. 
Историско значење на дејноста на Петар Први; политички пресврти во периодот до управувањето 
на Елисавета.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
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од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 
19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 

семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 
 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2. Иванов, Б.Ю., 
Карев, В.М., 
Куксина, Е.И.  

Энциклопедический 
словарь. История 
отечества 
 

       1998.  
 

3.  Платонов, С.Ф.  Полный курс лекций 
по русской истории,  

Изд-во "Крисефдд", 
Санкт-Петербург  

 1998.  
 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.  

В.И. Моряков 
История России (9-18 
вв). 

Феникс,Ростов-на-
Дону 

2004 

2.  Ключевский, 
В.О.  

Исторические 
портреты.  

Изд-во "Правда", 
Москва 

1990 

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 1 
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како една источнословенска или западнословенска 
книжевност 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф.д-р Ружица Јанчулева 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Освен со најелементарните знаења за рускиот фолклор, со слушањето на овој предмет студентите 
се запознаваат со најзначајните остварувања на руската книжевност од 10-17 век. Посебно 
внимание им се посветува на појавата и развојот на разните книжевни жанри како во преводната, 
така и во оригиналната книжевност од овој период.  

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на овој предмет се изучуваат најзначајните книжевни остварувања во руската 
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книжевност од 10-17 век. Притоа, водејќи сметка за континуитетот во нејзиниот развој, освен 
преведените (летописи, житија, па се до романот „Александрија“), се анализираат мајзначајните 
оригинални книжевни дела од овој период какви што се на пример: „Повеста за изминатите 
времиња“, „Словото за походот Игорев“, „Житието за Александар Невски“, „Задонштина“, „Повеста 
за пропаста на руската земја“, „Повеста за шемјакиновиот суд“ и др. Од областа на фолклорот се 
изучуваат најпознатите жанри и дела на руското народно творештво (билини, историски народни 
песни, частушки, скаски, руски народни пословици и поговорки и сл.)  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото 

време 
 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Евалуација / самоевалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред.

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитрија 
Ристески 

Избор на текстови од 
староруска книж. 

Скопје 2008 

2. А.Архангелска
я 

Русская литература XI-
XVII вв 

Изд.московского 
университета 

2003 

3. М.Е.Федотова Хрестоматия по 
древнерусской лит. 

Москва  1986 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.
број  

Автор Наслов Издавач Година 

1.                         
2.                         
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  3.                         
  4.                         
  5.                         
 

1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 2 (морфологија; лекторски вежби) 
(втор модул; странски јазик или еден источнословенски или 
западнословенски јазик) 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески  
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Македонија  
- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, 
катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС кредити 5 

8. Наставник проф. д-р Красимира Илиевска 
лектор 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации.  
Усвојување  на теориски знаења и практична примена  на граматиката  
- способност  за индивидуална и тимска работа  
-способност  за анализирање, синтетизирање  и разбирање  
- способност  за анализа на релација текст/контекст  
- способност  за усно и писмено изразување  

11. Содржина на предметната програма: 
Говорни и граматички теми: 1. Моето семејство и јас. Функционална граматика: дативен падеж, 
изразување на возраст. 2. Продавница, менза, ресторан. Функционална граматика: Родителен 
падеж. Употребување на конструкции за означување на количина. 3. Моjот работен ден. 
Функционална граматика: творителен падеж, употреба на повратни глаголи, глаголи за движење.   
Глаголи (инфинитив, императив, условен начин). Преодност на глаголот. Повратни глаголи. 
Безлични глаголи. Именки. Граматички категории (род, број, падеж, категорија: живо наспроти 
неживо).   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 

 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
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16.3 Домашно учење        часови 
17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                       
17.2.  Успешно реализирани 

лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или 

семинарска работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на 
завршен испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Евалуација / самоевалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
2
2.
1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. 1. 

Антонова 
В.Е., 
Нахабин
а М.М., 
Сафроно
ва М.В., 
Толстых 
А.А.  

Дорога в Россию 
(элементарный 
уровень).  

 Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,   
 

2006 

2. Пулькина
, П.М., 
Захава-
Некрасов
а, Е.Б. 

Учебник русского 
языка для иностранце
в 

      2004 

3. Белошап
кова, В.А. 

Современный 
русский язык. 

      1981 

2
2.
2 

Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Миллер,

Л.В 
Политова
,Л.В 

Жили-были,базовый 
уровень 

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,   

2010 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         

 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 2 
2. Код  
3. Студиска програма Руски јазик и книжевност за други катедри 
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4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

запознавање со руската држава: традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност и религија. 
Внатрешна и надворешна политика на Русија 

11. Содржина на предметната програма: 
Времето на владеење на Екатерина Втора (законодавна дејност на Екатерина Втора, нејзината 
внатрешна и надворешна политика. Почетоци на литературниот јазик). Павел Први, Александар 
Први., Николај Први, Александар Втори, Александар Трети. Политичко, општествено и социјално 
уредување и просветителство во периодот од 18-19 век. Начинот на живот и обичаите на Русите.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ключевский, 
В.О.  

Исторические 
портреты.  

Изд-во "Правда", 
Москва,  

1990. 

2. В.И. Моряков История России (9-18 
вв). 

Феникс,Ростов-на-
Дону 

2004 

3. Т.В.Попспиров Основен курс по Филолошки 2009 
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а  историја и култура на 
Русија 

факултет-Скопје 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Платонов, С.Ф.  Полный курс лекций 

по русской истории,  
Изд-во "Крисефдд", 
Санкт-Петербург 

1998 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 2 
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како една источнословенска или 
западнословенска книжевност 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф.д-р Ружица Јанчулева 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Понудениот предмет има за цел да ги запознае студентите со најзначајните книжевни правци, 
процеси и дела од руската книжевност на 18 век. Во таа смисла подетално се изучуваат 
карактеристиките и спецификите на рускиот класицизам  и неговите најзначајни претставници: М.В. 
Ломоносов, Г. Державин и др. ; рускиот сентиентализам (Радишчев, Карамзин и др. ) и почетоците 
на романтизмот во руската книжевност 

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на овој предмет, освен општите карактеристики во развојот на руската книжевност на 18 
век, посебно внимание им се посветува на оригиналните специфики на книжевните струења и 
правци од овој период и нивните најзначајни претставници. Во таа смисла опстојно се разработува 
класицизмот (Третјаковски, Сумароков, Ломоносов, Державин, Фонвизин и нивните најзначајни 
дела). Посебно се разработува сатиричното творештво на Иван Крилов со посебен осврт на неговите 
басни. Потоа следи сентиментализмот и неговите најзначајни претставници: Радишев („Патувањето 
од Петерсбург до Москва“), Карамзин („Кутрата Лиза“) и др. На крај доаѓаат општите 
карактеристики на руската книжевност од крајот на 18 век и појавата на романтизмот.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
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16.3 Домашно учење        часови 
17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Д.Ристески Избор на текстови... Скопје 2008 
2. П.А.Орлов  П.А.Орлов История 

русской литературы 
18 века 

Москва,  1991 

3. Мила Стојниќ..  Руска книжевност 
кн.1. 

Нолит, Белград 1976 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Коллектив 

авторов         
Русска литература 18 
века 

"Просвещение", 
Ленинград 

1970 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 3 (морфологија; лекторски вежби) 

(втор модул; странски јазик или еден 
источнословенски или западнословенски јазик) 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или 
западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 7. Број на ЕКТС 5 
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5 семестар кредити 
8. Наставник проф. д-р Красимира Илиевска 

лектор 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Усвојување на теориски знаења и практична примена  на граматиката  
- способност  за индивидуална и тимска работа  
-способност  за анализирање, синтетизирање  и разбирање  
- способност  за анализа на релација текст/контекст  
- способност  за усно и писмено изразување 
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмено прераскажување. 
Превод на кратки текстови според дадените теми  

11. Содржина на предметната програма: 
Придавки (карактеристики: кратки и долги форми на придавките, деклинација, степенување). 
Заменки (видови заменки, карактеристики, деклинација, употреба на заменките со предлози 
и без предлози). Броеви (класификација, деклинација; основни и редни  броеви, збирни броеви). 
Прилози (класификација, употреба). Партиципи (карактеристики, значења и употреба)   
Говорни и граматички теми: 1. Моjот слободен ден. Функционалана граматика: идно време. 2. 
Мојот дом, стан, соба. Функционална граматика: употреба на конструкции во сите падежи; 
запознавање со прилозите и нивната употреба.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 1. Антонова Дорога в Россию Санкт-Петербург, 2006 
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В.Е., Нахабина 
М.М., 
Сафронова 
М.В., Толстых 
А.А.  

(базовый уровень).  “Златоуст”,  

2. 2. Хавронина 
С.А., 
Широченская 
А.И.  

Русский язык в 
упражнениях. 
Учебное пособие (для 
говорящих на 
английском языке).  

Москва, “Русский 
язык”,  
 

2005 

3. 3. Хавронина 
С.А.  

Говорите по-русски.  Москва, “Русский 
язык Медиа”,       

2006 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Миллер,Л.В 

Политова,Л.В 
Жили-были,базовый 
уровень 

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,   

2010 

2. Пулькина, 
П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б. 

Учебник русского 
языка для иностранце
в 

 2004 

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 3 
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како една источнословенска или 
западнословенска книжевност 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Ружица Јанчулева  
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Руска книжевност 2 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Со слушањето на руската книжевност од првата половина на 19 век студентите стекнуваат знаења за 
творештвото на врвните класици Пушкин, Гогољ, Лермонтов, Гончаров. Преку анализа на темата 
„малиот човек“ во делото на Пушкин и Гогољ, анализа на сатирата во „Мртви души“ и лириката на 
Лермонтов се осознава целата пушкинско-лермонтовска и гоголевска традиција во руската 
книжевност  
Исто така тие ги стекнуваат следните компенетции: 
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети: јазик, 
лингвистика, литература и др.       

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на третиот семестар се изучува периодот од 1800-1861 година. Темата на „јунакот на 
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нашето време“ се обработува преку делата „Евгениј Онегин“ од Пушкин, „Јунакот на нашето време“ 
од Лермонтов и „Мртви души“ од Гогољ. „Излишниот јуна“ како литературен тип се обработува 
преку делата „Евгениј Онегин“ од Пушкин и „Обломов“ од Гончаров.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Соколов, А.И.  История русской 
литературы 19-го века  

"Высшая школа", 
Москва  

1981 

2. Група автори  Руска книжевност -1, 2  Нолит, Београд 1976 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 3 
2. Код  
3. Студиска програма Руски јазик и книжевност за други катедри 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 
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5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот положен испит по Руска цивилизација 2 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

запознавање со руската држава: традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност и религија. 
Внатрешна и надворешна политика на Русија 

11. Содржина на предметната програма: 
Владеење на императорот Николај Втори. Думската монархија (1907-1914). Периодот на двете 
револуции во Русија (1905-1917). Периодот на комунизмот (1917-1993). Втората светска војна (1941-
1945). Литература, театар, музика, архитектура, сликарство. Стереотипите во однесувањето на 
Русите.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                   
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
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1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Практика на преведување 1 
2. Код  
3. Студиска програма Руски јазик и книжевност за други катедри 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник лектор Роза Тасевска 
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит по современ руски 2 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Вежбање и усовршување на техниката на превод  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  
- способност за контекстуализација на комуникативните содржини  
- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на наставните предмети  

11. Содржина на предметната програма: 
Преведување на разни функционални стилови:научно-технички, публицистички, деловно-
административни        

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45  часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
0 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                   
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
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21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Хавронина С.А  Говорите по-русски  Москва, «Русский 
язык Медиа»,  

2006 

2. Усикова. Р.П., 
Попспирова. 
Т.В., 
Тасевска.Р.,  

Руски јазик за сите. 
Курс за напреднати.  

Скопје. ,,Матица 
Македонска,,.  

1996 

3. Л.Л.Нелюбин  Толковый 
переводческий 
словарь„ (Справочное 
пособие)  

Москва, Флинта,  2008 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 4 (зборообразување; лекторски вежби) 

(втор модул; странски јазик или еден 
источнословенски или западнословенски јазик) 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или 
западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Максим Каранфиловски 
лектор 
 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

усвојување на теориски знаења и практична примена на руското зборообраување 
развивање на: 
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмено прераскажување. 
Превод на кратки текстови според дадените теми.  
- академска писменост  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
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-способност за поттикнување и креативност и критичност кај учениците  
11. Содржина на предметната програма: 

Зборообразување. Мотивација. Зборообразувачки тип. Начин на зборообразување. 
Зборообразување на именките, придавките, прилозит еи глаголите. Морфолошки појави што го 
придружуваат зборообразувањето.  
Говорни и граматички теми: 1. Публицистички текстови на општи теми. Функционална граматика: 
Сложена реченица (изразување на цел и желба), сложени реченици со зборот который. Директен и 
индиректен говор. 2. Препораки, совети и честитки. Функционална граматика: Поимот модалност. 
Степенување кај придавките. Сложена реченица (сврзникот хотя). 3. Град и градски сообраќај. 
Функционална граматика: употреба на глаголите за движење (без и со префикси).   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и макеоднски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Антонова В.Е., 
Нахабина 
М.М., 
Сафронова 
М.В., Толстых 
А.А.  

Дорога в Россию 
(базовый уровень)  

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”  

2006 

2. Хавронина С.А.  Говорите по-русски.  Москва, “Русский 
язык Медиа”,  

2006 

3. Белошапкова, 
В.А. и др  

Современный русский 
язык  

Москва 1981 

22.2 Дополнителна литература  
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Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 4 
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како една источнословенска или 
западнословенска книжевност 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Ружица Јанчулева  
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Со слушањето на руската книжевност од втората половина на 19 век студентите го продолжуваат 
запознавањето на класиците од златниот век на руската и светската литература: Тургенев, Толстој, 
Достоевски и Чехов. Преку анализата на четирите фази во литературниот развиток: социјалната, 
етичката, естетската и религиозната ја осознаваат суштината на влијанието на временските рамки на 
универзалните прашања од областа на културата и цивилизацијата.  
Компетенции: 
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети: јазик, 
лингвистика, литература и др.  

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на четвртиот семестар се изучува делото на И.С.Тургенев („Записки на ловецот“, 
„Татковци и деца“); делото на Л.Н.Толстој (трилогијата „Детство, момчештво, младост“, „Војна и 
мир“, „Ана Каренина“); делото на Ф.М.Достоевски („Бедни луѓе“, „Злосторство и казна“, „Идиот“, 
„Браќа Карамазови“); делото на А.П.Чехов (расказите и драмите)   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
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17.2.  Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Соколов, А.И.  История русской 
литературы 19-го века  

"Высшая школа", 
Москва  

1981 

2. група автори Руска книжевност 1,2 Нолит, Београд 1976 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 4 
2. Код  
3. Студиска програма Руски јазик и книжевност за други катедри 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
Екатерина Терзијоска, лектор 

9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

      
11. Содржина на предметната програма: 

1953 – смртта на Сатлин. Десталинизација во литературата и уметноста. Распаѓање на СССР (1993). 
Брак и семејство. Семејно-имотни односи до почетокот на 20 век. Семејно-брачни односи. Улогата 
на руската жена во семејството и општеството. Русија денес: политичко и административно 
уредување, внатрешна и надворешна политика на Русија. Законодавен дом – Државна дума. 
Плурализмот во РФ. Национална одбрана. Стопанство и индустрија. Култура и уметност. Јавен и 
приватен сектор.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 
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13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30  часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15  часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата       
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Практика на преведување 2 
2. Код  
3. Студиска програма Руски јазик и книжевност за други катедри 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Роза Тасевска, лектор 
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9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 оспособување на студентите за преведување од руски на македонски јазик, говорни теми 
предвидени со програмата за современ руски јазик-3. Се реализира писмено и усно.  
- способност за анализа на текст/контекст  
- стекнување на соодветен лексички фонд   

11. Содржина на предметната програма: 
Со вежбањето на преводот од руски на македонски јазик се опфаќа општа тематика. Анализи на 
текстови и нивната разработка. Треба да се посвети внимание на: еквиваленција и сличноста на 
македонскиот и рускиот јазик. Превод на кратки адаптирани текстови        

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45  часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

45  часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                  
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата       
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Роза Тасевска  Изучаем русский язык  Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 
Скопје  

2008 

2. Хавронина С.А  Говорите по-русски  Москва, «Русский 
язык Медиа»,  

2006 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
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  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 5 (синтакса; лекторски вежби) 

(втор модул; странски јазик или еден источнословенски или 
западнословенски јазик) 
 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Македонија 
-- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
лектор 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
усвојување на теориски знаења и практична примена на руската синтакса  
развивање на: 
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмени состави. Превод на 
текстови според дадените теми. 

11. Содржина на предметната програма: 
Предметот на синтаксата. Синтаксички единици: синтагма, проста реченица, сложена реченица. 
Предикативност. Формална, комуникативна и смисловна организација на реченицата. Структурна 
шема на реченицата. Парадигма на реченицата. Актуелна (тема-рема) реченична перспектива. 
Проста реченица. Распространувачи на простата реченица.  
Говорни и граматички теми: 1. Празници, традиции, обичаи. Функционална граматика: изразување 
на временски односи; употреба на синтаксички конструкции. 2. Библиотека. Функционална 
граматика: изразување на временски повторливи дејства, начин на изразување на потреба, 
неопходност .  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
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16.3 Домашно учење        часови 
17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Попспирова, 
Т.В., 
Павловска, В.Г.  

Современ руски јазик 
за 3-та година. 
Практичен курс  

Скопје 2005 

2. Бабайцева, 
В.В., 
Максимов, Л.Э.  

Синтаксис. 
Пунктуация  

Москва 1981 

3. Редактори: 
Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс",  

1998 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 5 
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како една источнословенска или 
западнословенска книжевност 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 7. Број на ЕКТС 5 
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7 семестар кредити 
8. Наставник проф.д-р Ружица Јанчулева 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Преку овој предмет студентите се стекнуваат со знаења за руската книжевнсот од крајот на 19 век 
до првата четвртина на 20 век, со книжевните струења и правци во овој период. Притоа, главната 
цел е студентите да се запознаат со развојот на поезијата, прозата и драмата, како и со 
најзначајните автори и дела во т.н. „предоктомвриски“ и „пооктомвриски“ период, заклучно со 
резолуцијата од 1925 год. 

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на овој премдет се изучува книжевниот живот и новите книжевни струења и правци во 
Русија од првата четвртина на 20 век. Посебно внимание им се посветува на критичкиот и 
социјалниот реализам, симболизмот, акмеизмот, футуризмот и имажинизмот и нивните главни 
претставници во поезијата, прозата и драмата. Во таа смисла, студентите подетално се запознаваат 
со поезијата на А. Блок, В. Мајаковски, С. Есенин, В. Хлебников и други истакнати поети во 
„дооктомврискиот“ период, а од прозните автори посебно внимание се посветува на творештвото 
на М. Горки, И. Бунин, А. Серафимович, А. Куприн, А. Бели и други прозаисти од овој период со 
посебен осврт на нивните најзначајни прозни остварувања.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Стојниќ и 
др 

Руска книжевност, кн. 
1 

Нолит, Београд 1976 

2. МГУ Русская литература Москва 1968 
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Х1Х и ХХ-го веков, 
Том.2.  

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Контрастивна анализа на рускиот и на македонскиот 

јазик 1  
2. Код  
3. Студиска програма Руски јазик и книжевност за други катедри 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Максим Каранфиловски  
Соработник: доц.д-р Биљана Мирчевска - Бошева  

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

стекнување на теориски знаења од областа на руската контрастивна анализа на рускиот и 
македонскиот јазик  
- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на предметите  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети:јазик, 
лингвистика, литература и др.  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  

11. Содржина на предметната програма: 
Сличности на фонетските, етимолошките и граматичките појави во македонскиот и рускиот јазик, 
сврзани со нивното генгетско сродство. Разлики на фонетски, мофолошки и синтаксички рамништа. 
Разлики во развиеноста на функционалните стилови во македонскиот и рускиот литературен јазик. 
Специфични проблеми на граматичката контрастивна анализа. Сличности и разлики во 
функционирањето на заедничките граматички категории. Еквиваленти на специфичните граматички 
категории. Глаголски вид. Синтаксички проблеми на контрастивната анализа на рускиот и 
македонскиот јазик. Разлики во синтаксичката структура. Местоположба на зборовите. Неутрални 
комуникативно-необележани структури. Комуникативно-стилски обележани структури   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
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17.2.  Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       30  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Конески, 
Блаже.  

Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик.  

Скопје        

2. Усикова, Р.П.  Македонский язык  Скопье 2000 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
 
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Креативно / научно пишување руски - македонски 
2. Код  
3. Студиска програма Руски јазик и книжевност за други катедри 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник д-р Биљана Мирчевска-Бошева, доцент 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Ислушани и положени предмети согласно законските 
одредби на ФлФБК 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 Изработка на дипломски труд. Продлабочување на формираните на знаења и совладување на 
методи за изработка на  дипломски труд (под менторство) од областа на македонско-руската јазична 
конфронтација, книжевно-теоретски и преведувачки паралели во рамките на руското и македонското 
книжевно творештво; полското цивилизациско и културно наследство и перспективи - според 
соодветен теоретски пристап. Совладување на соодветниот теоретски пристап.  Презентација пред 
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комисија од 3 члена.   
11. Содржина на предметната програма: 

Темите што се обработуваат се од областа на македонско-руската и руско-македонската јазична 
конфронтација  во склад со избраните теми за дипломска работа; книжевно-теоретските и 
преведувачки паралели во рамките на руското и македонското книжевно творештво; руското 
цивилизациско и културно наследтсво и перспективи . На вежбите се читаат и се презентираат руски 
стручни текстови. Собирање на материјал за научна обработка: јазичен, книжевно-теоретски, 
преведувачки и културолошко-цивилизациски (руски и македонски) и изработка на план за негово 
опишување според определената тема за работа (под менторство). 
Менторска работа. Избор на тема, пошироко разгледување на областа од која е избрана темата. 
Разработка на конкретна тема со кандидатот, консултации, сугестии, преглед на веќе напишаната 
тема.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото 

време 
 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

10 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 0 часови 
16.2 Самостојни задачи  20 часови  
16.3 Домашно учење  0 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10   бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Евалуација / самоевалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
2
2
.
1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Пулькина, 

П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б.  

Учебник русского 
языка для 
иностранцев.  

Москва 1975 

2. Бабайцева, 
В.В., 
Максимов, Л.Э.  

Синтаксис. 
Пунктуация  

Москва 1981 

3. Редактори: Русская грамматика. Минск. Изд-во 1998 
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Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Раздел: Синтаксис.  Плопресс",  

2
2
.
2 

Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Панзова, В. Науката како занает Скопје: Филозофски 

факултет 
2003 

2. Панзова, В. Прирачник за 
изработка на 
студентски трудови 

Скопје: Филозофски 
факултет 

2007 

  3.     
  4.     
  5.     
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет Источната  културна традиција и комуникација (развој и 
влијанија)  1 (втор модул)  

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

А) од матичната студиска група за полски јазик и 
книжевност  ДИПЛОМИРАН ПОЛОНИСТ 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ. 
 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески ДИПЛОМИРАН ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ;  
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Македонија ДИПЛОМИРАН 
ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник д-р Милица Миркуловска, редовен професор 
лектор Екатерина Терзиоска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Совладување на основни знаења за културните и општествените врски на словенскиот Исток 
(основен курс). 

11. Содржина на предметната програма: 
Источни Словени се група на словенски народи кои ги населуваат подрачјата на Источна Европа. 
Државите во кои Источните Словени сочинуваат мнозинство на население се Русија, Белорусија и 
Украина. развојот на културната традиција е врз основа на Православното Христијанство. 
Изработка на семинарски труд под менторство на соодветно избрана тема за проучување.     

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото 

време 
 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 5 часови 
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аудиториски), семинари, 
тимска работа  

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.
1.  

Тестови                                              бодови                                                      

17.
2.  

Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

 
                                     20  бодови   

17.
3.  

Активност и учество                                       20  бодови  

17.
4. 

Домашна задача и/или семинарска 
работа 

                                     60  бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Евалуација / самоевалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
2
2
.
1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Попспирова, 

Т.; Алчевска, И. 
Запознајте се со 
Русија! 

УКиМ, ФлФБК 2009 

2. (за загальною 
редакцією) 
Івана 
Крип’якевича 

Історія української 
культури 

КИЇВ  2002 (за виданням 
1937 року) 

3. Круталевич, В. 
А.   

 Очерки истории 
государства и права 
Беларуси.  

 Минск: Право и 
экономика.   

 2009.  

2
2
.
2 

Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Parczewski, M.; 

Sylwester 
Czopek, S. 
(red.):  

Początki sąsiedztwa. 
Pogranicze etniczne 
polsko-rusko-słowackie 
w średniowieczu.. 
Materiały z konferencji 
– Rzeszów 9-11 V 1995. 

Rzeszów: Muzeum 
Okręgowe w 
Rzeszowie, Instytut 
Archeologii UJ w 
Krakowie, 

1996.. 

2. (відп. ред.) Г. 
Скрипник, Г. 

Україна в типажах 
народних, краєвидах і 
архітектурі : 
художньо-
етнографічна 
спадщина Юрія 
Павловича  

Киив: НАНУ, ІМФЕ  
ім. М. Т. Рильського.  

2010 

  3. Данилов, А. А История России  Москва : Альба   2002 
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  4. Moszyński, L Wstęp do filologii 
słowiańskiej 

Warszawa : PWN 1984 

  5. Batowski, H. Zwęzły zarys dziejów 
słowiańszczyzny 

Kraków : Czytelnik 1948 

 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 6 (синтакса; лекторски вежби) 

(втор модул; странски јазик или еден 
источнословенски или западнословенски јазик) 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или 
западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
лектор 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

усвојување на теориски знаења и практична примена на руската синтакса  
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмени состави. Превод на 
текстови според дадените теми.  
- академска писменост  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
-способност за поттикнување и креативност и критичност кај учениците  

11. Содржина на предметната програма: 
Модални (субјективни, објективни) значења на реченицата. Сложени реченици со подредени 
односи на деловите. Реченици со нерасчленета структура, реченици со расчленета структура. 
Асиндетички реченици. Туѓ говор и начини на негово предавање. Синтаксата и интерпункцијата во 
реченицата.  
Говорни и граматички теми: 1. Човек. Внатрешни и надворешни карактеристики и особини. 
Функционална граматика: изразување на атрибутски односи; употреба на синтаксички конструкции. 
2. Спорт. Функционална граматика: употреба на глаголи со префиски; употреба на синтаксички 
конструкции. Прераскажување и превод на текстови   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 

90 часови 
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тимска работа  
16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 

16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Попспирова, 
Т.В., 
Павловска, В.Г.  

Современ руски јазик 
за 3-та година. 
Практичен курс  

Скопје 2006 

2. Войнова, Е.И.  Учебник русского 
языка для студентов-
филологов. Основной 
курс (второй год 
обучения)  

Москва. "Русский 
язык".  

      

3. Костина, И.С.  Перспектива (выпуск 
3)  

Санкт-Петербург, 
"Златоуст  

1996.  

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Бабайцева, 

В.В., 
Максимов, Л.Э  

Синтаксис. 
Пунктуация.  

Москва 1981 

2. Редактори: 
Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс 

1998 

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 6 
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
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Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како една источнословенска или 
западнословенска книжевност 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на 

ЕКТС 
кредити 

5 

8. Наставник проф.д-р Ружица Јанчулева 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Овој предмет има за цел да ги запознае студентите со руската книжевнсот меѓу 20-те и 50-те години 
на 20 век. Посебно внимание им се посветува на книжевните групи, правци и борби во 20-те години 
и процесот на догматизација (с„сталинизација“) на руската книжевност се до прогласувањето на 
соцреализмот како единствен творечки правец 

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на понудениот предмет се изучува руската советска книжевност од втората четвртина на 
20 век, заклучно со 50-тите години. Посебно внимание се посветува на развојот на поезијата, 
прозата и драмата во овој период преку обработка на творештвото на најпознатите писатели какви 
што се на пример: А. Ахматова, М. Цветаева, поезијата на поетите „оберуити“ и „конструктивисти“, 
поетското творештво на А. Твардовски, па се до поезијата на воената и повоената генерација. Од 
прозаистите се разработува пооктомвриското творештво на Горки, прозаистите од групата 
„Серапионови браќа“, прозаистите надвор од книжевните групи (Б. Пиљњак, Л. Леонов, И. Бабељ, Ј. 
Олеша, М. Булгаков) и други прозаисти, заклучно со М. Шолохов.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 
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20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.  М. Јовановиќ, Поглед на руску 
совјетску књижевност 

Просвета , Београд,  1980. 

2.  АН СССР История русской 
советской литературы 
в трех томах, т.1. 

Москва,  Москва, 1958, 
т.2. Москва 
1960, т.3. 
Москва 
1961.      

3. В.П. Журавлев Русская литература ХХ 
века, ч.2.  

Просвещение. 
Москва,       

2003 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. МГУ Русская лит.XIX-XX 

веков 
Москва 1998 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Контрастивна анализа на рускиот и на македонскиот 

јазик 2  
2. Код  
3. Студиска програма Руски јазик и книжевност за други катедри 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Максим Каранфиловски  
Соработник: д-р Биљана Мирчевска - Бошева  

9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Контрастивна анализа на рускиот и 
македонскиот јазик 1  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
усвојување на теориски знаења од областа на контрастивна анализа на македонскиот и рускиот 
јазик.  
- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на предметите  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети:јазик, 
лингвистика, литература и др.  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  

11. Содржина на предметната програма: 
Сличности на фонетските, етимолошките и граматичките појави во македонскиот и рускиот јазик, 
сврзани со нивното генгетско сродство. Разлики на фонетски, мофолошки и синтаксички рамништа. 
Разлики во развиеноста на функционалните стилови во македонскиот и рускиот литературен јазик. 
Специфични проблеми на граматичката контрастивна анализа. Сличности и разлики во 
функционирањето на заедничките граматички категории. Еквиваленти на специфичните граматички 
категории. Глаголски вид. Синтаксички проблеми на контрастивната анализа на рускиот и 
македонскиот јазик. Разлики во синтаксичката структура. Местоположба на зборовите. Неутрални 
комуникативно-необележани структури. Комуникативно-стилски обележани структури   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
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домашно учење (подготовка на испит) 
13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                   
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       30  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Конески, 
Блаже  

Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик.  

Скопје 1987 

2. Усикова, Р.П.  Македонский язык.  Скопье  2000 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Креативно / научно пишување руски - македонски 
2. Код  
3. Студиска програма Руски јазик и книжевност за други катедри 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 
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8. Наставник д-р Биљана Мирчевска-Бошева, доцент 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Ислушани и положени предмети согласно законските 
одредби на ФлФБК 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување знаења за фазите и компонентите на научноистражувачката постапка и 
оспособување на студентите за практична примена на тие знаења во планирањето и 
реализирањето на истражувањето за дипломската работа, како и презентирање на резултатите 
од истражувањето. 

11. Содржина на предметната програма: 
Идентификување на истражувачкиот проблем и негово формулирање во тема за дипломска 
работа; Откривање, регистрирање и обработка на релевантни извори за темата; Планирање на 
трудот; Пишување на  дипломска работа: Документирање на трудот: цитати, белешки, 
библиографија; Јазично и графичко обликување на делото.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото 

време 
 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

10 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 0 часови 
16.2 Самостојни задачи  20 часови  
16.3 Домашно учење  0 часови 

17. Начин на оценување  
17.
1.  

Тестови                                       60  бодови                                                      

17.
2.  

Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

 
                                     10  бодови   

17.
3.  

Активност и учество                                       20  бодови  

17.
4. 

Домашна задача и/или семинарска 
работа 

                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Евалуација / самоевалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
2
2
.
1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Пулькина, 

П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б.  

Учебник русского 
языка для 
иностранцев.  

Москва 1975 

2. Бабайцева, Синтаксис. Москва 1981 
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В.В., 
Максимов, Л.Э.  

Пунктуация  

3. Редактори: 
Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс",  

1998 

2
2
.
2 

Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Панзова, В. Науката како занает Скопје: Филозофски 

факултет 
2003 

2. Панзова, В. Прирачник за 
изработка на 
студентски трудови 

Скопје: Филозофски 
факултет 

2007 

  3.     
  4.     
  5.     
 
1. Наслов на нaставниот предмет Источната  словенска културна традиција и 

комуникација (развој и влијанија) 2  
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

А) од матичната студиска група за полски јазик и 
книжевност ДИПЛОМИРАН ПОЛОНИСТ 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ. 
 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески ДИПЛОМИРАН ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ;  
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Македонија ДИПЛОМИРАН 
ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник д-р Милица Миркуловска, редовен професор 
лектор Екатерина Терзиоска 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Продлабочување на знаењата за културните и општествените врски на словенскиот Исток (основен 
курс). 

11. Содржина на предметната програма: 
Влијанието на традицијата на т.н. Slavica Ortodoxa  врз оформувањето на современите  културни 
продукции кај Источните Словени и преплетувањето и разликите со културната традиција на Западните 
Словени, постоењето на меѓусебни влијанија во овие рамки. Изработка на семинарски труд под 
менторство на соодветно избрана тема за проучување.     

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото 

време 
 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 
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15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

5 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                              бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     60  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
2
2
.
1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Попспирова, 

Т.; Алчевска, И. 
Запознајте се со Русија! УКиМ, ФлФБК 2009 

2. (за загальною 
редакцією) 
Івана 
Крип’якевича 

Історія української 
культури 

КИЇВ 2002 (за виданням 
1937 року 

3. Круталевич, В. 
А. 

 Очерки истории 
государства и права 
Беларуси.  

 Минск: Право и 
экономика.  

 2009.  

2
2
.
2 

Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Parczewski, M.; 

Sylwester 
Czopek, S. 
(red.): 

Początki sąsiedztwa. 
Pogranicze etniczne 
polsko-rusko-słowackie w 
średniowieczu.. Materiały 
z konferencji – Rzeszów 9-
11 V 1995 

Rzeszów: Muzeum 
Okręgowe w 
Rzeszowie, Instytut 
Archeologii UJ w 
Krakowie 

1996 

2. (відп. ред.) Г. 
Скрипник, Г. 

Україна в типажах 
народних, краєвидах і 
архітектурі : художньо-
етнографічна спадщина 
Юрія Павловича  

Киив: НАНУ, ІМФЕ  
ім. М. Т. Рильського. 

2010 

  3. Данилов, А. А.  История России  Москва : Альба   2002 

  4. Batowski, H. Zwęzły zarys dziejów 
słowiańszczyzny 

Kraków : Czytelnik 1948 

  5. Moszyński, L Wstęp do filologii 
słowiańskiej 

Warszawa : PWN 1984 
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 
 
ПРЕВЕДУВАЧ И ТОЛКУВАЧ ОД РУСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ОБРАТНО 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 1 (фонетика; лекторски вежби) (втор 

модул; странски јазик или еден источнословенски 
или западнословенски јазик) 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенки или 
западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Максим Каранфиловски 
и лектор 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

усвојување на теориски знаења и практична примена на руската фонетика и фонологија. 
Развивање на следниве компетенцииЧ 
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  
Оспособување на студентот за комуникација во одредени ситуации (умеење да ги користи формите 
за обраќање, поздрав, запознавање итн.) 
- академска писменост  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
-способност за поттикнување и креативност и критичност кај учениците   

11. Содржина на предметната програма: 
Артикулациски, акустички и лингвистички аспект во изучувањето на гласовите. Фонолошкиот аспект 
на фонетиката. Дефиниција на фонемата. Обопштување на алофоните во фонемата. Парадигматски 
односи на фонемите. Односи на согласните и на самогласните фонеми во силните и слабите 
позиции на фонолошкиот систем. Синтагматски односи на фонемите. Сегментна структура на 
зборот. Акцент. Интонација. Основни ортоеписки правила  
Говорни и граматички теми. 1. Запознавање. Функционална граматика: употреба на лични заменки; 
изразување на возраст; употреба на броеви, пространствени односи. 2. Работа и студирање. 
Функционална граматика: Предложен и винителен падежи, изразување на атрибутивни односи; 
глаголите од свршен и несвршен вид; сегашно време и заповеден начин. Минато време; 
изразување на време; изразување на насока, глаголи идти и ехать. Употреба на антоними. 
3.Планови за недела.     

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
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14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 1. Антонова 
В.Е., Нахабина 
М.М., 
Сафронова 
М.В., Толстых 
А.А.  

Дорога в Россию 
(элементарный 
уровень).  

  Санкт-Петербург, 
“Златоуст”     

2006 

2. Хавронина 
С.А., 
Широченская 
А.И.  

Русский язык в 
упражнениях. 
Учебное пособие (для 
говорящих на 
английском языке).  

Москва, “Русский 
язык” 

2005 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Миллер, 

Л.В.Политова 
Л.В 

Жили-были, базовый 
уровень 

  Санкт-Петербург, 
“Златоуст”     

2010 

2. Шанский, Н.М., 
Иванов, В.В.  

Соременный русский 
язык. Раздел 
Фонетика.  

Москва 1981  

  3. Брызгунова, 
Е.А.  

Звуки и интонации 
русской речи  

Москва 1969 

  4.                         
  5.                         
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1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 1 
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како една источнословенска или западнословенска 
книжевностч 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф.д-р Ружица Јанчулева 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Освен со најелементарните знаења за рускиот фолклор, со слушањето на овој предмет студентите 
се запознаваат со најзначајните остварувања на руската книжевност од 10-17 век. Посебно 
внимание им се посветува на појавата и развојот на разните книжевни жанри како во преводната, 
така и во оригиналната книжевност од овој период.  

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на овој предмет се изучуваат најзначајните книжевни остварувања во руската 
книжевност од 10-17 век. Притоа, водејќи сметка за континуитетот во нејзиниот развој, освен 
преведените (летописи, житија, па се до романот „Александрија“), се анализираат мајзначајните 
оригинални книжевни дела од овој период какви што се на пример: „Повеста за изминатите 
времиња“, „Словото за походот Игорев“, „Житието за Александар Невски“, „Задонштина“, „Повеста 
за пропаста на руската земја“, „Повеста за шемјакиновиот суд“ и др. Од областа на фолклорот се 
изучуваат најпознатите жанри и дела на руското народно творештво (билини, историски народни 
песни, частушки, скаски, руски народни пословици и поговорки и сл.)  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото 

време 
 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска                                      20  бодови 
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работа 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   

од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Евалуација / самоевалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред.

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитрија 
Ристески 

Избор на текстови од 
староруска книж. 

Скопје 2008 

2. А.Архангелска
я 

Русская литература XI-
XVII вв 

Изд.московского 
университета 

2003 

3. М.Е.Федотова Хрестоматия по 
древнерусской лит. 

Москва  1986 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.
број  

Автор Наслов Издавач Година 

1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура1 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ преведувач и толкувач 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

запознавање со руската држава: историја, традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност, 
религија и политичко уредување. Внатрешна и надворешна политика на Русија  

11. Содржина на предметната програма: 
Почетокот на руската историја (10-14 век). Политичко уредување и религија. Руската држава (крај на 
14 – средина на 16 век). Развојните тенденции во руското општество. Владеењето на династија 
Романови: Алексеј Михајлович, императорот Петар Први. Петровските реформи и нивното значење. 
Историско значење на дејноста на Петар Први; политички пресврти во периодот до управувањето 
на Елисавета.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 
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13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 
 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2. Иванов, Б.Ю., 
Карев, В.М., 
Куксина, Е.И.  

Энциклопедический 
словарь. История 
отечества 
 

       1998.  
 

3.  Платонов, С.Ф.  Полный курс лекций 
по русской истории,  

Изд-во "Крисефдд", 
Санкт-Петербург  

 1998.  
 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.  

В.И. Моряков 
История России (9-18 
вв). 

Феникс,Ростов-на-
Дону 

2004 

2.  Ключевский, 
В.О.  

Исторические 
портреты.  

Изд-во "Правда", 
Москва 

1990 

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 

1. Наслов на нaставниот предмет Теорија на преведувањето 1 
2. Код  
3. Студиска програма втор модул: преведувачка насока руски јазик и книжевност 
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и полски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Лидија Танушевска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање на студентите со теориите на превод и стекнување теоретски знаења и способност тие 
да се применат во практиката на преведување на матичниот јазик 

11. Содржина на предметната програма: 
Се разгледува проблематиката на превод од синтетички на аналитички јазик и обратно: 
разграденоста на системот на граматички времиња за сметка на губењето на падежите, пр. изборот 
на минатото време при преводот на македонски јазик, со оглед на постоењето на единствено 
минато време во повеќето словенски јазици; не/употребата на членот како специфично обележје 
само на македонскиот јазичен систем и неговото пренесување во преводот; изнаоѓање на преводни 
еквиваленти за специфичните граматички структури во одредени словенски јазици и сл. Како еден 
од најголемите проблеми при преводот од и на словенските јазици се појавува внатре-јазичната и 
меѓујазичната хомонимија, па ќе се разгледуваат грешките кои произлегуваат од јазичната 
интерференција на сродни јазици и „лажните пријатели“ од семантички и морфо-синтаксички 
аспект. Преку  развивање свест за различните граматички структури кај различни јазици, ќе се дојде 
до теоретски спознанија за преводот како нов оригинален текст, независен или зависен од 
оригиналот (според различни теории на преводот). Повеќе внимание ќе се посвети на културните и 
јазичните разлики како проблем во т.н. непреводливост: блискозвучноста на имињата кои обично не 
се преведуваат - адаптација, превод или останување на оригиналот, јазичните игри, полисемијата, 
превод или интерпретација на културните специфики на одредено поднебје и сл. (почетен курс)   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

60 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 

 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17
.1.  

Тестови                                       60  бодови                                                      

17
.2.  

Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

 
                                     20  бодови   

17
.3.  

Активност и учество                                       10  бодови  

17
.4. 

Домашна задача и/или семинарска 
работа 

                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
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од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Евалуација / самоевалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
2
2
.
1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Михајловски, 

Драги  
Под Вавилон. 
Задачата на 
преведувачот   

Каприкорнус 2002 

2. Bukowski, Piotr 
/ Heydel, 
Magda - 

Współczesne teorie 
przekładu. Antologia.  

Znak 2009 

3. Jerzy Pieńkos Podstawy 
przekładoznawstwa. 
Od teorii do praktyki. 

Zakamycze 2003 

2
2
.
2 

Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.  Urszula 

Dąmbska-
Prokop red.,  

Mała encyklopedia 
przekładoznawstwa 

Wydawnictwa 
Wyższej Szkoły 
Języków Obcych i 
Ekonomii Edukator, 
Częstochowa  

2000. 

2. Krzysztof 
Hejwowski 

Kognitywno-
komunikacyjna teoria 
przekładu 

PWN 2004 

  3. Anna 
Bednarczuk 

Kulturowe aspekty 
przekładu literackiego 

śląsk 2002 

  4. Olgierd 
Wojtasiewicz 

Wstęp do teorii 
tłumaczenia 

Tepis  1996 

  5. Krzysztof 
Lipiński 

Vademecum tłumacza Idea 2004 

 
 

1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 2 (морфологија; лекторски вежби) 
(втор модул; странски јазик или еден источнословенски или 
западнословенски јазик) 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески  
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Македонија  
- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 
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5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС кредити 5 

8. Наставник проф. д-р Красимира Илиевска 
лектор 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации.  
Усвојување  на теориски знаења и практична примена  на граматиката  
- способност  за индивидуална и тимска работа  
-способност  за анализирање, синтетизирање  и разбирање  
- способност  за анализа на релација текст/контекст  
- способност  за усно и писмено изразување  

11
. 

Содржина на предметната програма: 
Говорни и граматички теми: 1. Моето семејство и јас. Функционална граматика: дативен падеж, 
изразување на возраст. 2. Продавница, менза, ресторан. Функционална граматика: Родителен падеж. 
Употребување на конструкции за означување на количина. 3. Моjот работен ден. Функционална 
граматика: творителен падеж, употреба на повратни глаголи, глаголи за движење.   
Глаголи (инфинитив, императив, условен начин). Преодност на глаголот. Повратни глаголи. Безлични 
глаголи. Именки. Граматички категории (род, број, падеж, категорија: живо наспроти неживо).   

12
. 

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13
. 

Вкупен расположив фонд на време 120 часови 

14
. 

Распределба на расположивото 
време 

 

15
. 

Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16
. 

Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17
. 

Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                       
17.2.  Успешно реализирани 

лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или 

семинарска работа 
                                     10  бодови 

18
. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19
. 

Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20
. 

Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 

21 Метод на следење на квалитетот на Евалуација / самоевалуација 
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наставата  
22
. 

Литература 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 1. 
Антонова 
В.Е., 
Нахабин
а М.М., 
Сафроно
ва М.В., 
Толстых 
А.А.  

Дорога в Россию 
(элементарный 
уровень).  

 Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,   
 

2006 

2. Пулькина
, П.М., 
Захава-
Некрасов
а, Е.Б. 

Учебник русского 
языка для иностранце
в 

      2004 

3. Белошап
кова, В.А. 

Современный 
русский язык. 

      1981 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Миллер,

Л.В 
Политова
,Л.В 

Жили-были,базовый 
уровень 

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,   

2010 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         

 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 2 
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како една источнословенска или 
западнословенска книжевност 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф.д-р Ружица Јанчулева 
9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Понудениот предмет има за цел да ги запознае студентите со најзначајните книжевни правци, 
процеси и дела од руската книжевност на 18 век. Во таа смисла подетално се изучуваат 
карактеристиките и спецификите на рускиот класицизам  и неговите најзначајни претставници: М.В. 
Ломоносов, Г. Державин и др. ; рускиот сентиентализам (Радишчев, Карамзин и др. ) и почетоците 
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на романтизмот во руската книжевност 
11. Содржина на предметната програма: 

Во рамките на овој предмет, освен општите карактеристики во развојот на руската книжевност на 18 
век, посебно внимание им се посветува на оригиналните специфики на книжевните струења и 
правци од овој период и нивните најзначајни претставници. Во таа смисла опстојно се разработува 
класицизмот (Третјаковски, Сумароков, Ломоносов, Державин, Фонвизин и нивните најзначајни 
дела). Посебно се разработува сатиричното творештво на Иван Крилов со посебен осврт на неговите 
басни. Потоа следи сентиментализмот и неговите најзначајни претставници: Радишев („Патувањето 
од Петерсбург до Москва“), Карамзин („Кутрата Лиза“) и др. На крај доаѓаат општите 
карактеристики на руската книжевност од крајот на 18 век и појавата на романтизмот.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Д.Ристески Избор на текстови... Скопје 2008 
2. П.А.Орлов  П.А.Орлов История 

русской литературы 
18 века 

Москва,  1991 

3. Мила Стојниќ..  Руска книжевност 
кн.1. 

Нолит, Белград 1976 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Коллектив 

авторов         
Русска литература 18 
века 

"Просвещение", 
Ленинград 

1970 

2.                         
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  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 2 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ преведувач и толкувач 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

запознавање со руската држава: традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност и религија. 
Внатрешна и надворешна политика на Русија 

11. Содржина на предметната програма: 
Времето на владеење на Екатерина Втора (законодавна дејност на Екатерина Втора, нејзината 
внатрешна и надворешна политика. Почетоци на литературниот јазик). Павел Први, Александар 
Први., Николај Први, Александар Втори, Александар Трети. Политичко, општествено и социјално 
уредување и просветителство во периодот од 18-19 век. Начинот на живот и обичаите на Русите.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
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22. Литература 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ключевский, 
В.О.  

Исторические 
портреты.  

Изд-во "Правда", 
Москва,  

1990. 

2. В.И. Моряков История России (9-18 
вв). 

Феникс,Ростов-на-
Дону 

2004 

3. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Платонов, С.Ф.  Полный курс лекций 

по русской истории,  
Изд-во "Крисефдд", 
Санкт-Петербург 

1998 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Теорија на преведувањето 2 
2. Код  
3. Студиска програма втор модул: преведувачка насока руски јазик и 

книжевност и полски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Лидија Танушевска 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со компетенциите кои треба да ги поседува еден преведувач и нивна 
примена во практиката. 

11. Содржина на предметната програма: 
Надоврзувајќи се на почетниот курс, ќе се разгледаат когнитивно-комуникациските теории на 
преводот со кои ќе биде претставена целта на преводот во процесот на комуникацијата. Исто така, 
ќе се направи и осврт на теориите во кои се разгледува преводот како процес и преводот како 
производ, при што ќе се обрне внимание на поетскиот јазик во литература, на формата која го 
преобразува јазикот во функција на пренесување на смислата на оригиналот, применувајќи ја 
постапката на „очудување“ на руските формалисти. Ќе се прави матрица на преводливост за 
литературни дела врз примери од полската, руската, чешката, српската, хрватската и словенечката 
литература (во зависност од потребите на студентите). (продолжителен курс)  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 
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17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       10  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Драги 
Михајловски 

Под Вавилон. 
Задачата на 
преведувачот. 

Каприкорнус 2002 

2. Bukowski, Piotr 
/ Heydel, 
Magda - 

Współczesne teorie 
przekładu. Antologia 

Znak 2009 

3. Jerzy Pieńkos Podstawy 
przekładoznawstwa. 
Od teorii do praktyki. 

Zakamycze 2003 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Urszula 

Dąmbska-
Prokop red.,  

Mała encyklopedia 
przekładoznawstwa 

Wydawnictwa 
Wyższej Szkoły 
Języków Obcych i 
Ekonomii Edukator, 
Częstochowa  

2000 

2. Krzysztof 
Hejwowski 

Kognitywno-
komunikacyjna teoria 
przekładu 

PWN 2004 

  3. Anna 
Bednarczuk 

Kulturowe aspekty 
przekładu literackiego 

śląsk 2002 

  4. Olgierd 
Wojtasiewicz 

Wstęp do teorii 
tłumaczenia 

Tepis 1996 

  5. Krzysztof 
Lipiński 

Vademecum tłumacza Idea 2004 

 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Практика на преведување 1 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ преведувач и толкувач 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
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6. Академска година/семестар  3 година 
5 семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

5 

8. Наставник лектор Роза Тасевска 
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит по современ руски 2 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Вежбање и усовршување на техниката на превод  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  
- способност за контекстуализација на комуникативните содржини  
- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на наставните предмети  

11. Содржина на предметната програма: 
Преведување на разни функционални стилови:научно-технички, публицистички, деловно-
административни        

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
0 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Хавронина С.А  Говорите по-русски  Москва, «Русский 
язык Медиа»,  

2006 

2. Усикова. Р.П., 
Попспирова. 
Т.В., 
Тасевска.Р.,  

Руски јазик за сите. 
Курс за напреднати.  

Скопје. ,,Матица 
Македонска,,.  

1996 

3. Л.Л.Нелюбин  Толковый 
переводческий 
словарь„ (Справочное 

Москва, Флинта,  2008 
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пособие)  
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 3 (морфологија; лекторски вежби) 

(втор модул; странски јазик или еден 
источнословенски или западнословенски јазик) 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или 
западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Красимира Илиевска 
лектор 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Усвојување на теориски знаења и практична примена  на граматиката  
- способност  за индивидуална и тимска работа  
-способност  за анализирање, синтетизирање  и разбирање  
- способност  за анализа на релација текст/контекст  
- способност  за усно и писмено изразување 
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмено прераскажување. 
Превод на кратки текстови според дадените теми  

11. Содржина на предметната програма: 
Придавки (карактеристики: кратки и долги форми на придавките, деклинација, степенување). 
Заменки (видови заменки, карактеристики, деклинација, употреба на заменките со предлози 
и без предлози). Броеви (класификација, деклинација; основни и редни  броеви, збирни броеви). 
Прилози (класификација, употреба). Партиципи (карактеристики, значења и употреба)   
Говорни и граматички теми: 1. Моjот слободен ден. Функционалана граматика: идно време. 2. 
Мојот дом, стан, соба. Функционална граматика: употреба на конструкции во сите падежи; 
запознавање со прилозите и нивната употреба.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 90 часови 
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аудиториски), семинари, 
тимска работа  

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 1. Антонова 
В.Е., Нахабина 
М.М., 
Сафронова 
М.В., Толстых 
А.А.  

Дорога в Россию 
(базовый уровень).  

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,  

2006 

2. 2. Хавронина 
С.А., 
Широченская 
А.И.  

Русский язык в 
упражнениях. 
Учебное пособие (для 
говорящих на 
английском языке).  

Москва, “Русский 
язык”,  
 

2005 

3. 3. Хавронина 
С.А.  

Говорите по-русски.  Москва, “Русский 
язык Медиа”,       

2006 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Миллер,Л.В 

Политова,Л.В 
Жили-были,базовый 
уровень 

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,   

2010 

2. Пулькина, 
П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б. 

Учебник русского 
языка для иностранце
в 

 2004 

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 3 
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  
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 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како една источнословенска или 
западнословенска книжевност 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Ружица Јанчулева  
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Руска книжевност 2 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Со слушањето на руската книжевност од првата половина на 19 век студентите стекнуваат знаења за 
творештвото на врвните класици Пушкин, Гогољ, Лермонтов, Гончаров. Преку анализа на темата 
„малиот човек“ во делото на Пушкин и Гогољ, анализа на сатирата во „Мртви души“ и лириката на 
Лермонтов се осознава целата пушкинско-лермонтовска и гоголевска традиција во руската 
книжевност  
Исто така тие ги стекнуваат следните компенетции: 
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети: јазик, 
лингвистика, литература и др.       

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на третиот семестар се изучува периодот од 1800-1861 година. Темата на „јунакот на 
нашето време“ се обработува преку делата „Евгениј Онегин“ од Пушкин, „Јунакот на нашето време“ 
од Лермонтов и „Мртви души“ од Гогољ. „Излишниот јуна“ како литературен тип се обработува 
преку делата „Евгениј Онегин“ од Пушкин и „Обломов“ од Гончаров.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
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од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Соколов, А.И.  История русской 
литературы 19-го века  

"Высшая школа", 
Москва  

1981 

2. Група автори  Руска книжевност -1, 2  Нолит, Београд 1976 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 3 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ преведувач и толкувач 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот положен испит по Руска цивилизација 2 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

запознавање со руската држава: традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност и религија. 
Внатрешна и надворешна политика на Русија 

11. Содржина на предметната програма: 
Владеење на императорот Николај Втори. Думската монархија (1907-1914). Периодот на двете 
револуции во Русија (1905-1917). Периодот на комунизмот (1917-1993). Втората светска војна (1941-
1945). Литература, театар, музика, архитектура, сликарство. Стереотипите во однесувањето на 
Русите.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
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17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет Источната  културна традиција и комуникација (развој и 
влијанија)  1 (втор модул)  

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

А) од матичната студиска група за полски јазик и 
книжевност  ДИПЛОМИРАН ПОЛОНИСТ 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ. 
 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески ДИПЛОМИРАН ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ;  
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Македонија ДИПЛОМИРАН 
ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
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8. Наставник д-р Милица Миркуловска, редовен професор 
лектор Екатерина Терзиоска 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Совладување на основни знаења за културните и општествените врски на словенскиот Исток (основен 
курс). 

11. Содржина на предметната програма: 
Источни Словени се група на словенски народи кои ги населуваат подрачјата на Источна Европа. 
Државите во кои Источните Словени сочинуваат мнозинство на население се Русија, Белорусија и 
Украина. развојот на културната традиција е врз основа на Православното Христијанство. Изработка на 
семинарски труд под менторство на соодветно избрана тема за проучување.     

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

5 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                              бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     60  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
2
2.
1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Попспирова, 

Т.; Алчевска, И. 
Запознајте се со 
Русија! 

УКиМ, ФлФБК 2009 

2. (за загальною 
редакцією) 
Івана 
Крип’якевича 

Історія української 
культури 

КИЇВ  2002 (за виданням 
1937 року) 

3. Круталевич, В. 
А.   

 Очерки истории 
государства и права 
Беларуси.  

 Минск: Право и 
экономика.   

 2009.  

2 Дополнителна литература  



 177

2.
2 

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Parczewski, M.; 

Sylwester 
Czopek, S. 
(red.):  

Początki sąsiedztwa. 
Pogranicze etniczne 
polsko-rusko-słowackie 
w średniowieczu.. 
Materiały z konferencji 
– Rzeszów 9-11 V 1995. 

Rzeszów: Muzeum 
Okręgowe w 
Rzeszowie, Instytut 
Archeologii UJ w 
Krakowie, 

1996.. 

2. (відп. ред.) Г. 
Скрипник, Г. 

Україна в типажах 
народних, краєвидах і 
архітектурі : 
художньо-
етнографічна 
спадщина Юрія 
Павловича  

Киив: НАНУ, ІМФЕ  
ім. М. Т. Рильського.  

2010 

  3. Данилов, А. А История России  Москва : Альба   2002 

  4. Moszyński, L Wstęp do filologii 
słowiańskiej 

Warszawa : PWN 1984 

  5. Batowski, H. Zwęzły zarys dziejów 
słowiańszczyzny 

Kraków : Czytelnik 1948 

 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Практика на преведување 2 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ преведувач и толкувач 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Роза Тасевска, лектор 
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 оспособување на студентите за преведување од руски на македонски јазик, говорни теми 
предвидени со програмата за современ руски јазик-3. Се реализира писмено и усно.  
- способност за анализа на текст/контекст  
- стекнување на соодветен лексички фонд   

11. Содржина на предметната програма: 
Со вежбањето на преводот од руски на македонски јазик се опфаќа општа тематика. Анализи на 
текстови и нивната разработка. Треба да се посвети внимание на: еквиваленција и сличноста на 
македонскиот и рускиот јазик. Превод на кратки адаптирани текстови        

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45  часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

45  часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       30  бодови                                                      
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17.2.  Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

 
                                     30  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата       
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Роза Тасевска  Изучаем русский язык  Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 
Скопје  

2008 

2. Хавронина С.А  Говорите по-русски  Москва, «Русский 
язык Медиа»,  

2006 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 4 (зборообразување; лекторски вежби) 

(втор модул; странски јазик или еден 
источнословенски или западнословенски јазик) 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или 
западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Максим Каранфиловски 
лектор 
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9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

усвојување на теориски знаења и практична примена на руското зборообраување 
развивање на: 
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмено прераскажување. 
Превод на кратки текстови според дадените теми.  
- академска писменост  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
-способност за поттикнување и креативност и критичност кај учениците  

11. Содржина на предметната програма: 
Зборообразување. Мотивација. Зборообразувачки тип. Начин на зборообразување. 
Зборообразување на именките, придавките, прилозит еи глаголите. Морфолошки појави што го 
придружуваат зборообразувањето.  
Говорни и граматички теми: 1. Публицистички текстови на општи теми. Функционална граматика: 
Сложена реченица (изразување на цел и желба), сложени реченици со зборот который. Директен и 
индиректен говор. 2. Препораки, совети и честитки. Функционална граматика: Поимот модалност. 
Степенување кај придавките. Сложена реченица (сврзникот хотя). 3. Град и градски сообраќај. 
Функционална граматика: употреба на глаголите за движење (без и со префикси).   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и макеоднски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
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1. Антонова В.Е., 
Нахабина 
М.М., 
Сафронова 
М.В., Толстых 
А.А.  

Дорога в Россию 
(базовый уровень)  

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”  

2006 

2. Хавронина С.А.  Говорите по-русски.  Москва, “Русский 
язык Медиа”,  

2006 

3. Белошапкова, 
В.А. и др  

Современный русский 
язык  

Москва 1981 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 4 
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како една источнословенска или 
западнословенска книжевност 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Ружица Јанчулева  
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Со слушањето на руската книжевност од втората половина на 19 век студентите го продолжуваат 
запознавањето на класиците од златниот век на руската и светската литература: Тургенев, Толстој, 
Достоевски и Чехов. Преку анализата на четирите фази во литературниот развиток: социјалната, 
етичката, естетската и религиозната ја осознаваат суштината на влијанието на временските рамки на 
универзалните прашања од областа на културата и цивилизацијата.  
Компетенции: 
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети: јазик, 
лингвистика, литература и др.  

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на четвртиот семестар се изучува делото на И.С.Тургенев („Записки на ловецот“, 
„Татковци и деца“); делото на Л.Н.Толстој (трилогијата „Детство, момчештво, младост“, „Војна и 
мир“, „Ана Каренина“); делото на Ф.М.Достоевски („Бедни луѓе“, „Злосторство и казна“, „Идиот“, 
„Браќа Карамазови“); делото на А.П.Чехов (расказите и драмите)   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
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14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Соколов, А.И.  История русской 
литературы 19-го века  

"Высшая школа", 
Москва  

1981 

2. група автори Руска книжевност 1,2 Нолит, Београд 1976 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 4 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ преведувач и толкувач 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот       
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10. Цели на предметната програма (компетенции):  
      

11. Содржина на предметната програма: 
1953 – смртта на Сатлин. Десталинизација во литературата и уметноста. Распаѓање на СССР (1993). 
Брак и семејство. Семејно-имотни односи до почетокот на 20 век. Семејно-брачни односи. Улогата 
на руската жена во семејството и општеството. Русија денес: политичко и административно 
уредување, внатрешна и надворешна политика на Русија. Законодавен дом – Државна дума. 
Плурализмот во РФ. Национална одбрана. Стопанство и индустрија. Култура и уметност. Јавен и 
приватен сектор.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата       
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
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1. Наслов на нaставниот предмет Источната  културна традиција и комуникација (развој и 
влијанија)  2 (втор модул)  

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

А) од матичната студиска група за полски јазик и 
книжевност ДИПЛОМИРАН ПОЛОНИСТ 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ. 
 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески ДИПЛОМИРАН ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ;  
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Македонија ДИПЛОМИРАН 
ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник д-р Милица Миркуловска, редовен професор 
лектор Екатерина Терзиоска 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Продлабочување на знаењата за културните и општествените врски на словенскиот Исток (основен курс). 
11. Содржина на предметната програма: 

Влијанието на традицијата на т.н. Slavica Ortodoxa  врз оформувањето на современите  културни 
продукции кај Источните Словени и преплетувањето и разликите со културната традиција на Западните 
Словени, постоењето на меѓусебни влијанија во овие рамки. Изработка на семинарски труд под 
менторство на соодветно избрана тема за проучување.     

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

5 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                              бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     60  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
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од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Попспирова, 
Т.; Алчевска, И. 

Запознајте се со 
Русија! 

УКиМ, ФлФБК 2009 

2. (за загальною 
редакцією) 
Івана 
Крип’якевича 

Історія української 
культури 

КИЇВ 2002 (за виданням 
1937 року 

3. Круталевич, В. 
А. 

 Очерки истории 
государства и права 
Беларуси.  

 Минск: Право и 
экономика.  

 2009.  

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Parczewski, M.; 

Sylwester 
Czopek, S. 
(red.): 

Początki sąsiedztwa. 
Pogranicze etniczne 
polsko-rusko-słowackie 
w średniowieczu.. 
Materiały z konferencji 
– Rzeszów 9-11 V 1995 

Rzeszów: Muzeum 
Okręgowe w 
Rzeszowie, Instytut 
Archeologii UJ w 
Krakowie 

1996 

2. (відп. ред.) Г. 
Скрипник, Г. 

Україна в типажах 
народних, краєвидах і 
архітектурі : 
художньо-
етнографічна 
спадщина Юрія 
Павловича  

Киив: НАНУ, ІМФЕ  
ім. М. Т. Рильського. 

2010 

  3. Данилов, А. А.  История России  Москва : Альба   2002 

  4. Batowski, H. Zwęzły zarys dziejów 
słowiańszczyzny 

Kraków : Czytelnik 1948 

  5. Moszyński, L Wstęp do filologii 
słowiańskiej 

Warszawa : PWN 1984 

 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Практика на преведување 3 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ преведувач и толкувач 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник лектор Екатерина Терзијоска 
9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Практика на преведување2 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

оспособување на студентите за преведување од руски на македонски јазик и обратно според 
наставната програма. Се реализира писмено и усно.  

11. Содржина на предметната програма: 
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 анализа на текстови:  зборови и изрази и нивно пренесување на руски/македонски јазик во 
конкретен контекст; препознавање сличности  и разлики  на лексичко и граматичко ниво во двата  
јазика. Превод на тематски адаптирани текстови (писмено и усно).Разбирање на појдовниот јазик и 
пренесување на содржината со соодветни јазични средства во преводниот јазик.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
00 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

45  часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Роза Тасевска Изучаем русский  
язык 

Универзитет „Кирил 
и Методиј„-Скопје 

2008 

2. Усикова. Р.П., 
Попспирова. 
Т.В., 
Тасевска.Р.,  

Руски јазик за сите. 
Курс за напреднати.  

 ,,Матица 
Македонска,,.Скопје 

1996 

3. Т.Н.Базанова Бизнес 
корреспонденция.  

Русский язык, 
Москва 

2009 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2. Л.Л.Нелюбин  

 
 „Толковый 
переводческий 
словарь„ (Справочное 
пособие)  
 

 
Москва, Флинта,  

2008  

  3. Дуглас Как статъ Кудиц-пресс Москва 2007 
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Робинсон переводчиком  
Введение в теорию и 
практику перевода 

  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 5 (синтакса; лекторски вежби) 

(втор модул; странски јазик или еден источнословенски или 
западнословенски јазик) 
 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Македонија 
-- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
лектор 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
усвојување на теориски знаења и практична примена на руската синтакса  
развивање на: 
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмени состави. Превод на 
текстови според дадените теми. 

11. Содржина на предметната програма: 
Предметот на синтаксата. Синтаксички единици: синтагма, проста реченица, сложена реченица. 
Предикативност. Формална, комуникативна и смисловна организација на реченицата. Структурна 
шема на реченицата. Парадигма на реченицата. Актуелна (тема-рема) реченична перспектива. 
Проста реченица. Распространувачи на простата реченица.  
Говорни и граматички теми: 1. Празници, традиции, обичаи. Функционална граматика: изразување 
на временски односи; употреба на синтаксички конструкции. 2. Библиотека. Функционална 
граматика: изразување на временски повторливи дејства, начин на изразување на потреба, 
неопходност .  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 90 часови 
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аудиториски), семинари, 
тимска работа  

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Попспирова, 
Т.В., 
Павловска, В.Г.  

Современ руски јазик 
за 3-та година. 
Практичен курс  

Скопје 2005 

2. Бабайцева, 
В.В., 
Максимов, Л.Э.  

Синтаксис. 
Пунктуация  

Москва 1981 

3. Редактори: 
Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс",  

1998 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Усно-консекутивно толкување 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ преведувач и толкувач 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник лектор Екатерина Терзијоска 
9. Предуслови за запишување на предметот       
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10. Цели на предметната програма (компетенции):  
создавање  навики кај студентите за усно преведување од руски на македонски јазик и обратно во 
областа на деловен јазик, техники за брзо бележење 

11. Содржина на предметната програма: 
деловен јазик од областа на политиката, економијата, правото и др.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
00 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

60  часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Интернет-
пребарувач 

                  

2.       Терминолошки 
речници 

МАНУ       

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Контрастивна анализа на рускиот и на македонскиот 

јазик 1  



 189

2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ преведувач и толкувач 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Максим Каранфиловски  
Соработник: доц.д-р Биљана Мирчевска - Бошева  

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

стекнување на теориски знаења од областа на руската контрастивна анализа на рускиот и 
македонскиот јазик  
- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на предметите  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети:јазик, 
лингвистика, литература и др.  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  

11. Содржина на предметната програма: 
Сличности на фонетските, етимолошките и граматичките појави во македонскиот и рускиот јазик, 
сврзани со нивното генгетско сродство. Разлики на фонетски, мофолошки и синтаксички рамништа. 
Разлики во развиеноста на функционалните стилови во македонскиот и рускиот литературен јазик. 
Специфични проблеми на граматичката контрастивна анализа. Сличности и разлики во 
функционирањето на заедничките граматички категории. Еквиваленти на специфичните граматички 
категории. Глаголски вид. Синтаксички проблеми на контрастивната анализа на рускиот и 
македонскиот јазик. Разлики во синтаксичката структура. Местоположба на зборовите. Неутрални 
комуникативно-необележани структури. Комуникативно-стилски обележани структури   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       30  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 
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20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Конески, 
Блаже.  

Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик.  

Скопје        

2. Усикова, Р.П.  Македонский язык  Скопье 2000 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Креативно / научно пишување руски - македонски 
2. Код  
3. Студиска програма  
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник д-р Биљана Мирчевска-Бошева, доцент 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Ислушани и положени предмети согласно законските 
одредби на ФлФБК 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 Изработка на дипломски труд. Продлабочување на формираните на знаења и совладување на 
методи за изработка на  дипломски труд (под менторство) од областа на македонско-руската 
јазична конфронтација, книжевно-теоретски и преведувачки паралели во рамките на руското и 
македонското книжевно творештво; полското цивилизациско и културно наследство и перспективи 
- според соодветен теоретски пристап. Совладување на соодветниот теоретски пристап.  
Презентација пред комисија од 3 члена.   

11. Содржина на предметната програма: 
Темите што се обработуваат се од областа на македонско-руската и руско-македонската јазична 
конфронтација  во склад со избраните теми за дипломска работа; книжевно-теоретските и 
преведувачки паралели во рамките на руското и македонското книжевно творештво; руското 
цивилизациско и културно наследтсво и перспективи . На вежбите се читаат и се презентираат руски 
стручни текстови. Собирање на материјал за научна обработка: јазичен, книжевно-теоретски, 
преведувачки и културолошко-цивилизациски (руски и македонски) и изработка на план за негово 
опишување според определената тема за работа (под менторство). 
Менторска работа. Избор на тема, пошироко разгледување на областа од која е избрана темата. 
Разработка на конкретна тема со кандидатот, консултации, сугестии, преглед на веќе напишаната 
тема.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото 

време 
 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 30 часови 
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настава 
15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа  

10 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 0 часови 
16.2 Самостојни задачи  20 часови  
16.3 Домашно учење  0 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       100  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     70  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Евалуација / самоевалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
2
2
.
1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Пулькина, 

П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б.  

Учебник русского 
языка для 
иностранцев.  

Москва 1975 

2. Бабайцева, 
В.В., 
Максимов, Л.Э.  

Синтаксис. 
Пунктуация  

Москва 1981 

3. Редактори: 
Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс",  

1998 

2
2
.
2 

Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Панзова, В. Науката како занает Скопје: Филозофски 

факултет 
2003 

2. Панзова, В. Прирачник за 
изработка на 
студентски трудови 

Скопје: Филозофски 
факултет 

2007 

  3.     
  4.     
  5.     
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Практика на преведување 4  
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ преведувач и толкувач 
4. Организатор на студиската програма Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
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(единица, односно институт, катедра, оддел) Катедра: славистика 
5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник лектор Екатерина Терзијоска 
9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

оспособување на студентите за преведување од руски на македонски јазик и обратно според 
наставната програма. Се реализира писмено и усно.  

11. Содржина на предметната програма: 
 анализа на текстови:  зборови и изрази и нивно пренесување на руски/македонски јазик во 
конкретен контекст; препознавање сличности  и разлики  на лексичко и граматичко ниво во двата  
јазика. Превод на тематски адаптирани текстови (писмено и усно).Разбирање на појдовниот јазик и 
пренесување на содржината со соодветни јазични средства во преводниот јазик.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
      часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Роза Тасевска Изучаем русский  
язык 

Универзитет „Кирил 
и Методиј„-Скопје 

2008 

2. Т.Н.Базанова Бизнес 
корреспонденция.  

Русский язык, 
Москва 

2009 

3. Л.Л.Нелюбин  „Толковый 
переводческий 
словарь„ (Справочное 

Москва, Флинта,  2008  
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пособие)  
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Дуглас 

Робинсон 
Как статъ 
переводчиком  
Введение в теорию и 
практику перевода 

Кудиц-пресс Москва 2007 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Усно-симултано толкување 
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ преведувач и толкувач 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник лектор Екатерина Терзијоска 
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

создавање  навики кај студентите за усно преведување од руски на македонски јазик и обратно во 
областа на деловен јазик, техники на симултано преведување. 

11. Содржина на предметната програма: 
деловен јазик од областа на политиката, економијата, правото и др.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
00 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

60  часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 
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19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата       
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Актуелни 
текстови од 
печатот и 
интернетот 

                  

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.       Терминолошки 

речници 
МАНУ       

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Контрастивна анализа на рускиот и на македонскиот 

јазик 2  
2. Код  
3. Студиска програма Славистика/ преведувач и толкувач 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Максим Каранфиловски  
Соработник: д-р Биљјана Мирчевска - Бошева  

9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Контрастивна анализа на рускиот и 
македонскиот јазик 1  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
усвојување на теориски знаења од областа на контрастивна анализа на македонскиот и рускиот 
јазик.  
- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на предметите  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети:јазик, 
лингвистика, литература и др.  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  

11. Содржина на предметната програма: 
Сличности на фонетските, етимолошките и граматичките појави во македонскиот и рускиот јазик, 
сврзани со нивното генгетско сродство. Разлики на фонетски, мофолошки и синтаксички рамништа. 
Разлики во развиеноста на функционалните стилови во македонскиот и рускиот литературен јазик. 
Специфични проблеми на граматичката контрастивна анализа. Сличности и разлики во 
функционирањето на заедничките граматички категории. Еквиваленти на специфичните граматички 
категории. Глаголски вид. Синтаксички проблеми на контрастивната анализа на рускиот и 
македонскиот јазик. Разлики во синтаксичката структура. Местоположба на зборовите. Неутрални 
комуникативно-необележани структури. Комуникативно-стилски обележани структури   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 
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13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       30  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Конески, 
Блаже  

Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик.  

Скопје 1987 

2. Усикова, Р.П.  Македонский язык.  Скопье  2000 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Креативно / научно пишување руски - македонски 
2. Код  
3. Студиска програма  
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник д-р Биљана Мирчевска-Бошева, доцент 
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9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Ислушани и положени предмети согласно законските 
одредби на ФлФБК 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување знаења за фазите и компонентите на научноистражувачката постапка и оспособување на 
студентите за практична примена на тие знаења во планирањето и реализирањето на истражувањето 
за дипломската работа, како и презентирање на резултатите од истражувањето. 

11. Содржина на предметната програма: 
Идентификување на истражувачкиот проблем и негово формулирање во тема за дипломска работа; 
Откривање, регистрирање и обработка на релевантни извори за темата; Планирање на трудот; 
Пишување на  дипломска работа: Документирање на трудот: цитати, белешки, библиографија; 
Јазично и графичко обликување на делото.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото 

време 
 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

10 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 0 часови 
16.2 Самостојни задачи  20 часови  
16.3 Домашно учење  0 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Евалуација / самоевалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
2
2
.
1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Пулькина, 

П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б.  

Учебник русского 
языка для 
иностранцев.  

Москва 1975 

2. Бабайцева, 
В.В., 
Максимов, Л.Э.  

Синтаксис. 
Пунктуация  

Москва 1981 

3. Редактори: 
Шведова, Н.Э. 

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс",  

1998 



 197

Лопатин, В.В.  
2
2
.
2 

Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Панзова, В. Науката како занает Скопје: Филозофски 

факултет 
2003 

2. Панзова, В. Прирачник за 
изработка на 
студентски трудови 

Скопје: Филозофски 
факултет 

2007 

  3.     
  4.     
  5.     

 
 
ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 
 
РУСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 1 
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како една источнословенска или западнословенска 
книжевност 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф.д-р Ружица Јанчулева 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Освен со најелементарните знаења за рускиот фолклор, со слушањето на овој предмет студентите 
се запознаваат со најзначајните остварувања на руската книжевност од 10-17 век. Посебно 
внимание им се посветува на појавата и развојот на разните книжевни жанри како во преводната, 
така и во оригиналната книжевност од овој период.  

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на овој предмет се изучуваат најзначајните книжевни остварувања во руската 
книжевност од 10-17 век. Притоа, водејќи сметка за континуитетот во нејзиниот развој, освен 
преведените (летописи, житија, па се до романот „Александрија“), се анализираат мајзначајните 
оригинални книжевни дела од овој период какви што се на пример: „Повеста за изминатите 
времиња“, „Словото за походот Игорев“, „Житието за Александар Невски“, „Задонштина“, „Повеста 
за пропаста на руската земја“, „Повеста за шемјакиновиот суд“ и др. Од областа на фолклорот се 
изучуваат најпознатите жанри и дела на руското народно творештво (билини, историски народни 
песни, частушки, скаски, руски народни пословици и поговорки и сл.)  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 



 198

14. Распределба на расположивото 
време 

 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Евалуација / самоевалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред.

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитрија 
Ристески 

Избор на текстови од 
староруска книж. 

Скопје 2008 

2. А.Архангелска
я 

Русская литература XI-
XVII вв 

Изд.московского 
университета 

2003 

3. М.Е.Федотова Хрестоматия по 
древнерусской лит. 

Москва  1986 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.
број  

Автор Наслов Издавач Година 

1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 1 (фонетика; лекторски вежби) (втор 

модул; странски јазик или еден источнословенски 
или западнословенски јазик) 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  
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 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенки или 
западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Максим Каранфиловски 
и лектор 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

усвојување на теориски знаења и практична примена на руската фонетика и фонологија. 
Развивање на следниве компетенцииЧ 
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  
Оспособување на студентот за комуникација во одредени ситуации (умеење да ги користи формите 
за обраќање, поздрав, запознавање итн.) 
- академска писменост  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
-способност за поттикнување и креативност и критичност кај учениците   

11. Содржина на предметната програма: 
Артикулациски, акустички и лингвистички аспект во изучувањето на гласовите. Фонолошкиот аспект 
на фонетиката. Дефиниција на фонемата. Обопштување на алофоните во фонемата. Парадигматски 
односи на фонемите. Односи на согласните и на самогласните фонеми во силните и слабите 
позиции на фонолошкиот систем. Синтагматски односи на фонемите. Сегментна структура на 
зборот. Акцент. Интонација. Основни ортоеписки правила  
Говорни и граматички теми. 1. Запознавање. Функционална граматика: употреба на лични заменки; 
изразување на возраст; употреба на броеви, пространствени односи. 2. Работа и студирање. 
Функционална граматика: Предложен и винителен падежи, изразување на атрибутивни односи; 
глаголите од свршен и несвршен вид; сегашно време и заповеден начин. Минато време; 
изразување на време; изразување на насока, глаголи идти и ехать. Употреба на антоними. 
3.Планови за недела.     

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
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17.2.  Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 1. Антонова 
В.Е., Нахабина 
М.М., 
Сафронова 
М.В., Толстых 
А.А.  

Дорога в Россию 
(элементарный 
уровень).  

  Санкт-Петербург, 
“Златоуст”     

2006 

2. Хавронина 
С.А., 
Широченская 
А.И.  

Русский язык в 
упражнениях. 
Учебное пособие (для 
говорящих на 
английском языке).  

Москва, “Русский 
язык” 

2005 

3.                         
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Миллер, 

Л.В.Политова 
Л.В 

Жили-были, базовый 
уровень 

  Санкт-Петербург, 
“Златоуст”     

2010 

2. Шанский, Н.М., 
Иванов, В.В.  

Соременный русский 
язык. Раздел 
Фонетика.  

Москва 1981  

  3. Брызгунова, 
Е.А.  

Звуки и интонации 
русской речи  

Москва 1969 

  4.                         
  5.                         
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет Источната  културна традиција и комуникација (развој и 
влијанија)  1 (втор модул)  

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

А) од матичната студиска група за полски јазик и 
книжевност  ДИПЛОМИРАН ПОЛОНИСТ 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ. 
 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески ДИПЛОМИРАН ххххххххххххххххххххххххх 
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СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ;  
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Македонија ДИПЛОМИРАН 
ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник д-р Милица Миркуловска, редовен професор 
лектор Екатерина Терзиоска 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Совладување на основни знаења за културните и општествените врски на словенскиот Исток (основен 
курс). 

11. Содржина на предметната програма: 
Источни Словени се група на словенски народи кои ги населуваат подрачјата на Источна Европа. 
Државите во кои Источните Словени сочинуваат мнозинство на население се Русија, Белорусија и 
Украина. развојот на културната традиција е врз основа на Православното Христијанство. Изработка на 
семинарски труд под менторство на соодветно избрана тема за проучување.     

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

5 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                              бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     60  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Попспирова, Запознајте се со УКиМ, ФлФБК 2009 
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Т.; Алчевска, И. Русија! 
2. (за загальною 

редакцією) 
Івана 
Крип’якевича 

Історія української 
культури 

КИЇВ  2002 (за виданням 
1937 року) 

3. Круталевич, В. 
А.   

 Очерки истории 
государства и права 
Беларуси.  

 Минск: Право и 
экономика.   

 2009.  

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Parczewski, M.; 

Sylwester 
Czopek, S. 
(red.):  

Początki sąsiedztwa. 
Pogranicze etniczne 
polsko-rusko-słowackie 
w średniowieczu.. 
Materiały z konferencji 
– Rzeszów 9-11 V 1995. 

Rzeszów: Muzeum 
Okręgowe w 
Rzeszowie, Instytut 
Archeologii UJ w 
Krakowie, 

1996.. 

2. (відп. ред.) Г. 
Скрипник, Г. 

Україна в типажах 
народних, краєвидах і 
архітектурі : 
художньо-
етнографічна 
спадщина Юрія 
Павловича  

Киив: НАНУ, ІМФЕ  
ім. М. Т. Рильського.  

2010 

  3. Данилов, А. А История России  Москва : Альба   2002 

  4. Moszyński, L Wstęp do filologii 
słowiańskiej 

Warszawa : PWN 1984 

  5. Batowski, H. Zwęzły zarys dziejów 
słowiańszczyzny 

Kraków : Czytelnik 1948 

 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 2 
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како една источнословенска или 
западнословенска книжевност 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф.д-р Ружица Јанчулева 
9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Понудениот предмет има за цел да ги запознае студентите со најзначајните книжевни правци, 
процеси и дела од руската книжевност на 18 век. Во таа смисла подетално се изучуваат 
карактеристиките и спецификите на рускиот класицизам  и неговите најзначајни претставници: М.В. 
Ломоносов, Г. Державин и др. ; рускиот сентиентализам (Радишчев, Карамзин и др. ) и почетоците 
на романтизмот во руската книжевност 

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на овој предмет, освен општите карактеристики во развојот на руската книжевност на 18 
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век, посебно внимание им се посветува на оригиналните специфики на книжевните струења и 
правци од овој период и нивните најзначајни претставници. Во таа смисла опстојно се разработува 
класицизмот (Третјаковски, Сумароков, Ломоносов, Державин, Фонвизин и нивните најзначајни 
дела). Посебно се разработува сатиричното творештво на Иван Крилов со посебен осврт на неговите 
басни. Потоа следи сентиментализмот и неговите најзначајни претставници: Радишев („Патувањето 
од Петерсбург до Москва“), Карамзин („Кутрата Лиза“) и др. На крај доаѓаат општите 
карактеристики на руската книжевност од крајот на 18 век и појавата на романтизмот.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     20  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Д.Ристески Избор на текстови... Скопје 2008 
2. П.А.Орлов  П.А.Орлов История 

русской литературы 
18 века 

Москва,  1991 

3. Мила Стојниќ..  Руска книжевност 
кн.1. 

Нолит, Белград 1976 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Коллектив 

авторов         
Русска литература 18 
века 

"Просвещение", 
Ленинград 

1970 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
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1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 2 (морфологија; лекторски вежби) 
(втор модул; странски јазик или еден источнословенски или 
западнословенски јазик) 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески  
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Македонија  
- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС кредити 5 

8. Наставник проф. д-р Красимира Илиевска 
лектор 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации.  
Усвојување  на теориски знаења и практична примена  на граматиката  
- способност  за индивидуална и тимска работа  
-способност  за анализирање, синтетизирање  и разбирање  
- способност  за анализа на релација текст/контекст  
- способност  за усно и писмено изразување  

11
. 

Содржина на предметната програма: 
Говорни и граматички теми: 1. Моето семејство и јас. Функционална граматика: дативен падеж, 
изразување на возраст. 2. Продавница, менза, ресторан. Функционална граматика: Родителен падеж. 
Употребување на конструкции за означување на количина. 3. Моjот работен ден. Функционална 
граматика: творителен падеж, употреба на повратни глаголи, глаголи за движење.   
Глаголи (инфинитив, императив, условен начин). Преодност на глаголот. Повратни глаголи. Безлични 
глаголи. Именки. Граматички категории (род, број, падеж, категорија: живо наспроти неживо).   

12
. 

Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13
. 

Вкупен расположив фонд на време 120 часови 

14
. 

Распределба на расположивото 
време 

 

15
. 

Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16
. 

Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17
. 

Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                       



 205

17.2.  Успешно реализирани 
лаборато-риски/аудиториски 
вежби 

 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или 

семинарска работа 
                                     10  бодови 

18
. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19
. 

Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20
. 

Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 

21 Метод на следење на квалитетот на 
наставата  

Евалуација / самоевалуација 

22
. 

Литература 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 1. 
Антонова 
В.Е., 
Нахабин
а М.М., 
Сафроно
ва М.В., 
Толстых 
А.А.  

Дорога в Россию 
(элементарный 
уровень).  

 Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,   
 

2006 

2. Пулькина
, П.М., 
Захава-
Некрасов
а, Е.Б. 

Учебник русского 
языка для иностранце
в 

      2004 

3. Белошап
кова, В.А. 

Современный 
русский язык. 

      1981 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Миллер,

Л.В 
Политова
,Л.В 

Жили-были,базовый 
уровень 

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,   

2010 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         

 
1. Наслов на нaставниот предмет Источната  културна традиција и комуникација (развој и 

влијанија)  2 (втор модул)  
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

А) од матичната студиска група за полски јазик и 
книжевност ДИПЛОМИРАН ПОЛОНИСТ 
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СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ. 
 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески ДИПЛОМИРАН ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ;  
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Македонија ДИПЛОМИРАН 
ххххххххххххххххххххххххх 
СО ПОЛСКИ КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник д-р Милица Миркуловска, редовен професор 
лектор Екатерина Терзиоска 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Продлабочување на знаењата за културните и општествените врски на словенскиот Исток (основен курс). 
11. Содржина на предметната програма: 

Влијанието на традицијата на т.н. Slavica Ortodoxa  врз оформувањето на современите  културни 
продукции кај Источните Словени и преплетувањето и разликите со културната традиција на Западните 
Словени, постоењето на меѓусебни влијанија во овие рамки. Изработка на семинарски труд под 
менторство на соодветно избрана тема за проучување.     

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

5 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                              бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     60  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
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22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Попспирова, 

Т.; Алчевска, И. 
Запознајте се со 
Русија! 

УКиМ, ФлФБК 2009 

2. (за загальною 
редакцією) 
Івана 
Крип’якевича 

Історія української 
культури 

КИЇВ 2002 (за виданням 
1937 року 

3. Круталевич, В. 
А. 

 Очерки истории 
государства и права 
Беларуси.  

 Минск: Право и 
экономика.  

 2009.  

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Parczewski, M.; 

Sylwester 
Czopek, S. 
(red.): 

Początki sąsiedztwa. 
Pogranicze etniczne 
polsko-rusko-słowackie 
w średniowieczu.. 
Materiały z konferencji 
– Rzeszów 9-11 V 1995 

Rzeszów: Muzeum 
Okręgowe w 
Rzeszowie, Instytut 
Archeologii UJ w 
Krakowie 

1996 

2. (відп. ред.) Г. 
Скрипник, Г. 

Україна в типажах 
народних, краєвидах і 
архітектурі : 
художньо-
етнографічна 
спадщина Юрія 
Павловича  

Киив: НАНУ, ІМФЕ  
ім. М. Т. Рильського. 

2010 

  3. Данилов, А. А.  История России  Москва : Альба   2002 

  4. Batowski, H. Zwęzły zarys dziejów 
słowiańszczyzny 

Kraków : Czytelnik 1948 

  5. Moszyński, L Wstęp do filologii 
słowiańskiej 

Warszawa : PWN 1984 

 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 1 
2. Код  
3. Студиска програма Руски културолошки студии 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

запознавање со руската држава: историја, традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност, религија и 
политичко уредување. Внатрешна и надворешна политика на Русија  

11. Содржина на предметната програма: 
Почетокот на руската историја (10-14 век). Политичко уредување и религија. Руската држава (крај на 14 
– средина на 16 век). Развојните тенденции во руското општество. Владеењето на династија Романови: 
Алексеј Михајлович, императорот Петар Први. Петровските реформи и нивното значење. Историско 
значење на дејноста на Петар Први; политички пресврти во периодот до управувањето на Елисавета.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
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15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 
 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2. Иванов, Б.Ю., 
Карев, В.М., 
Куксина, Е.И.  

Энциклопедический 
словарь. История 
отечества 
 

       1998.  
 

3.  Платонов, С.Ф.  Полный курс лекций 
по русской истории,  

Изд-во "Крисефдд", 
Санкт-Петербург  

 1998.  
 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.  

В.И. Моряков 
История России (9-18 
вв). 

Феникс,Ростов-на-
Дону 

2004 

2.  Ключевский, 
В.О.  

Исторические 
портреты.  

Изд-во "Правда", 
Москва 

1990 

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 3 (морфологија; лекторски вежби) 

(втор модул; странски јазик или еден 
источнословенски или западнословенски јазик) 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  
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 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или 
западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Красимира Илиевска 
лектор 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Усвојување на теориски знаења и практична примена  на граматиката  
- способност  за индивидуална и тимска работа  
-способност  за анализирање, синтетизирање  и разбирање  
- способност  за анализа на релација текст/контекст  
- способност  за усно и писмено изразување 
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмено прераскажување. 
Превод на кратки текстови според дадените теми  

11. Содржина на предметната програма: 
Придавки (карактеристики: кратки и долги форми на придавките, деклинација, степенување). 
Заменки (видови заменки, карактеристики, деклинација, употреба на заменките со предлози 
и без предлози). Броеви (класификација, деклинација; основни и редни  броеви, збирни броеви). 
Прилози (класификација, употреба). Партиципи (карактеристики, значења и употреба)   
Говорни и граматички теми: 1. Моjот слободен ден. Функционалана граматика: идно време. 2. 
Мојот дом, стан, соба. Функционална граматика: употреба на конструкции во сите падежи; 
запознавање со прилозите и нивната употреба.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
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од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. 1. Антонова 
В.Е., Нахабина 
М.М., 
Сафронова 
М.В., Толстых 
А.А.  

Дорога в Россию 
(базовый уровень).  

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,  

2006 

2. 2. Хавронина 
С.А., 
Широченская 
А.И.  

Русский язык в 
упражнениях. 
Учебное пособие (для 
говорящих на 
английском языке).  

Москва, “Русский 
язык”,  
 

2005 

3. 3. Хавронина 
С.А.  

Говорите по-русски.  Москва, “Русский 
язык Медиа”,       

2006 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Миллер,Л.В 

Политова,Л.В 
Жили-были,базовый 
уровень 

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”,   

2010 

2. Пулькина, 
П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б. 

Учебник русского 
языка для иностранце
в 

 2004 

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 3 
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како една источнословенска или 
западнословенска книжевност 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

5 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Ружица Јанчулева  
9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  
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Со слушањето на руската книжевност од првата половина на 19 век студентите стекнуваат знаења за 
творештвото на врвните класици Пушкин, Гогољ, Лермонтов, Гончаров. Преку анализа на темата 
„малиот човек“ во делото на Пушкин и Гогољ, анализа на сатирата во „Мртви души“ и лириката на 
Лермонтов се осознава целата пушкинско-лермонтовска и гоголевска традиција во руската 
книжевност  
Исто така тие ги стекнуваат следните компенетции: 
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети: јазик, 
лингвистика, литература и др.       

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на третиот семестар се изучува периодот од 1800-1861 година. Темата на „јунакот на 
нашето време“ се обработува преку делата „Евгениј Онегин“ од Пушкин, „Јунакот на нашето време“ 
од Лермонтов и „Мртви души“ од Гогољ. „Излишниот јуна“ како литературен тип се обработува 
преку делата „Евгениј Онегин“ од Пушкин и „Обломов“ од Гончаров.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Соколов, А.И.  История русской 
литературы 19-го века  

"Высшая школа", 
Москва  

1981 

2. Група автори  Руска книжевност -1, 2  Нолит, Београд 1976 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
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1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Западната  словенска културна традиција и 

комуникација (развој и влијанија) 1 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник д-р Милица Миркуловска, редовен професор 
д-р Лидија Танушевска, доцент 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Совладување на основни знаења за културните и општествените врски на словенскиотЗапад 
(основен курс) 

11. Содржина на предметната програма: 
Западните Словени или во историјата именувани како Венети се подгрупа на Словените кои 
зборуваат на еден од западнословенските јазици. Тие низ историјата доживуваат културна 
разновидност во однос на останатите Словени како следбеници на Римокатоличката црква, а 
подоцна и на движењата на Реформацијата (Протестантските движења). Изработка на семинарски 
труд под менторство на соодветно избрана тема за проучување.  .  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

5 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                              бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     60  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 
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19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Moszyński, L. Wstęp do filologii 
słowiańskiej 

Warszawa : PWN 1984 

2. Batowski, H. Zwęzły zarys dziejów 
słowiańszczyzny 

Kraków : Czytelnik 1948 

3. Миркуловска, 
Милица 
(прир.) 

Културните варијации 
во градењето  на 
состојбите во 
модерна Полска 

УКиМ, ФлФБК во постапка на 
издавање 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. ŽEMLIČKA, 

Josef.  
Počátky Čech 
královských 1198-1253.  

Praha : Nakladatelství 
Lidové noviny. 

2002 

2. MACEK, Josef.  Jagellonský věk v 
českých zemích (1471-
1526). 1, 2,3,4. 

Praha : Academia 1992-1999. 

  3. Pleiner, 
Radomír (a kol.) 

Pravěké dějiny Čech. Praha. 1978. 

  

4. Steinhübel, 
Ján.. 

Nitrianske kniežatstvo : 
počiatky stredovekého 
Slovenska : rozprávanie 
o dejinách nášho 
územia a okolitých 
krajín od sťahovania 
národov do začiatku 
12.storočia.. 

Bratislava : Veda. 2004. 

  5. Rottenberg, A.  Sztuka w Polsce 1945-
2009 

Warszawa . Stentor 2005 

 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 2 
2. Код  
3. Студиска програма Руски културолошки студии 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

запознавање со руската држава: традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност и религија. 
Внатрешна и надворешна политика на Русија 

11. Содржина на предметната програма: 
Времето на владеење на Екатерина Втора (законодавна дејност на Екатерина Втора, нејзината 
внатрешна и надворешна политика. Почетоци на литературниот јазик). Павел Први, Александар 
Први., Николај Први, Александар Втори, Александар Трети. Политичко, општествено и социјално 
уредување и просветителство во периодот од 18-19 век. Начинот на живот и обичаите на Русите.   
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12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ключевский, 
В.О.  

Исторические 
портреты.  

Изд-во "Правда", 
Москва,  

1990. 

2. В.И. Моряков История России (9-18 
вв). 

Феникс,Ростов-на-
Дону 

2004 

3. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Платонов, С.Ф.  Полный курс лекций 

по русской истории,  
Изд-во "Крисефдд", 
Санкт-Петербург 

1998 

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 4 (зборообразување; лекторски вежби) 

(втор модул; странски јазик или еден 
источнословенски или западнословенски јазик) 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  
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 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или 
западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Максим Каранфиловски 
лектор 
 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

усвојување на теориски знаења и практична примена на руското зборообраување 
развивање на: 
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмено прераскажување. 
Превод на кратки текстови според дадените теми.  
- академска писменост  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
-способност за поттикнување и креативност и критичност кај учениците  

11. Содржина на предметната програма: 
Зборообразување. Мотивација. Зборообразувачки тип. Начин на зборообразување. 
Зборообразување на именките, придавките, прилозит еи глаголите. Морфолошки појави што го 
придружуваат зборообразувањето.  
Говорни и граматички теми: 1. Публицистички текстови на општи теми. Функционална граматика: 
Сложена реченица (изразување на цел и желба), сложени реченици со зборот который. Директен и 
индиректен говор. 2. Препораки, совети и честитки. Функционална граматика: Поимот модалност. 
Степенување кај придавките. Сложена реченица (сврзникот хотя). 3. Град и градски сообраќај. 
Функционална граматика: употреба на глаголите за движење (без и со префикси).   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
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17.4. Домашна задача и/или семинарска 
работа 

                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и макеоднски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Антонова В.Е., 
Нахабина 
М.М., 
Сафронова 
М.В., Толстых 
А.А.  

Дорога в Россию 
(базовый уровень)  

Санкт-Петербург, 
“Златоуст”  

2006 

2. Хавронина С.А.  Говорите по-русски.  Москва, “Русский 
язык Медиа”,  

2006 

3. Белошапкова, 
В.А. и др  

Современный русский 
язык  

Москва 1981 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска книжевност 4 
2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ 
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како една источнословенска или 
западнословенска книжевност 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  3 година 

6 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Ружица Јанчулева  
9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Со слушањето на руската книжевност од втората половина на 19 век студентите го продолжуваат 
запознавањето на класиците од златниот век на руската и светската литература: Тургенев, Толстој, 
Достоевски и Чехов. Преку анализата на четирите фази во литературниот развиток: социјалната, 
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етичката, естетската и религиозната ја осознаваат суштината на влијанието на временските рамки на 
универзалните прашања од областа на културата и цивилизацијата.  
Компетенции: 
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети: јазик, 
лингвистика, литература и др.  

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на четвртиот семестар се изучува делото на И.С.Тургенев („Записки на ловецот“, 
„Татковци и деца“); делото на Л.Н.Толстој (трилогијата „Детство, момчештво, младост“, „Војна и 
мир“, „Ана Каренина“); делото на Ф.М.Достоевски („Бедни луѓе“, „Злосторство и казна“, „Идиот“, 
„Браќа Карамазови“); делото на А.П.Чехов (расказите и драмите)   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Соколов, А.И.  История русской 
литературы 19-го века  

"Высшая школа", 
Москва  

1981 

2. група автори Руска книжевност 1,2 Нолит, Београд 1976 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
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  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Западната словенска културна традиција и 

комуникација (развој и влијанија) 2 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник д-р Милица Миркуловска, редовен професор 
д-р Лидија Танушевска, доцент 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Продлабочување на знаењата за културните и општествените врски на словенскиот запад 
11. Содржина на предметната програма: 

Влијанието на традицијата на т.н. Slavica Romana и на останатите религии врз оформувањето на 
современите  културни продукции кај Западните Словени, постоењето на меѓусебни влијанија во 
овие рамки. Изработка на семинарски труд под менторство на соодветно избрана тема за 
проучување.   .  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

5 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  10 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                              бодови                                             
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     20  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     60  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 
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            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Милош, Чеслав Родната Европа Битола : Микена  2009 
2. Gebert, K.  Dziesięć dni Europy Warszawa : świat 

książki 
2004 

3. Миркуловска, 
Милица 
(прир.) 

Културните варијации 
во градењето  на 
состојбите во 
модерна Полска 

УКиМ, ФлФБК во постапка на 
издавање 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Jagiełło, M. Słowacy w polskich 

oczach. Obraz 
Słowaków w 
piśmiennictwie 
polskim. T. I, II.. 

Warszawa: Biblioteka 
Narodowa, 
Podhalańska Wyższa 
Szkoła Zawodowa w 
Nowym Targu. 

2005. 

2. Parczewski, M. 
Sylwester 
Czopek, S. (red.) 

Początki sąsiedztwa. 
Pogranicze etniczne 
polsko-rusko-słowackie 
w średniowieczu.. 
Materiały z konferencji 
– Rzeszów 9-11 V 1995 

Rzeszów: Muzeum 
Okręgowe w 
Rzeszowie, Instytut 
Archeologii UJ w 
Krakowie. 

1996. 

  3. Tomaszewski, 
J..       

Czechy i Słowacja.   Warszawa: Trio.  2006.  

  

4. Steinhübel, Ján. Nitrianske kniežatstvo : 
počiatky stredovekého 
Slovenska : rozprávanie 
o dejinách nášho 
územia a okolitých 
krajín od sťahovania 
národov do začiatku 
12.storočia. 

Bratislava : Veda. 2004. 

  5. Rottenberg, A.  Sztuka w Polsce 1945-
2009 

Warszawa . Stentor 2005 

 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 3 
2. Код  
3. Студиска програма Руски културолошки студии 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот положен испит по Руска цивилизација 2 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

запознавање со руската држава: традиции, обичаи, менталитет, култура, уметност и религија. 
Внатрешна и надворешна политика на Русија 

11. Содржина на предметната програма: 
Владеење на императорот Николај Втори. Думската монархија (1907-1914). Периодот на двете 
револуции во Русија (1905-1917). Периодот на комунизмот (1917-1993). Втората светска војна (1941-
1945). Литература, театар, музика, архитектура, сликарство. Стереотипите во однесувањето на 
Русите.  
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12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 5 (синтакса; лекторски вежби) 

(втор модул; странски јазик или еден источнословенски или 
западнословенски јазик) 
 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“ 
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В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Македонија 
-- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
лектор 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
усвојување на теориски знаења и практична примена на руската синтакса  
развивање на: 
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмени состави. Превод на 
текстови според дадените теми. 

11. Содржина на предметната програма: 
Предметот на синтаксата. Синтаксички единици: синтагма, проста реченица, сложена реченица. 
Предикативност. Формална, комуникативна и смисловна организација на реченицата. Структурна 
шема на реченицата. Парадигма на реченицата. Актуелна (тема-рема) реченична перспектива. 
Проста реченица. Распространувачи на простата реченица.  
Говорни и граматички теми: 1. Празници, традиции, обичаи. Функционална граматика: изразување 
на временски односи; употреба на синтаксички конструкции. 2. Библиотека. Функционална 
граматика: изразување на временски повторливи дејства, начин на изразување на потреба, 
неопходност .  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
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од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Попспирова, 
Т.В., 
Павловска, В.Г.  

Современ руски јазик 
за 3-та година. 
Практичен курс  

Скопје 2005 

2. Бабайцева, 
В.В., 
Максимов, Л.Э.  

Синтаксис. 
Пунктуация  

Москва 1981 

3. Редактори: 
Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс",  

1998 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Контрастивна анализа на рускиот и на македонскиот 

јазик 1  
2. Код  
3. Студиска програма Руски културолошки студии 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Максим Каранфиловски  
Соработник: доц.д-р Биљана Мирчевска - Бошева  

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

стекнување на теориски знаења од областа на руската контрастивна анализа на рускиот и 
македонскиот јазик  
- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на предметите  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети:јазик, 
лингвистика, литература и др.  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  

11. Содржина на предметната програма: 
Сличности на фонетските, етимолошките и граматичките појави во македонскиот и рускиот јазик, 
сврзани со нивното генгетско сродство. Разлики на фонетски, мофолошки и синтаксички рамништа. 
Разлики во развиеноста на функционалните стилови во македонскиот и рускиот литературен јазик. 
Специфични проблеми на граматичката контрастивна анализа. Сличности и разлики во 
функционирањето на заедничките граматички категории. Еквиваленти на специфичните граматички 
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категории. Глаголски вид. Синтаксички проблеми на контрастивната анализа на рускиот и 
македонскиот јазик. Разлики во синтаксичката структура. Местоположба на зборовите. Неутрални 
комуникативно-необележани структури. Комуникативно-стилски обележани структури   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       30  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Конески, 
Блаже.  

Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик.  

Скопје  1987 

2. Усикова, Р.П.  Македонский язык  Скопье 2000 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Креативно / научно пишување руски - македонски 
2. Код  
3. Студиска програма  
4. Организатор на студиската програма Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
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(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

7 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник д-р Биљана Мирчевска-Бошева, доцент 
9. Предуслови за запишување на предметот Ислушани и положени предмети согласно законските 

одредби на ФлФБК 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Изработка на дипломски труд. Продлабочување на формираните на знаења и совладување на 
методи за изработка на  дипломски труд (под менторство) од областа на македонско-руската 
јазична конфронтација, книжевно-теоретски и преведувачки паралели во рамките на руското и 
македонското книжевно творештво; полското цивилизациско и културно наследство и 
перспективи - според соодветен теоретски пристап. Совладување на соодветниот теоретски 
пристап.  Презентација пред комисија од 3 члена.   

11. Содржина на предметната програма: 
Темите што се обработуваат се од областа на македонско-руската и руско-македонската јазична 
конфронтација  во склад со избраните теми за дипломска работа; книжевно-теоретските и 
преведувачки паралели во рамките на руското и македонското книжевно творештво; руското 
цивилизациско и културно наследтсво и перспективи . На вежбите се читаат и се презентираат 
руски стручни текстови. Собирање на материјал за научна обработка: јазичен, книжевно-
теоретски, преведувачки и културолошко-цивилизациски (руски и македонски) и изработка на 
план за негово опишување според определената тема за работа (под менторство). 
Менторска работа. Избор на тема, пошироко разгледување на областа од која е избрана темата. 
Разработка на конкретна тема со кандидатот, консултации, сугестии, преглед на веќе напишаната 
тема.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

10 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 0 часови 
16.2 Самостојни задачи  20 часови  
16.3 Домашно учење  0 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10   бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 
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20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
2
2.
1 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Пулькина, 

П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б.  

Учебник русского 
языка для 
иностранцев.  

Москва 1975 

2. Бабайцева, 
В.В., 
Максимов, Л.Э.  

Синтаксис. 
Пунктуация  

Москва 1981 

3. Редактори: 
Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс",  

1998 

2
2.
2 

Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Панзова, В. Науката како занает Скопје: Филозофски 

факултет 
2003 

2. Панзова, В. Прирачник за 
изработка на 
студентски трудови 

Скопје: Филозофски 
факултет 

2007 

  3.     
  4.     
  5.     
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руска цивилизација и култура 4 
2. Код  
3. Студиска програма Руски културолошки студии 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
лектор Екатерина Терзијоска 

9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

      
11. Содржина на предметната програма: 

1953 – смртта на Сатлин. Десталинизација во литературата и уметноста. Распаѓање на СССР (1993). 
Брак и семејство. Семејно-имотни односи до почетокот на 20 век. Семејно-брачни односи. Улогата 
на руската жена во семејството и општеството. Русија денес: политичко и административно 
уредување, внатрешна и надворешна политика на Русија. Законодавен дом – Државна дума. 
Плурализмот во РФ. Национална одбрана. Стопанство и индустрија. Култура и уметност. Јавен и 
приватен сектор.   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 45  часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 

15 часови 
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тимска работа  
16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 

16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                              бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                              бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                            бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата       
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Т.В.Попспиров
а  

Основен курс по 
историја и култура на 
Русија 

Филолошки 
факултет-Скопје 

2009 

2.                         
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Руски јазик 6 (синтакса; лекторски вежби) 

(втор модул; странски јазик или еден 
источнословенски или западнословенски јазик) 

2. Код  
3. Студиска програма -- Втор модул:  

 Б) од останатите катедри на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески  
В) од останатите факултети на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија  
-- Изборен предмет  
а) како странски јазик 
б) како еден источнословенски или 
западнословенски јазик 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 
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5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева 
лектор 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

усвојување на теориски знаења и практична примена на руската синтакса  
- способност за анализа на релација текст/контекст  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
- способност за контрастивен пристап (мајчин-странски јазик)  
Оспособување на студентите за комуникација во одредени ситуации. Писмени состави. Превод на 
текстови според дадените теми.  
- академска писменост  
- јазична (лингвистичка) комуникациска способност  
-способност за поттикнување и креативност и критичност кај учениците  

11. Содржина на предметната програма: 
Модални (субјективни, објективни) значења на реченицата. Сложени реченици со подредени 
односи на деловите. Реченици со нерасчленета структура, реченици со расчленета структура. 
Асиндетички реченици. Туѓ говор и начини на негово предавање. Синтаксата и интерпункцијата во 
реченицата.  
Говорни и граматички теми: 1. Човек. Внатрешни и надворешни карактеристики и особини. 
Функционална граматика: изразување на атрибутски односи; употреба на синтаксички конструкции. 
2. Спорт. Функционална граматика: употреба на глаголи со префиски; употреба на синтаксички 
конструкции. Прераскажување и превод на текстови   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

90 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       70  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 
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21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Попспирова, 
Т.В., 
Павловска, В.Г.  

Современ руски јазик 
за 3-та година. 
Практичен курс  

Скопје 2006 

2. Войнова, Е.И.  Учебник русского 
языка для студентов-
филологов. Основной 
курс (второй год 
обучения)  

Москва. "Русский 
язык".  

      

3. Костина, И.С.  Перспектива (выпуск 
3)  

Санкт-Петербург, 
"Златоуст  

1996.  

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Бабайцева, 

В.В., 
Максимов, Л.Э  

Синтаксис. 
Пунктуация.  

Москва 1981 

2. Редактори: 
Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс 

1998 

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Контрастивна анализа на рускиот и на македонскиот 

јазик 2  
2. Код  
3. Студиска програма Руски културолошки студии 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Наставник: проф. д-р Максим Каранфиловски  
Соработник: д-р Биљана Мирчевска - Бошева  

9. Предуслови за запишување на предметот положен испит Контрастивна анализа на рускиот и 
македонскиот јазик 1  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
усвојување на теориски знаења од областа на контрастивна анализа на македонскиот и рускиот 
јазик.  
- способност за примена на литературните и на јазичните содржини на предметите  
- способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети:јазик, 
лингвистика, литература и др.  
- способност за анализирање, синтетизирање и разбирање  

11. Содржина на предметната програма: 
Сличности на фонетските, етимолошките и граматичките појави во македонскиот и рускиот јазик, 
сврзани со нивното генгетско сродство. Разлики на фонетски, мофолошки и синтаксички рамништа. 
Разлики во развиеноста на функционалните стилови во македонскиот и рускиот литературен јазик. 
Специфични проблеми на граматичката контрастивна анализа. Сличности и разлики во 
функционирањето на заедничките граматички категории. Еквиваленти на специфичните граматички 
категории. Глаголски вид. Синтаксички проблеми на контрастивната анализа на рускиот и 
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македонскиот јазик. Разлики во синтаксичката структура. Местоположба на зборовите. Неутрални 
комуникативно-необележани структури. Комуникативно-стилски обележани структури   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                            бодови   

17.3.  Активност и учество                                       30  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Конески, 
Блаже  

Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик.  

Скопје       

2. Усикова, Р.П.  Македонский язык.  Скопье  2000 
3.                         

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.                         
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
 
 
 
1. Наслов на нaставниот предмет Креативно / научно пишување руски - македонски 
2. Код  
3. Студиска програма славистика/ наставна насока 
4. Организатор на студиската програма Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
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(единица, односно институт, катедра, оддел) Катедра: славистика 
5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник доцент д-р Биљана Мирчевска- Бошева 
9. Предуслови за запишување на предметот Ислушани и положени предмети согласно 

законските одредби на ФлФБК 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување знаења за фазите и компонентите на научноистражувачката постапка и оспособување 
на студентите за практична примена на тие знаења во планирањето и реализирањето на 
истражувањето за дипломската работа, како и презентирање на резултатите од истражувањето. 

11. Содржина на предметната програма: 
Идентификување на истражувачкиот проблем и негово формулирање во тема за дипломска работа; 
Откривање, регистрирање и обработка на релевантни извори за темата; Планирање на трудот; 
Пишување на  дипломска работа: Документирање на трудот: цитати, белешки, библиографија; 
Јазично и графичко обликување на делото.    

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, 
домашно учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 60 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

10 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи  20 часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и руски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Пулькина, 
П.М., Захава-
Некрасова, Е.Б.  

Учебник русского 
языка для 
иностранцев.  

Москва 1975 

2. Бабайцева, 
В.В., 

Синтаксис. 
Пунктуация  

Москва 1981 
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Максимов, Л.Э.  
3. Редактори: 

Шведова, Н.Э. 
Лопатин, В.В.  

Русская грамматика. 
Раздел: Синтаксис.  

Минск. Изд-во 
Плопресс",  

1998 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Панзова, В. Науката како занает Скопје: Филозофски 

факултет 
2003 

2. Панзова, В Науката како занает Скопје: Филозофски 
факултет 

2007 

  3.     
  4.     
  5.     
 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - ЛИСТА 2 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ - ЛИСТА 2 
 

КАТЕДРА ЗА АЛБАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) 

Наставен 
јазик 

Предуслов Кредити 

 Aлбански јазик 1 30 30 мак. - 
алб. 

нема 5 

 Aлбански јазик 2 30 30 мак. - 
алб.  

нема 5 

 Aлбански јазик 3 30 30 алб. - 
мак. 

нема 5 

 Aлбански јазик 4 30 30 алб. - 
мак. 

нема 5 

 Споредбена стручна терминологија 1 30 30 албански нема 5 
 Споредбена стручна терминологија 2 30 30 албански нема 5 
 Зборообразување на албанскиот јазик 30 30 албански нема 5 
 Балканска лингвистика 30 30 албански нема 5 
 Aлбанска книжевност 1 60 30 албански нема 5 
 Aлбанска книжевност 2 60 30 албански нема 5 
 Aлбанска книжевност 3 60 30 албански нема 5 
 Aлбанска книжевност 4 60 30 албански нема 5 
 Aлбанска книжевност 5 60 30 албански нема 5 
 Aлбанска книжевност 6 60 30 албански немa 5 
 Aлбанска книжевност 7 60 30 албански нема 5 
 Aлбанска книжевност 8 60 30 албански нема 5 
 Албанска усна лирика 60 30 албански нема 5 
 Албанска усна епика 60 30 албански нема 5 
 Фонетика на албанскиот јазик 30 30 албански нема 5 
 Фонологија на албанскиот јазик 30 30 албански нема 5 
 Правопис на албанскиот јазик 30 30 албански нема 5 
 Правоговор на албанскиот јазик 30 30 албански нема 5 
 Естетика на албанската книжевност 1 30 30 албански нема 5 
 Естетика на албанската книжевност 2 30 30 албански нема 5 
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 Лексикологија на албанскиот јазик 1 30 30 албански нема 5 
 Лексикологија на албанскиот јазик 2 30 30 албански нема 5 
 Морфологија на албанскиот јазик 1 60 30 албански нема 5 
 Морфологија на албанскиот јазик 2 60 30 албански нема 5 
 Синтакса на албанскиот јазик 1 60 30 албански нема 5 
 Синтакса на албанскиот јазик 2 60 30 албански нема 5 
 Дијалектологија на албанскиот јазик 1 30 30 албански нема 5 
 Дијалектологија на албанскиот јазик 2 30 30 албански нема 5 
 Историја на албанскито јазик 1 30 30 албански нема 5 
 Историја на албанскиот јазик 2 30 30 албански нема 5 
 Преведување од албански на 

македонски јазик 
0 60 алб. - 

мак. 
нема 5 

 Преведување од македонски на 
албански јазик 

0 60 мак. - 
алб. 

нема 5 

 Симултано толкување од албански на 
македонски јазик 

0 60 алб. - 
мак. 

нема 5 

 Симултано толкување од македонски 
на албански јазик 

0 60 мак. - 
алб. 

нема 5 

 Консекутивно толкување од албански 
на македонски јазик 

0 60 алб. - 
мак. 

нема 5 

 Консекутивно толкување од 
македонски на албански јазик 

0 60 мак. - 
алб. 

нема 5 

 Стилистика на албанската книжевност 30 30 албански нема 5 
 Поетика на албанската книжевност 30 30 албански нема 5 
 Албанска култура и цивилизација 1 30 30 албански нема 5 
 Албанска култура и цивилизација 2 30 30 албански нема 5 
 Контрастивна анализа на текст и говор  30 30 албански нема 5 
 Споредбена граматика на албанскиот 

и на македонскиот јазик 
30 30 албански нема 5 

 Ономастика 30 30 албански нема 5 
 Балкански фолклор 30 30 албански нема 5 
 Балканска етнологија 30 30 албански нема 5 
 Лингвостилистика на албанскиот јазик 

1 
30 30 албански нема 5 

 Лингвостилистика на албанскиот јазик 
2 

30 30 албански нема 5 

 Преглед на албанската книжевност 1 30 30 албански нема 5 
 Преглед на албанската книжевност 2 30 30 албански нема 5 
 Култура на говорот на албанскиот 

јазик 
30 30 албански нема 5 

 Компаративна книжевност 1 30 30 албански нема 5 
 Компаративна книжевност 2 30 30 албански нема 5 
 Социолингвистика 30 30 албански нема 5 

 
КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) 

Наставен 
јазик 

Предуслов Кредити 
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 Британска цивилизација 30 30 англиски нема 5 
 Лексички категории 30 30 англиски нема 5 
 Англиска ренесансна драма 30 30 англиски нема 5 
 Англиска ренесансна поезија 30 30 англиски нема 5 
 Американска цивилизација 30 30 англиски нема 5 
 Граматички категории 30 30 англиски нема 5 
 Утопии и антиутопии 30 0 англиски нема 5 
 Американски расказ 1 30 0 англиски нема 5 
 Деловна англиска комуникација и 

кореспонденција 
30 30 англиски нема 5 

 Америка и нејзините народи: вовед 
во полето на американските студии 
и книжевност 

30 30 англиски нема 5 

 Поезијата на романтизмот и 
викторијанската епоха 

30 30 англиски нема 5 

 Американски расказ 2 30 0 англиски нема 5 
 Вовед во применета лингвистика 30 0 англиски нема 5 
 Историја на англискиот јазик 1 30 30 англиски нема 5 
 Психолингвистика 30 0 англиски нема 5 
 Британската поезија на 20-от век 30 30 англиски нема 5 
 Семантика 30 0 англиски нема 5 
 Историја на англискиот јазик 2 30 30 англиски има 5 
 Социолингвистиката и изучувањето 

на јазиците 
30 0 англиски нема 5 

 Зборообразување на современ 
англиски јазик 

30 0 англиски нема 5 

 Интеркултуролошка комуникација 30 0 англиски нема 5 
 Преглед на теми во областа на 

американската историја и 
книжевност 

30 30 англиски нема 5 

 Еден американски автор: 
специјална студија 

30 0 англиски нема 5 

 Американска книжевност 1 30 30 англиски нема 5 

 Вовед во прагматика 1 30 0 англиски нема 5 

 Шекспир во современата британска 
драма 

30 30 англиски нема 5 

 Терминологија 30 0 англиски нема 5 

 Американска книжевност 2 30 30 англиски нема 5 

 Вовед во прагматика 2 30 0 англиски има 5 

 Англискиот роман на 18-от и 19-от 
век 

30 30 англиски нема 5 

 Модерен британски роман 30 30 англиски нема 5 
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 Современа Америка во глобален 
контекст: специјализирани теми од 
областа на американските студии 

30 15 англиски нема 5 

 
 
 

 
КАТЕДРА ЗА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) 

Наставен јазик Предуслов Кредити 

 Германски јазик 1 (ниво А1/1) 30 30 германски има 5 
Германски јазик 2 (ниво А1/2) 30 30 германски има 5 

 Германски јазик 3 (ниво А2/1)  15 15 германски има 5 
 Германски јазик 4 (ниво А2/2) 15 15 германски има 5 
 Германски јазик 1 (за други 

факултети) 
0 30 македонски/ 

германски 
нема 5 

 Германски јазик 2 (за други 
факултети) 

0 30 македонски/ 
германски 

има 5 

 
 
 

КАТЕДРА ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 
 
 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(час./сем.) 

Наставен јазик Предуслов Кредити 

 Италијански јазик (изборен предмет за други 
студиски групи) 1 

0 60 македонски 
и 
италијански 

нема 5 

 Италијански јазик (изборен предмет за други 
студиски групи) 2 

0 60 македонски 
и 
италијански 

има 5 

 Италијански јазик (изборен предмет за други 
студиски групи) 3 

0 60 италијански има 5 

 Италијански јазик (изборен предмет за други 
студиски групи) 4 

0 60 италијански има 5 

 
 

КАТЕДРА ЗА МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ 
 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) 

Наставен 
јазик 

Предуслов Кредити 

 Теорија на книжевност 1 (дисциплини и 
теорија на драма) 
 

30 30 македонски нема 5 

 Теорија на книжевност 2 (Теорија на 
проза и поезија) 

30 30 македонски нема 5 

 Народна книжевност 1 30 30 македонски нема 5 
 Народна книжевност 2 30 30 македонски нема 5 
 Средновековна книжевност 1 30 30 македонски нема 5 
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 Средновековна книжевност 2 30 30 македонски нема 5 
 Македонска книжевност од 15-18 век 30 30 македонски нема 5 
 Јужнословенски книжевности од 15-18 

век 
30 30 македонски нема 5 

 Митопоетика 30 30 македонски нема 5 
 Словенска митологија 30 30 македонски нема 5 
 Средновековна македонска култура 1 30 30 македонски нема 5 
 Средновековна македонска култура 2 30 30 македонски нема 5 
 Агиологија 1 30 30 македонски нема 5 
 Агиологија 2 30 30 македонски нема 5 
 Психоаналитички концепти во фолклорот 30 30 македонски нема 5 
 Метафорика 1 30 30 македонски нема 5 
 Метафорика 2 30 30 македонски нема 5 
 Реторика и стилистика 30 30 македонски нема 5 
 Херменевтика и семиологија 30 30 македонски нема 5 
 Нова македонска книжевност 1 30 30 македонски нема 5 
 Нова македонска книжевност 2 30 30 македонски нема 5 
 Нова хрватска книжевност 1  30 30 македонски нема 5 
 Нова хрватска книжевност 2 30 30 македонски нема 5 
 Нова словенечка книжевност 1 30 30 македонски нема 5 
 Нова словенечка книжевност 2 30 30 македонски нема 5 
 Светска книжевност 1 30 30 македонски нема 5 
 Светска книжевност 2 30 30 македонски нема 5 
 Книжевност за деца 1 30 30 македонски нема 5 
 Книжевност за деца 2 30 30 македонски нема 5 
 Современа македонска книжевност 1 30 30 македонски нема 5 
 Современа македонска книжевност 2 30 30 македонски нема 5 
 Нова српска книжевност 1 30 30 македонски нема 5 
 Нова српска книжевност 2 30 30 македонски нема 5 
 Нова бугарска книжевност 1 30 30 македонски нема 5 
 Нова бугарска книжевност 2 30 30 македонски нема 5 
 Современи јужнословенски книжевност 1 30 30 македонски нема 5 
 Современи јужнословенски книжевност 2 30 30 македонски нема 5 
 Македонска култура и цивилизација 1 30 30 македонски нема 5 
 Македонска култура и цивилизација 2  30 30 македонски нема 5 
 Македонска култура и цивилизација 3 30 30 македонски нема 5 
 Македонска култура и цивилизација 4 30 30 македонски нема 5 
 Македонска култура и цивилизација 5  30 30 македонски нема 5 
 Македонска култура и цивилизација 6  30 30 македонски нема 5 
 Постмодерната во македонската 

книжевност и филм 
30 30 македонски нема 5 

 Дискурси на моќта во македонската 
култура 

30 30 македонски нема 5 

 Реторика во односи со јавност 30 30 македонски нема 5 
 Категоријата абјект во македонската 

книжевност и култура 
30 30 македонски нема 5 
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 Семиотика на македонскиот роман 30 30 македонски нема 5 
 Семиологија во односи со јавност 30 30 македонски нема 5 
 Македонската книжевност и културната 

транзиција 
30 30 македонски нема 5 

 Имагологија – сликата на другиот во 
македонскиот книжевен контекст 

30 30 македонски нема 5 

 Виртуелен реализам – македонски 
постпостмодернизам 

30 30 македонски нема 5 

 Хибридни идентитети во македонската 
книжевност и култура 

30 30 македонски нема 5 

 
 
 
 
 

КАТЕДРА ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ 
 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 
(часови/ 
сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) 

Наставен 
јазик 

Предуслов Кр. 

 Правопис на современиот македонски јазик  30 0 македон. Нема 5 
 Правоговор на современиот македонски јазик 30 0 македон. Нема 5 
 Македонски јазик - вештини за правилно 

пишување 
30 0 македон. Нема 5 

 Македонски јазик-култура на говорот 30 0 македон. Нема 5 
 Современ македонски јазик 1 30 30 македон. Нема 5 
 Современ македонски јазик 2 30 30 македон. Нема 5 
 Современ македонски јазик 3 30 30 македон. Нема 5 
 Современ македонски јазик 4 30 30 македон. Нема 5 
 Општа лингвистика   македон.  5 
 Преглед на лингвистиката   македон.  5 
 Современа лингвистика 60 0 македон. Нема 5 
 Општа реторика 60 0 македон. Нема 5 
 Старословенски јазик 1   македон.  5 
 Старословенски јазик 2   македон.  5 
 Старословенски јазик 3 30 30 македон. има 5 
 Старословенски јазик 4 30 30 македон. има 5 
 Прагматика 30 0 македон. Нема 5 
 Македонскиот јазик во балкански контекст 30 0 македон. Нема 5 
 Морфологија  на СМЈ 30 30 македон. Нема 5 
 Фразеологија на МЈ 30 30 македон. Нема 5 
 Лексикологија на МЈ 30 30 македон. Нема 5 
 Зборообразување на СМЈ 30 30 македон. Нема 5 
 Синтакса на СМЈ 30 30 македон. Нема 5 
 Лингвостилистика на СМЈ 30 30 македон. Нема 5 
 Психолингвистика 30 30 македон. Нема 5 
 Социолингвистика 30 30 македон. Нема 5 
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 Семантика 30 30 македон. Нема 5 
 Ономастика 30 30 македон. Нема 5 
 Јазик, култура, идентитет   македон.  5 
 Основи на врзаниот текст 30 30 македон. Нема 5 
 Комуникација и реклама 30 15 македон. нема 5 
 Креативност во рекламирањето 30 15 македон.. нема 5 
 Македонски јазик за странски студенти 1 

(почетен курс) 
30 30 македон.. Нема 5 

 Македонски јазик за странски студенти 2 
(почетен курс) 

30 30 македон.. Нема 5 

 Македонски јазик за странски студенти 3 
(среден курс) 

30 30 македон.. Нема 5 

 Македонски јазик за странски студенти 4 
(среден курс) 

30 30 македон.. Нема 5 

 Македонски јазик за странски студенти 5 
(напреден курс) 

30 30 македон.. Нема 5 

 Македонски јазик за странски студенти 6 
(напреден курс) 

30 30 македон.. Нема 5 

 Правопис и правоговор 30 30 македон.. Нема 5 
 
 

СЛОВЕНЕЧКИ, СРПСКИ, ХРВАТСКИ, ВЛАШКИ 
 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 
(часови/ 
сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) 

Наставен јазик Предуслов Кр. 

 

СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК 

 Словенечки јазик 1 30 30 Македонски Нема 5 
 Словенечки јазик 2 30 30 Македонски Има 5 
 Словенечки јазик 3 30 30 Македонски Има 5 

 
СРПСКИ ЈАЗИК 

 Словенечки јазик 4 30 30 Македонски Има 5 
 Српски јазик 1 30 30 Македонски Нема 5 
 Српски јазик 2 30 30 Македонски Има 5 
 Српски јазик 3 30 30 Македонски Има 5 
 Српски јазик 4 30 30 Македонски Има 5 

 
ХРВАТСКИ ЈАЗИК 

 Хрватски јазик 1 30 30 Македонски Нема 5 
 Хрватски јазик 2 30 30 Македонски Има 5 
 Хрватски јазик 3 30 30 Македонски Има 5 
 Хрватски јазик 4 30 30 Македонски Има 5 

 
ВЛАШКИ ЈАЗИК 

 Влашки јазик и култура 1 30 30 Македонски Нема 5 
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 Влашки јазик и култура 2 30 0 Македонски Има 5 
 Влашки јазик и култура 3 30 0 Македонски Има 5 
 Влашки јазик и култура 4 30 0 Македонски Има 5 

 
 

 Kултура и цивилизација на Словенците 30 0 Македонски Нема 5 
 
 
КАТЕДРА ЗА ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ 
 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) 

Наставен јазик Предуслов Кредити 

 Теорија на книжевноста со реторика 30 0 Македонски Нема 5 
 Поетика на имагинарното и митот 30 0 Македонски Нема 5 
 Античката и современата книжевност 30 0 Македонски Нема 5 
 Мит, религија, книжевност 30 0 Македонски Нема 5 
 Теорија на фикцијата 30 0 Македонски Нема 5 
 Книжевност и антропологија 30 0 Македонски Нема 5 
 Книжевност и политика 30 0 Македонски Нема 5 
 Усмена-популарна-модерна книжевност и 

култура 
30 0 Македонски Нема 5 

 Поетика на фантастичниот расказ 30 0 Македонски Нема 5 
 Книжевноста и ликовните уметности 30 0 Македонски Нема 5 
 Рецепција, книжевност, култура 30 0 Македонски Нема 5 
 Книжевност и филм 30 0 Македонски Нема 5 
 Теории на идентитетот 30 0 Македонски Нема 5 
 Авангардни поетики на 20 век 30 0 Македонски Нема 5 
 Книжевна херменевтика 30 0 Македонски Нема 5 
 Компаративни методи 30 0 Македонски Нема 5 
 Креативно пишување 30 0 Македонски Нема 5 
 Историографска метафикција 30 0 Македонски Нема 5 
 Културолошки методи 30 0 Македонски Нема 5 
 Роман на 20-21 век 30 0 Македонски Нема 5 

 
КИНЕСКИ ЈАЗИК 

 Кинески јазик 1 30 30 Кин. / анг. Нема 5 
 Кинески јазик 2 30 30 Кин. / анг. Нема 5 
 Кинески јазик 3 30 30 Кин. / анг. Нема 5 
 Кинески јазик 4 30 30 Кин. / анг. Нема 5 

 
ЈАПОНСКИ ЈАЗИК 

 Јапонски јазик 1 30 30 Јап. / анг Нема 5 
 Јапонски јазик 2 30 30 Јап. / анг Нема 5 
 Јапонски јазик 3 30 30 Јап. / анг Нема 5 
 Јапонски јазик 4 30 30 Јап. / анг Нема 5 

 
РОМСКИ ЈАЗИК 
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 Ромски јазик 1 30 30 Ром. / мак. Нема 5 
 Ромски јазик 2 30 30 Ром. / мак. Нема 5 
 Ромски јазик 3 30 30 Ром. / мак. Нема 5 
 Ромски јазик 2 30 30 Ром. / мак. Нема 5 

 
 

ПОЛСКИ ЈАЗИК 
 

Код Наслов на предметот 
Предавања 
(час./сем.) 

Вежби 
(час./сем.) 

Наставен јазик Предуслов Кредити 

 Еден источнословенски или западнословенски јазик 
(руски, украински, полски, чешки и др.) 1 

30 30 македонски 
и полски 

нема 5 

 Еден источнословенски или западнословенски јазик 
(руски, украински, полски, чешки и др.) 2 

30 30 македонски 
и полски 

нема 5 

 Еден источнословенски или западнословенски јазик 
(руски, украински, полски, чешки и др.) 3 

30 30 македонски 
и полски 

нема  5 

 Еден источнословенски или западнословенски јазик 
(руски, украински, полски, чешки и др.) 4 

30 30 македонски 
и полски 

нема 5 

 Една источнословенска или западнословенска 
книжевност (руска, украинска, полска, чешка и др.) 1 

30 30 македонски нема 5 

 Една источнословенска или западнословенска 
книжевност (руска, украинска, полска, чешка и др.) 2 

30 30 македонски нема 5 

 Една источнословенска или западнословенска 
книжевност (руска, украинска, полска, чешка и др.) 3 

30 30 македонски  нема 5 

 Една источнословенска или западнословенска 
книжевност (руска, украинска, полска, чешка и др.) 4 

30 30 македонски  нема 5 

 Полска цивилизација и култура 1 30 15 македонски  нема 5 
 Полска цивилизација и култура 2 30 15 македонски нема 5 
 Полска цивилизација и култура 3 30 15 македонски нема 5 
 Полска цивилизација и култура 4 30 15 македонски нема 5 
 Полска цивилизација и култура 5 30 15 македонски нема 5 
 Полска цивилизација и култура 6 30 15 македонски нема 5 
 Западната словенска културна традиција и 

комуникација  (развој и влијанија)  1      
30 15 македонски нема 5 

 Западната словенска културна традиција и 
комуникација  (развој и влијанија)  2 

30 15 македонски нема 5 

 Полски јазик 5 30 30 македонски 
и полски 

нема 5 

 Полски јазик 6 30 30 македонски 
и полски 

нема 5 

 
КАТЕДРА ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(часови/сем.) 

Наставен јазик Предуслов Кредити 

 Дипломатска комуникација  30 0 македонски/ 
фанцуски 
англикси/ 
германски 

нема 5 
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 Интеркултурна комуникација  30 0 македонски/ 
фанцуски 
англикси/ 
германски 

нема 5 

 Меѓународните институции и 
преведувањето 

15 15 македонски нема 5 

 
 
 

КАТЕДРА ЗА СЛАВИСТИКА 
 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 
(часови/сем.) 

Вежби 
(час/сем.) 

Наставен 
јазик 

Предуслов Кредити 

 Вовед во славистика 1 30 0 македонски нема 5 
 Вовед во славистика 2 30 0 македонски нема 5 
 Еден источнословенски или 

западнословенски јазик (руски, 
украински, полски, чешки и др.) 1 

30 30 македонски 
и 
соодветниот 
јазик 

нема  5 

 Еден источнословенски или 
западнословенски јазик (руски, 
украински, полски, чешки и др.) 2 

30 30 македонски 
и 
соодветниот 
јазик 

нема 5 

 Еден источнословенски или 
западнословенски јазик (руски, 
украински, полски, чешки и др.) 3 

30 30 македонски 
и 
соодветниот 
јазик 

нема 5 

 Еден источнословенски или 
западнословенски јазик (руски, 
украински, полски, чешки и др.) 4 

30 30 македонски 
и 
соодветниот 
јазик 

нема 5 

 Една источнословенска или 
западнословенска книжевност (руска, 
украинска, полска, чешка и др.) 1 

30 30 македонски  нема 5 

 Една источнословенска или 
западнословенска книжевност (руска, 
украинска, полска, чешка и др.) 2 

30 30 македонски  нема 5 

 Една источнословенска или 
западнословенска книжевност (руска, 
украинска, полска, чешка и др.) 3 

30 30 македонски  нема 5 

 Една источнословенска или 
западнословенска книжевност (руска, 
украинска, полска, чешка и др.) 4 

30 30 македонски нема 5 

 Руска цивилизација и култура 1 30 15 македонски нема 5 
 Руска цивилизација и култура 2 30 15 македонски нема 5 
 Руска цивилизација и култура 3 30 15 македонски нема 5 
 Руска цивилизација и култура 4 30 15 македонски нема 5 
 Полска цивилизација и култура 1 30 15 македонски нема 5 
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 Полска цивилизација и култура 2 30 15 македонски нема 5 
 Полска цивилизација и култура 3 30 15 македонски нема 5 
 Полска цивилизација и култура 4 30 15 македонски нема 5 
 Чешка цивилизација и култура 1 30 15 македонски нема 5 
 Чешка цивилизација и култура 2 30 15 македонски нема 5 
 Чешка цивилизација и култура 3 30 15 македонски нема 5 
 Чешка цивилизација и култура 4 30 15 македонски нема 5 
 Источната културна традиција и 

комуникација  (развој и влијанија)  1 
30 15 македонски нема 5 

 Источната културна традиција и 
комуникација  (развој и влијанија)  2 

30 15 македонски нема 5 

 Западната културна традиција и 
комуникација  (развој и влијанија)  1      

30 15 македонски нема 5 

 Западната културна традиција и 
комуникација  (развој и влијанија)  2 

30 15 македонски нема 5 

 Полска цивилизација и култура 5 30 15 македонски нема 5 
 Полска цивилизација и култура 6 30 15 македонски нема 5 

 
КАТЕДРА ЗА ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 
(час./сем.) 

Вежби 
(час./сем.) 

Наставен 
јазик 

Предуслов Кредити 

 Историја на турската култура и 
цивилизација 1 

            турски       5 

 Историја на турската култура и 
цивилизација 2 

            турски       5 

 Османско турски јазик 1             турски       5 
 Османско турски јазик 2             турски       5 
 Османско турски јазик 3             турски       5 
 Османско турски јазик 4               турски       5 
 Стара турска книжевност 1             турски       5 
 Стара турска книжевност 2             турски       5 
 Класична турска  книжевност 1             турски       5 
 Класична турска  книжевност 2             турски       5 
 Историја на турскиот јазик 1             турски       5 
 Историја на турскиот јазик 2             турски       5 
 Усна  турската народна книжевност 

1 
            турски       5 

 Усна  турската народна книжевност 
2 

            турски       5 

 Турска книжевност за деца 1             турски       5 
 Турска книжевност за деца 2             турски       5 
 Техники на превод 1             турски       5 
 Техники на превод 2             турски       5 
 Осврт на туркофонска книжевност  1             турски       5 
 Осврт на туркофонска книжевност  2             турски       5 
 Книжевни поими и теории 1             турски       5 
 Книжевни поими и теории 2             турски       5 
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УНГАРСКИ ЈАЗИК 

 Унгарски јазик под „Ц„ 1             турски       5 
 Унгарски јазик под „Ц„ 2             турски       5 
 Унгарски јазик под „Ц„ 3             турски       5 
 Унгарски јазик под „Ц„ 4             турски       5 

 
КОРЕЈСКИ ЈАЗИК 

 Корејски јазик под „Ц„ 1             турски       5 
 Корејски јазик под „Ц„ 2             турски       5 
 Корејски јазик под „Ц„ 3             турски       5 
 Корејски јазик под „Ц„ 4             турски       5 

 
 

КАТЕДРА ЗА РОМАНСКИ ЈАЗИЦИ И КНИЖЕВНОСТИ 
 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 
(час./сем.) 

Вежби 
(час./сем.) 

Наставен 
јазик 

Предуслов Кредити 

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 
 Правно-политичка терминологија 

(француски) 
            Француски 

јазик 
нема 5 

 Францускиот јазик во меѓународните 
односи 

            Француски 
јазик 

нема 5 

 Медицинска терминологија 
(француски) 

            Француски и 
македонски 
јазик 

нема 5 

 Романизмите во македонскиот јазик             Македонски 
јазик 

нема 5 

 Преведување на народни приказни 
(од македонски на француски) 

            Француски 
јазик 

нема 5 

 Деловен француски јазик             Француски 
јазик 

нема 5 

 Преведување филмови од француски 
на македонски јазик 

            Македонски 
јазик 

нема 5 

 Култура на говор и на движење 
преку театарско изразување (на 
француски јазик) 

            Француски 
јазик 

Нема  5 

 Француски јазик 1             Македонски и 
француски 
јазик 

нема 5 

 Француски јазик 2             Француски 
јазик 

има 5 

 Француски јазик 3             Француски 
јазик 

има 5 

 Француски јазик 4             Француски 
јазик 

има 5 
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ПОРТУГАЛСКИ ЈАЗИК 
 Португалски јазик 1             Македонски и 

португалски 
јазик 

нема 5 

 Португалски јазик 2             Португалски 
јазик 

има 5 

 Португалски јазик 3             Португалски 
јазик 

има 5 

 Португалски јазик 4             Португалски 
јазик 

има 5 

 
ШПАНСКИ ЈАЗИК 

 Шпански јазик 1             Македонски и 
Шпански јазик 

нема 5 

 Шпански јазик 2             Шпански јазик има 5 
 Шпански јазик 3             Шпански јазик има 5 
 Шпански јазик 4             Шпански јазик има 5 

 
РОМАНСКИ ЈАЗИК 

 Романски јазик 1             Македонски и 
романски 
јазик 

нема 5 

 Романски јазик 2             Романски 
јазик 

има 5 

 Романски јазик 3             Романски 
јазик 

има 5 

 Романски јазик 4             Романски 
јазик 

има 5 

 
 

 Секој предмет од задолжителниот 
прв модул 

            види 
програма 

види 
програма 

5 

 Секој предмет од изборниот втор 
модул (Листа 1) 

            види 
програма 

види 
програма 

5 

 
 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

1. Наслов на нaставниот предмет Современ чешки јазик 1 
2. Код  
3. Студиска програма Чешки јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  1 година 

1 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник лектор по чешки јазик 
9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  
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практично запознавање со чешкиот jазик 
11. Содржина на предметната програма: 

Запознавање и меѓусебна комуникациjа. Jас и моите студии. Семеjство, роднински односи и секоjдневни 
занимања, во споредба со традиции и навики во семеjството на Чешка и Македониjа. Професии и 
занаети. Живеење: моjата соба, моjот стан, моjот град, моjата земjа; пространствени односи. Купување, 
пари, jадење – во Чешка и Македониjа. Во ресторан, менза, бифе. 
Вежби: правопис, именки, придавки, лични и показни заменки. Диктат и репродукциjа  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
0 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата чешки 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ivana Rešková – 
Magdalena 
Pintarová 

Communicative Czech 
(Elementary Czech) 

Univerzita Karlova, 
Praha 

      

2. Ivana Rešková Communicative Czech 
(Elementary Czech) - 
Workbook 

Univerzita Karlova, 
Praha;  

      

3. Jiřina 
Luttererová 

Česká slovní zásoba a 
konverzační cvičení 

Praha;       

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. K. Hronová, M. 

Turzíková 
Čeština pro cizince SPN Praha       

2.                         
  3.                         
  4.                         
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  5.                         
 
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет Современ чешки јазик 2  
2. Код  
3. Студиска програма Чешки јазик и книжевнсот 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  1 година 

2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник лектор по чешки јазик 
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

практично запознавање со чешкиот jазик 
11. Содржина на предметната програма: 

Секоjдневни активности и слободно време на човекот во современите услови. Во продавница – различни 
видови продавници. Во хотел. Патување. Распуст. Време. Временски единици, празници и како се 
одбележуваат. Годишни времиња и климатските одлики на европско и балканско поднебjе. 
Националните празници.  
Вежби: правопис, именки, деклинациjа на именки и придавки, степенување на придавките, предлози. 
Диктат и репродукциjа. Писмо, тестови.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
0 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата чешки 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
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22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Ivana Rešková – 

Magdalena 
Pintarová 

Communicative Czech 
(Elementary Czech) 

Univerzita Karlova, 
Praha;  

      

2. Ivana Rešková Communicative Czech 
(Elementary Czech) - 
Workbook 

Univerzita Karlova, 
Praha;  

      

3. Jiřina 
Luttererová 

Česká slovní zásoba a 
konverzační cvičení 

Praha;       

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Karla Hronová, 

Milada 
Turzíková 

Čeština pro cizince SPN Praha       

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         

 
1. Наслов на нaставниот предмет Современ чешки јазик 3 
2. Код  
3. Студиска програма Чешки јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

3 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник лектор по чешки јазик  
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

практично запознавање со чешкиот jазик 
11. Содржина на предметната програма: 

Како го поминав летниот распуст, одмор. Внатрешни и надворешни особини на човекот. Човечкиот живот 
од раѓање до старост. Здравjе. Болест и здравствени установи – поликлиника, болница, аптека,.. 
Вежби: Заменки, глаголи, предлози. Некои основни зборообразувачки модели. Писмо, покана   

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
0 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска                                      10  бодови 
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работа 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   

од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата чешки 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ivana Rešková – 
Magdalena 
Pintarová 

Communicative Czech 
(Elementary Czech) 

Univerzita Karlova, 
Praha;  

      

2. Ivana Rešková Communicative Czech 
(Elementary Czech) - 
Workbook 

Univerzita Karlova, 
Praha;  

      

3. Jiřina 
Luttererová 

Česká slovní zásoba a 
konverzační cvičení 

Praha;       

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Karla Hronová, 

Milada 
Turzíková 

Čeština pro cizince SPN Praha.       

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         

 
1. Наслов на нaставниот предмет Современ чешки јазик 4 
2. Код  
3. Студиска програма Чешки јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

4 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник лектор по чешки јазик 
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

практично запознавање со чешкиот jазик 
11. Содржина на предметната програма: 

Фискултура и спорт – основна терминологиjа: Градот и наjважните административни установи, градски 
сообраќаj, екологиjа. Изнаjмување стан. Пошта, телеграф, телефон. 
Вежби: Составување на писмени и усни текстови  на определени теми со посебен осврт кон диjалог. 
Читање весници и репродукциjа. Работа со превод, слушање на аудиокасети, гледање на видеокасети.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
0 часови 
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15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата чешки 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ivana Rešková – 
Magdalena 
Pintarová 

Communicative Czech 
(Elementary Czech) 

Univerzita Karlova, 
Praha;  

      

2. Ivana Rešková Communicative Czech 
(Elementary Czech) - 
Workbook 

Univerzita Karlova, 
Praha;  

      

3. Jiřina 
Luttererová 

Česká slovní zásoba a 
konverzační cvičení 

Praha;            

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Karla Hronová, 

Milada 
Turzíková 

Čeština pro cizince SPN Praha.       

2.                         
  3.                         
  4.                         
  5.                         

 

1. Наслов на нaставниот предмет Современ украински јазик 1 
2. Код  
3. Студиска програма  
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  1 година 

1 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник лектор по украински јазик 
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9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Практично запознавање со украинскиот јазик 
11. Содржина на предметната програма: 

  
12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 

учење (подготовка на испит) 
13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
0 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата украински 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.          
2.          
3.          

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.          
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         

 

 

1. Наслов на нaставниот предмет Современ украински јазик 2 
2. Код  
3. Студиска програма  
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4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  1 година 

2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник лектор по украински јазик 
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Практично запознавање со украинскиот јазик 
11. Содржина на предметната програма: 

Воопштени систематизирани знаења за основните закони и правила на граматиката на современиот 
украински јазик, широко да се запознаат студентите со тој лексички и синтаксичен материјал којшто би 
им дозволил активно да ги совладеат вештините на современиот разговорен јазик, усното реферирање на 
текстовите, читањето и преведувањето, меѓу другото со помош на речник, општоразговорни, уметнички и 
специјални (врзани за некоја област) текстовни соопштенија. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
0 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата украински 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.          
2.          
3.          

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.          
2.                         
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  3.                         
  4.                         
  5.                         

 

1. Наслов на нaставниот предмет Современ украински јазик 3 
2. Код  
3. Студиска програма  
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

1 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник лектор по украински јазик 
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Практично запознавање со украинскиот јазик 
11. Содржина на предметната програма: 

Воопштени систематизирани знаења за основните закони и правила на граматиката на современиот 
украински јазик, широко да се запознаат студентите со тој лексички и синтаксичен материјал којшто би 
им дозволил активно да ги совладеат вештините на современиот разговорен јазик, усното реферирање на 
текстовите, читањето и преведувањето, меѓу другото со помош на речник, општоразговорни, уметнички и 
специјални (врзани за некоја област) текстовни соопштенија. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
0 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата украински 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
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22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1.          
2.          
3.          

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.          
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         

 

1. Наслов на нaставниот предмет Современ украински јазик 4 
2. Код  
3. Студиска програма  
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник лектор по украински јазик 
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Практично запознавање со украинскиот јазик 
11. Содржина на предметната програма: 

Воопштени систематизирани знаења за основните закони и правила на граматиката на современиот 
украински јазик, широко да се запознаат студентите со тој лексички и синтаксичен материјал којшто би 
им дозволил активно да ги совладеат вештините на современиот разговорен јазик, усното реферирање на 
текстовите, читањето и преведувањето, меѓу другото со помош на речник, општоразговорни, уметнички и 
специјални (врзани за некоја област) текстовни соопштенија. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
0 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
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од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата украински 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.          
2.          
3.          

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.          
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         

 

 

1. Наслов на нaставниот предмет Украинска книжевност 1 
2. Код  
3. Студиска програма  
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  1 година 

1 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник лектор по украински јазик 
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Практично запознавање со украинскиот јазик 
11. Содржина на предметната програма: 

Предметот на научната дисциплина „Украинска литература” ги вклучува процесите на литературниот 
развој во Украина, еволуција на литературните текови и насоки, значајните дела впишани во контекстот 
на националната историја, традиција и новаторските истражувања.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
0 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
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17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата украински 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.          
2.          
3.          

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.          
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         

 

 

1. Наслов на нaставниот предмет Украинска книжевност 2 
2. Код  
3. Студиска програма  
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  1 година 

2 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник лектор по украински јазик 
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Практично запознавање со украинскиот јазик 
11. Содржина на предметната програма: 

Предмет на научната дисциплина „Украинска литература” ги вклучува процесите на литературниот 
развој во Украина, еволуција на литературните текови и насоки, значајните дела впишани во контекстот 
на националната историја, традиција и новаторските истражувања. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
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15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

0 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата украински 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.          
2.          
3.          

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.          
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         

 

1. Наслов на нaставниот предмет Украинска книжевност 3 
2. Код  
3. Студиска програма  
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 

1 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник лектор по украински јазик 
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Практично запознавање со украинскиот јазик 
11. Содржина на предметната програма: 

Предмет на научната дисциплина „Украинска литература” ги вклучува процесите на литературниот 
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развој во Украина, еволуција на литературните текови и насоки, значајните дела впишани во контекстот 
на националната историја, традиција и новаторските истражувања. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
0 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата украински 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.          
2.          
3.          

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.          
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         

 

1. Наслов на нaставниот предмет Украинска книжевност  4 
2. Код  
3. Студиска програма  
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: славистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  2 година 7. Број на ЕКТС  



 257

2 семестар кредити 
8. Наставник лектор по украински јазик 
9. Предуслови за запишување на предметот       
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Практично запознавање со украинскиот јазик 
11. Содржина на предметната програма: 

Предмет на научната дисциплина „Украинска литература” ги вклучува процесите на литературниот 
развој во Украина, еволуција на литературните текови и насоки, значајните дела впишани во контекстот 
на националната историја, традиција и новаторските истражувања. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
0 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

120 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи       часови 
16.2 Самостојни задачи        часови  
16.3 Домашно учење        часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови                                       60  бодови                                                      
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
 
                                     10  бодови   

17.3.  Активност и учество                                       20  бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
                                     10  бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)                   
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода       8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода       9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата украински 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.          
2.          
3.          

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.          
2.                         

  3.                         
  4.                         
  5.                         
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