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Апстракт
Овој труд дава краток приказ на изучувањето на рускиот јазик на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Дадени се и можни насоки за
зголемување на интересот за изучување на рускиот јазик во рамките на
Универзитетот.
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Abstract
This paper provides an overview of studying Russian at the Goce Delcev
University in Stip. It also provides possible directions for increasing the interest
in studying Russian at the University.
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Кога станува збор за изучувањето на рускиот јазик на Универзитетот
„Гоце Делчев“ (УГД) во Штип, може да се каже дека интересот за самиот
јазик е голем и истовремено бележи тенденција на зголемување на бројот на
студенти кои сакаат да го научат од година в година.
Како мал вовед во историјата на изучувањето на рускиот јазик на УГД,
ќе кажам дека Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во 2007 година започна
со седум факултети и една висока школа, во академската 2008/09 година во
состав на Универзитетот влегоа уште шест нови факултети, а во учебната
2014/15 година еден факултет премина во академија и се отворија две нови
академии. Денес, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип интегрира 15
единици, од кои 12 факултети и 3 академии, со повеќе од 100 студиски
програми во трите циклуси на студии.
Од самиот почеток на работата на УГД, во зависност од студиската
програма, рускиот јазик се изучуваше на различни нивоа, со различен фонд
на часови. Така, на пример, на Филолошкиот факултет можеше да се изучува

во 6 семестри (од Руски јазик 1 до Руски јазик 6), на некои во 4 семестри
(како на Факултетот за туризам и бизнис логистика), додека кај останатите
во 2 семестра или во 1 семестар, повторно со различен број на часови.
Оваа академска година, рускиот јазик на УГД се нуди како изборен
странски јазик на сите факултети и академии на прв циклус студии, со
можност за изучување во два семестра, односно како Руски јазик 1 и Руски
јазик 2.
Според податоците добиени од Студентската служба при УГД, во
академската 2014/2015 година на Економскиот факултет од вкупно
запишани 459 студенти, Руски јазик слушаат 20; на Електротехничкиот
факултет од 119 слушаат 2; на Земјоделскиот факултет од 290 студенти
слушаат 14; на Ликовната академија од 28 студенти, Руски јазик слушаат 18;
на Машинскиот факултет и на Музичката академија има по 1 студент за
Руски јазик од вкупно 118, односно 59; на Правниот факултет има 7
студенти од вкупно 224; на Технолошко-техничкиот факултет има 1 студент
од 128 студенти, на Факултетот за информатика има 13 студенти од 248, на
Факултетот за образовни науки 29 студенти од вкупно 56, на Филмската
академија има 1 студент од вкупно 13, на Филолошкиот факултет има 57
студенти од вкупно 550, на Факултетот за медицински науки има 4 студенти
од 556, на Факултетот за природни и технички науки од 481 има 10 студенти,
додека на Факултетот за туризам и бизнис логистика од 1221 студент има
170 студенти кои го изучуваат рускиот јазик.
Причините за интересот за изучување на рускиот јазик се различни,
меѓутоа како факт може да се земат следниве:
а) студентите го сметаат рускиот јазик како лесен поради тоа што
рускиот и македонскиот се сродни словенски јазици
б) студентите сметаат дека познавањето на руски јазик ќе им ги
зголеми шансите за наоѓање работа во земјава и странство

в) студентите го избираат рускиот јазик затоа што сметаат дека
полесно ќе го научат поради тоа што рускиот јазик се изучува од почетно
ниво.
На УГД работат еден лектор по руски јазик и еден кореспондент по
руски јазик.
Во зависност од студиската програма, учебниците според кои се
одвива наставата по предметот Руски јазик се различни, но во својство на
основни материјали беа користени и се користат учебникот «Русский язык»1
на авторите Московкин и Сиљвина, «Русский язык в упражнениях»2 на
авторите Хавронина и Широченскаја, «Здравствуй, русский язык!»3 на
Бондаренко и Гуркова, како и «Ключ»4 на авторката Осипова.
Бидејќи се согледа во најголем дел ниту еден од овие учебници не
одговара во целост на потребите на наставната програма, беше решено да се
започне со изработка на учебник по Руски јазик, чие излегување е планирано
за 2016/2017 година.
Исто така, активно се работи и на отворање Катедра за русистика во
рамките на Филолошкиот факултет, со што уште повеќе би се зголемил
интересот на студентите за изучување на рускиот јазик.
Мора да се напомене и соработката со Медицинскиот факултет во
Самара во чии рамки се одвива и размена на наставен и студентски кадар во
текот на летните месеци, со што студентите добиваат практична можност да
го употребат своето познавање на рускиот јазик, како и соработката со
Државниот универзитет во Воронеж.
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Од горенаведеното може да се заклучи дека студентите на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се заинтересирани за изучување на
рускиот јазик, рускиот се изучува на сите факултети и академии на
Универзитетот, како и дека постои можност за унапредување на формите за
усовршување на рускиот јазик на УГД по пат на воспоставување соработка
и размена на студенти со универзитети од Русија.

