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Висока школа струковних студија за 
образовање васпитача Вршац 

Филозофија културе 
Дечија субкултура Руски 
језик 

Докторат 1998 МГУ, им. Ломоносова (Москва) филозофија 
Специјализација 1996 

2005 
МГУ, им. Ломоносова (Москва) 
МГУ, им. Ломоносова (Москва) 

Културологија 
Теорија и методика 
предавања руског језика као 
страног језика 

Магистратура / 
Мастер 

2006 МГУ, им. Ломоносова (Москва) / 
Универзитет у Новом Саду 

Филологија - русистика 

Диплома 1981 Филолошки факултет универзитета у 
Саратову им. Чернишевског 

Руски језик и књижевност 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 назив предмета    

   
Назив студијског програма, врста студија  Часова 

активне 
наставе  

1. Руски језик 1 и 2 Струковни васпитач деце предшколског узраста, основне 6 
2. Руски језик 1 и 2 Струковни васпитач деце јасленог узраста, основне 6 
3. Филозофија 

културе 
Струковни васпитач деце предшколског узраста, основне 3 

4.  Дечија субкултура Струковни васпитач деце предшколског узраста, основне 2 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. Диалогические основы межкультурных взаимодействий (аутореферат). 
– М.: 1998 

2. Лингводидактические основы учебного пособия по русскому языку как 
иностранному для учащихся педагогических училищ Сербии. – Вршац: Виша 
школа за образовање васпитача, 2005 (Нови Сад: Верис). – 122 стр. 
ISBN 86-7372-049-4 COBISS.SR-ID 205379591 

3. Онтологический аспект диалога. – В сб.: Проблемы культуры в условиях 
новой экономической реальности // Материалы международной конференции . 
– М., 1997. – Сс. 441-448. 

4. Проблема онтологической диссипативности системы языка 
(гипотетический подход). – В кн.: Философия и социально-гуманитарное 
познание: Юбилейные чтения / Сост., отв. ред. Г.Г. Кириленко; МГУ им. М.В. 
Ломоносова, ф-т гос. упр., каф. филос. гум. ф-тов. – М.: Полиграф-Информ, 
2003, сс.67-71. 

5. "Антропология с прагматической точки зрения" И. Канта и идея 
взаимодействия культур, Arhe, Časopis za filozofiju, Filozofski fakultet, 
Odsek za Filozofiju, Novi Sad, God. I, № 1/2004, str. 152-157. 

6. Билингвизам и развој сазнајних и стваралачких способности детета, 
Зборник Више школе за образовање васпитача у Вршцу, бр. 4, Вршац 1998, 
стр. 192-196. 

7. Теорија способности Б.М.Теплова, Зборник Више школе за образовање 
васпитача у Вршцу, бр. 10, Вршац 2004, стр. 315-320. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни  
Усавршавања  2005. Специјалиста за лингво-дидактичко тестирање иностраних грађана из области 

руског језика 
 


