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ПРОМЕНА ПАРАДИГМЕ ОЦЕЊИВАЊА У 
НАСТАВИ КАО ЕЛЕМЕНАТ СТРАТЕГИЈЕ 

УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА1

Апстракт 
Предмет овога рада су разлози и аргументација за парадигматско мења-
ње оцењивања у настави ради унапређивања квалитета образовања. У 

раду се најпре разматрају актуелна кретања у проучавању оцењивања као контекст 
за разумевање залагања за промену парадигме. Потом се разматра употреба појма 
научне парадигме у литератури о оцењивању и педагошко-дидактички разлози за па-
радигматску промену доминантног начина оцењивања. У завршном делу рада ови по-
даци се доводе у везу са захтевима за подизање квалитета оцењивања и дискутује се о 
промени парадигме као делу стратегије унапређивања квалитета. Подаци из прегледа 
показују да оцењивање у настави суштински зависи од полазишта о природи образо-
вања, знања, учења и подучавања и да се мења – мењањем парадигме из њихове основе. 
Данашње праксе оцењивања успостављене су у прошлости према потребама тада-
шњих друштава и на знањима која су данас превазиђена и треба их мењати на начин 
да служе учионичким процесима подучавања и учења и то из перспективе ученика. Па-
радигматско мењање оцењивања захтева системску подршку, квалитет промене је 
локално специфичан, а главни актери процеса разумевања, процењивања и грађења 
квалитета оцењивања јесу ученици и наставници. У процесу мењања парадигма има 
вишеструке функције. 

Кључне речи: оцењивање, научна парадигма, мењање парадигме оцењивања, 
квалитет образовања, стратегија унапређивања квалитета образовања.

CHANGING EVALUATION PARADIGM IN THE TEACHING 
PROCESS AS AN ELEMENT OF THE STRATEGY FOR 

ENHANCING THE QUALITY OF EDUCATION

Abstract 
The article deals with reasons and argumentation for a paradigmatic change of 
evaluation in the teaching process in order to enhance the quality of education. 

First current developments in the study of evaluation are considered as the context for under-
standing the advocacy for the paradigm change. Then the use of the term scientific paradigm as 

1 Чланак је резултат рада на пројекту „Модели процењивања и стратегије унапређивања 
квалитета образовања у Србији“, бр. 179060 (2011-2014), који финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије а реализује Институт за педагогију и андрагогију 
Филозофског факултета Универзитета у Београду.
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found in the literature on evaluation is considered and the reasons for changing the dominant 
way of evaluation are presented. In the final part of the article these data are related to the require-
ments for high quality evaluation and the change of the paradigm, seen as part of the strategy 
for enhancing the quality, is discussed. The data obtained by the analysis reveal that evaluation 
in the teaching process basically depends upon the nature of education, knowledge, learning and 
teaching and that it changes - by changing the paradigm in its basis. Current evaluation prac-
tices were formed according to the needs of different societies in the past and knowledge that is 
obsolete today. Evaluation practices should now be changed in order to contribute to class teach-
ing/learning processes from the perspective of the student. Paradigmatic changing of evaluation 
needs systemic support, the quality of change is locally specific and the main actors of under-
standing, evaluating and building up the quality of evaluation are students and teachers. In the 
process of changing the paradigm has multiple functions.

Keywords: evaluation, scientific paradigm, changing evaluation paradigm, quality of education, 
strategy for enhancing the quality of education.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ОЦЕНИВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 
СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Резюме 
В данной работе рассматриваются причины парадигматического изме-
нения оценивания в обучении в целях повышения качества образования, В 

статье сначала обсуждаются актуальные движения в изучении процесса оценивания в 
качестве контекста для понимания необходимости изменения парадигмы, Далее рас-
сматривается использование понятия научная парадигма в педагогической литера-
туре и педагогическо-дидактические причины парадигматического/концептуального 
изменения доминирующего вида оценивания, В заключительной части статьи, в кон-
тексте этих данных, рассматривается качество оценивания, обсуждаются необхо-
димые изменения парадигмы и стратегии повышения качества обучения, Приведенные 
данные показывают, что оценивание в обучении зависит от понимания сущности об-
разования, знания, обучения и преподавания, и меняется - изменением базовой парадиг-
мы, Сегодняшняя практика оценивания была создана в прошлом и удовлетворяла тре-
бования тогдашнего общества, Эти требования в настоящее время устарели и нужно 
их менять в соответствии с требованиями современного общества, Парадигмати-
ческое изменение оценивания требует системной поддержки; изменение качества не-
сет локальный характер, а главные носители процесса понимания, оценки, повышения 
качества оценивания являются ученики и преподаватели, В процессе изменения, пара-
дигма имеет несколько функций.

Ключевые слова: оценивание, научная парадигма, изменение парадигмы оценивания, 
качество образования, стратегии повышения качества образования.
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ДИСЦИПЛИНАРНИ ИЛИ ИНТЕГРИСАНИ 
КУРИКУЛУМ: ТРИ РАЗЛИКЕ1

Апстракт 
Рад се бави разликама између дисциплинарног и интегрисаног курикулума 
које се односе на схватање знања, учења и очекивања од школе/дечјег вр-

тића. Схватање знања у дисциплинарном и интегрисаном курикулуму анализирано је 
преиспитивањем разлика између знања као акумулације онога што појединац зна и зна-
ња као узајамне персоналне и друштвене промене. Схватање учења је анализирано кроз 
разлике између процеса учења као репродукције и као трансформације. Различита оче-
кивања од школе/дечјег вртића у којима се остварују дисциплинарни или интегрисани 
курикулум сагледана су у односу на неке промене њихове културе. Чланком смо настоја-
ли да дамо допринос разматрањима курикулума којима се у развијању и евалуацији ку-
рикулума указује на важност познавања карактеристика приступа из којег он настаје.

Кључне речи: курикулум као садржај, курикулум као пракса, знање као епистемолошка 
промена, знање као онтолошка промена, учење трансмисијом, учење учешћем.

DISCIPLINARY OR INTEGRATED CURRICULUM: THREE DIFFERENCES

Abstract 
The paper considers differences between disciplinary and integrated curricula, re-
lated to the understanding of knowledge, learning and expectations of the school/ 

kindergarten. The concepts of knowledge in the disciplinary and integrated curricula were analyz-
ed by examining the differences between knowledge seen as the accumulation of what a person 
knows and the knowledge as interpersonal and social changes. The concepts of learning were 
analyzed through the differences between the process of learning by reproduction or as transfor-
mations. Different expectations of the school/kindergarten in which a disciplinary or integrated 
curriculum is used were analyzed by the perceived changes of their culture. The aim of the article 
was to make a contribution to the considerations of the curricula by stressing that it is important 
to be aware of the characteristics of the approach from which the development and evaluation 
of a curriculum arises.

Keywords: curriculum as contents, curriculum as practice, knowledge as epistemological 
change, knowledge as ontological change, learning by transmission, learning by participation.

1 Рад је настао у оквиру пројекта “Модели процењивања и стратегије унапређивања 
квалитета образовања у Србији” бр. 179060, који финансира Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, а носилац је Институт за педагогију и андрагогију 
Филозофског факултета Универзитета у Београду.
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИЛИ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
КУРРИКУЛУM: ТРИ ОТЛИЧИЯ

Резюме 
Настоящая работа посвящена различиям между дисциплинарным и ин-
тегрированным куррикулумами, связанным с пониманием знания, обуче-

ния и ожидания от школы/детского сада, При анализе понимания знания в дисципли-
нарном и интегрированном куррикулумах были установлены различия между знанием 
как накоплением того, что человек знает, и знанием, полученным в процессе взаимных 
личных и социальных изменений, Обучение анализируется через различия между пони-
манием обучения как репродукции знаний и обучения как трансформации знаний, Раз-
личные ожидания от школы/детского сада, в которых применяется дисциплинарный 
или интегрированный куррикулум, рассмотрены по отношению к определенным из-
менениям их культуры, Данной работой мы постарались внести вклад в обсуждение 
куррикулума, указывая на то, что при его разработке и оценке необходимо учесть ха-
рактеристики более широкого подхода.

Ключевые слова: куррикулум как содержание, куррикулум как практика, знание как 
эпистемологичское изменение, знание как онтологическое изменение, обучение путем 
передачи, обучение путем участия.
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МОДЕРНЕ И ПОСТМОДЕРНЕ ОСНОВЕ 
УМЕТНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА: ОД 

ЛИКОВНЕ КА ВИЗУЕЛНОЈ КУЛТУРИ

Апстракт 
Преиспитивање модернистичких теоријских поставки на којима почива 
ликовна култура важан је услов у покушајима обнављања и прилагођава-

ња предмета новим друштвеним околностима. У критичкој анализи досадашњих те-
оријских основа уметничког образовања мапирана је структура базирана на формали-
стичким, експресионистичким и феноменолошким идејама. Визуелна култура почива 
на постструктуралистичким теоријским основама, семиологији, неомарксизму, де-
конструкцији, студијама културе и студијама медија, односно на постмодернистичкој 
филозофској платформи. У епохи комуникације која се доминантно одвија путем слике, 
увођење учења медијске писмености у школе важан је захтев за теоретичаре ликовне 
педагогије. То је могуће остварити променом термина „ликовна“ у „визуелна“ култура, 
која би подразумевала и промену концепције, обухватио би се шири опсег слика и идеја 
медијске писмености.

Кључне речи: визуелна култура, ликовна култура, модернизам, постмодернизам, 
медијска писменост.

MODERN AND POSTMODERN BASES OF ART EDUCATION: 
FROM FINE ARTS TO VISUAL CULTURE

Abstract 
Reexamination of modern theoretical settings on which the subject Fine Arts re-
lies, is an important condition of the attempts to renovate and adept the subject 

to new social circumstances. In a critical analysis in which the hitherto theoretical bases of art 
education a structure was mapped, based on formalistic, expressionistic and phenomenological 
ideas. Visual culture lies on post-structuralistic theoretical basis, semiology, neomarxism, decon-
struction, cultural studies and media studies, i.e. postmodern philosophical platform. In the epoch 
of communication dominantly performed via images, the introduction of the media literacy in 
schools becomes an important demand to the theorists of art pedagogy. It can be done by sub-
stituting the term ''art'' for ''visual'' culture which would include the changing of the concept and 
provide a wider frame of images and ideas of the media literacy.

Keywords: visual culture, fine art culture, modernism, postmodernism, media literacy.
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МОДЕРНИСТСКИЕ ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ К ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Резюме 
Пересмотр модернистских теоретических положений, на которых опи-
рается обучение изобразительному искусству, является важным для вос-

становления и приспособления учебного предмета к новым социальным условиям, В 
критическом анализе предыдущих теоретических основ художественного образования 
отображается структура, основанная на формальных, экспрессионистских и феноме-
нологических идеях, Визуальная культура опирается на теоретические основы пост-
структурализма, семиотики, неомарксизма, деконструкции, культурологии и СМИ, 
т,е, на постмодернистскую философскую платформу, В период коммуникации, кото-
рая ведется преимущественно посредством фотографии, введение преподавания ме-
диаграмотности в школу является важным требованием с точки зрения теоретиков 
художественного образования, Это может быть достигнуто путем изменения тер-
мина „изобразительная” термином „визуальная” культура, что подразумевает и изме-
нение концепции, включение более широкого круга картин и идей медиаграмотности.

Ключевые слова: визуальная культура, изобразительное искусство, модернизм, 
постмодернизм, медийная грамотность.
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РАЗВОЈ МАТЕМАТИЧКОГ МИШЉЕЊА 
КОД УЧЕНИКА КАО АСПЕКТ ПРОЦЕСА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ ВАСПИТАЊА1

Апстракт 
Један од значајних аспеката интелектуалног васпитања јесте развој ма-
тематичког мишљења код ученика. Овај општи тип мишљења развија 

се у настави математике кроз развијање посебних типова математичког мишљења, 
као што су алгебарско, аритметичко, просторно и геометријско мишљење. Односи се 
на развијање система математичких операција код ученика које изражавају мисаоно 
математичко виђење објективне стварности, на основу којег индивидуа објективну 
стварност посматра и њој приступа са математичке тачке гледишта. Садржаји 
наставе математике представљају основу развоја различитих операција матема-
тичког мишљења. Структурирани математички задаци и њихово решавање, индиви-
дуално и кроз друге облике рада, омогућавају постепено овладавање различитим опера-
цијама математичког мишљења, као и њихово даље развијање, међусобно повезивање 
и слично. То се посебно односи на садржаје проблемски оријентисане наставе, где се 
математичко мишљење код ученика развија на микроплану као процес савладавања 
когнитивних препрека и остварења открића решења проблемских ситуација. Значај-
ну улогу у процесу развоја математичког мишљења код ученика има педагошко вођење 
од стране наставника, које треба да омогући оптимални развој операција мишљења 
у овој области.

Кључне речи: интелектуално васпитање, математичко мишљење, настава 
математике, проблемски оријентисана настава, педагошко вођење.

THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL THINKING OF STUDENTS 
AS AN ASPECT OF THE PROCESS OF INTELLECTUAL EDUCATION

Abstract 
One of important aspects of intellectual education is the development of mathe-
matical thinking of students. This general type of thinking can be developed during 

math classes by developing specific types of mathematical thinking, such as algebraic, arithmetic, 
spatial and geometric thinking. It is about the development of the system of mathematical opera-

1 Чланак представља резултат рада на пројекту „Модели процењивања и стратегије 
унапређивања квалитета образовања у Србији”, бр. 179060 (2011–2014), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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tions in students which express ideational mathematical view of objective reality, based on which 
the student observes objective reality and approaches it from the mathematical point of view. 
The contents of mathematics teaching are the basis for the development of various operations of 
mathematical thinking. Structured mathematical tasks and their solving, both individually and in 
other forms of work, enable gradual acquisition of different operations of mathematical thinking, 
their further development, interconnecting and so on. This relates especially to the contents of 
problem-solving orientation in teaching, where students develop mathematical thinking on a mi-
cro plan by overcoming cognitive obstacles and discovering the solution of a problem situation. 
Pedagogical guidance by the teacher plays an important role in the process of the development 
of mathematical thinking of students and it should enable optimal development of thinking op-
erations in this area.

Keywords: intellectual education, mathematical thinking, mathematics teaching, problem 
solving orientation in teaching, pedagogic guidance.

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧЕНИКОВ КАК 
АСПЕКТ ПРОЦЕССА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Резюме 
Одним из важных аспектов интеллектуального воспитания является 
развитие математического мышления у учащихся, Этот общий тип

мышления формируется в процессе обучения математике, путем развитя особых 
форм математического мышления, таких как алгебраическое, арифметическое, про-
странственное и геометрическое мышления, Относится к развитию системы мате-
матических операций у учеников, выражающих мыслительное математическое пред-
ставление объективной реальности, в соответствии с которым индивидум смотрит 
на объективную реальность и подходит к ней с математической точки зрения, Содер-
жание обучения по математике представляют собой основу для развития различных 
операций математического мышления, Структурированные математические упраж-
нения, самостоятельное или совместное решение этих упражнений, обеспечивают 
постепенное овладение различными операциями математического мышления и по-
зволяет его дальнешее развитие, Особенно это относится к содержаниям проблемно-
ориентированного обучения, где математическое мышление у учащихся формируется 
на микро уровне как процесс преодоления когнитивных препятствий и достижения 
решения проблемных ситуаций, Важная роль в процессе равития математического 
мышления у учащихся отводится педагогическому руководству преподавателя, кото-
рое должно обеспечить оптимальное развитие математического мышления.

Ключевые слова: интеллектуальное воспитание, математическое мышление, 
преподавание математики, проблемно-ориентированное обучение.
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РАЗВИЈАЊЕ КРЕАТИВНОСТИ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ 
МАТЕМАТИКЕ МЕТОДОМ ОТВОРЕНОГ ПРИСТУПА

Апстракт 
У овом раду испитује се утицај примене методе отвореног приступа на 
развој креативности ученика млађег школског узраста у настави мате-

матике. Основна хипотеза истраживања је да се применом модела наставе матема-
тике заснованог на методи отвореног приступа знатно доприноси повећању нивоа 
развијености креативних способности ученика уопште и у математици. Предмет 
нашег истраживања био је да се експериментално проучи утицај овог наставног мо-
дела у оквиру наставе математике у трећем разреду основне школе. Истраживање је 
спроведено методом педагошког експеримента са паралелним групама на узорку од 
162 ученика. Конкретан резултат спроведеног истраживања је у томе што ученици ек-
сперименталне групе након спровођења експерименталног програма остварују знат-
но боље резултате на тесту опште и математичке креативности, као и у појединим 
компонентама креативног мишљења (флексибилност, флуентност и елаборација). 

Кључне речи: отворена настава, метода отвореног приступа, настава 
математике, креативност. 

DEVELOPING CREATIVITY IN THE INITIAL MATHEMATICS 
TEACHING CLASSES BY THE METHOD OF OPEN APPROACH

Abstract 
The article examines the influence of the application of open approach in the 
teaching of mathematics upon the development of creativity of the pupils of jun-

ior school age. The main hypothesis was that a significant contribution in elevating the level of the 
development of creative capabilities of pupils, both mathematical and general, can be achieved 
by the application of the open approach. We tried to study experimentally the impact of this mod-
el in math classes of the third year students of elementary school. The research was conducted by 
using the method of pedagogic experiment with parallel groups on the sample of 162 students. 
The most visible result of the research was that the students in the experimental group acquired 
much higher results in the tests of general and mathematical creativity, and in some components 
of creative thinking (flexibility, fluency and elaboration).

Keywords: open teaching, open approach method, mathematics teaching, creativity.
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
МАТЕМАТИКИ МЕТОДОМ ОТКРЫТОГО ПОДХОДА

Резюме 
В этой статье рассматривается влияние использования метода от-
крытого подхода на развитие творческой личности у учащихся младшего 

школьного возраста в обучении математике, Основная гипотеза исследования заклю-
чается в следующем: применение модели обучения математике на основе метода от-
крытого подхода значительно способствует повышению уровня развития творческих 
способностей у учащихся в целом и в области математики, Предметом исследования 
было экспериментальное изучение влияния данной учебной модели в обучении мате-
матике в третьем классе основной школы, Исследование было проведено с использо-
ванием метода педагогического эксперимента с параллельными группами на примере 
162 учеников, Результаты исследования показывают, что ученики экспериментальной 
группы, после реализации экспериментальной программы, показали значительно луч-
шие результаты на тестах общей и математической креативности, а также и в от-
дельных компонентах творческого мышления (гибкость, плавность и доработка).

Ключевые слова: открытое образование, метод открытого подхода, преподавание 
математики, креативность.
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СЛИКА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У 
СРБИЈИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА1

Апстракт 
У раду смо се бавили сликом ученика основне школе у Србији у првој по-
ловини XIX века отварајући следећа истраживачка питања: 1) колики је 

био обухват деце основним образовањем, 2) какви су били услови рада у школи, 3) који 
васпитни поступци учитеља су доминирали и 4) какав је био положај ученика у настав-
ном процесу. Анализа архивске грађе, основношколских закона и упутстава за учитеље, 
показала је да у условима када основно образовање није било обавезно, када нису посто-
јале адекватне школске зграде, а неретко ни основни школски намештај, уџбеници и 
школски прибор, пројектовани циљеви просветних власти нису могли да се постигну. 
Основну школу похађало је око пет одсто деце, која су улагала велики напор да истрају 
у образовању, упркос томе што су организација и развој основношколског образовања 
били тек у зачетку. Такође, непостојање професионално оспособљеног учитељског ка-
дра имало је за последицу да су у школи репродуковани обрасци патријархалног модела 
васпитања у коме се однос одраслих (учитеља) према деци заснивао на развијању стра-
хопoштовања, а наставни процес остајао у традиционалним оквирима „преношења 
знања”, што је одржавало слику о детету/ученику као о „бићу у настајању“, које је незре-
ло и пасивно у процесу сопственог развоја.

Кључне речи: слика ученика, васпитни поступци учитеља, положај ученика, основне 
школе у Кнежевини Србији у XIX веку.

A PORTRAIT OF ELEMENTARY SCHOOL PUPILS IN SERBIA 
IN THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY

Abstract 
In our research we tried to reveal the image of elementary-school pupils in Ser-
bia in the first half of the nineteenth century by opening the following questions: 

1) how many children were included in elementary education, 2) what were working conditions 
like, 3) which teachers' procedures prevailed and 4) what was the position of the student in the 
teaching process? The analysis of archive material, elementary school legislation and instructions 
for teachers showed that, in the conditions when elementary education was not obligatory, and 

1 Чланак представља резултат рада на пројекту „Модели процењивања и стратегије 
унапређивања квалитета образовања у Србији”, бр. 179060 (2011–2014), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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appropriate school buildings, adequate school furniture, textbooks or teaching aids did not exist, 
in most cases the official educational aims could not be achieved. Only 5% of children attended 
elementary school and they invested a lot of effort to persevere in education despite the fact that 
the organization and the development of elementary education were rudimentary. Also, the non-
existence of professional teaching cadre resulted in the models of education which were, in fact, 
reproduced patriarchal models in which the relation of the adults (teachers) towards children was 
based on developing reverence, and the teaching process remained within the traditional frame 
of transmitting knowledge, which sustained the image of the child/pupil as an ''emerging being'', 
immature and passive in the process of their own development.

Keywords: image of pupils, educational procedures of teachers, the position of the pupil, 
elementary schools in Princedom of Serbia in 19th century.

ОВРАЗ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В 
СЕРВИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Резюме 
В данной работе исследуется образ учеников начальной школы в Сербии 
в первой половине девятнадцатого века на основе рассмотрения следу-

ющих проблем: 1) количество детей, охваченных начальным образованием, 2) каковы 
были условия работы в школе, 3) какие воспитательные меры доминировали, 4) какова 
была роль учеников в учебном процессе, Анализ архивных материалов, школьного зако-
нодательства и пособий для учителей показывает, что в условиях, когда начальное 
образование не являлось обязательным, когда не было адекватных школьных зданий, 
а часто даже ни основной школьной мебели, учебников и школьных приборов, постав-
ленные органами просвещения цели обучения не могли быть достигнуты, В начальной 
школе учились около 5% детей, которые делали большие усилия, чтобы оставаться 
в школе, так как организация и развитие начального образования все еще находились 
в зачатном состоянии, Кроме того, отсутствие квалифицированных педагогических 
кадров приводило к следующей обстановке: в школе воспроизводился патриахальный 
образец воспитания; ученики относились к учителю с глубоким почтением; процесс 
обучения оставался в традиционных рамках „передачи знаний” и отображал образ ре-
бенка/ученика как „существа в процессе становления”, незрелого и пассивного участни-
ка в процессе своего развития.

Ключевые слова: образ ученика, воспитательные поступки учителей, положение 
ученика, начальные школы в Княжестве Сербии в девятнадцатом веке.



259

Оливера Цекић Јовановић UDK - 371.3::3/5]:004
Душан Ристановић Оригинални научни рад
Факултет педагошких наука у Јагодини НВ.LXIII 2.2014.
Универзитет у Крагујевцу Примљен: 22. II 2014.
Вељко Банђур Прихваћен за штампу: 5. V 2014.
Учитељски факултет
Универзитет у Београду

ОБРАЗОВНО-РАЧУНАРСКИ СОФТВЕР 
У ФУНКЦИЈИ ОСАВРЕМЕЊАВАЊА 

КУРИКУЛУМА ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Апстракт 
У раду је приказана нова димензија курикулума Природе и друштва, засно-
вана на компјутерски подржаном учењу. Најпре су истакнути недостаци 

традиционалне наставе и потреба за њиховим превазилажењем. Као једна од могућно-
сти превазилажења тих недостатака разматра се увођење иновативних модела рада 
који подразумевају примену образовних софтвера са мултимедијалним материјалом и 
компјутерски подржаног учења. Посебан део рада посвећен је структури образовног 
софтвера. Изложени су резултати емпиријског истраживања спроведеног с циљем 
утврђивања утицаја софтвера на квалитет знања ученика четвртог разреда из при-
роде и друштва. Резултати поменутог истраживања показали су да компјутерски по-
држано учење које подразумева примену иновативних модела рада у оквиру образовног 
софтвера доприноси стицању квалитетнијих знања у односу на наставу у којој се не 
примењују образовни софтвери. Ученици приликом рада у мултимедијалном, интерак-
тивном, компјутерски посредованом окружењу стичу практично применљивија и ква-
литетнија знања.

Кључне речи: настава природе и друштва, курикулум, образовни софтвер, 
компјутерски подржано учење, мултимедијални материјал.

EDUCATIONAL COMPUTER SOFTWARE IN THE FUNCTION OF 
MODERNIZING THE TEACHING OF THE SUBJECT NATURE AND SOCIETY

Abstract 
The paper presents a new dimension of the Nature and Society curriculum based 
on learning supported by computer. First the drawbacs of traditional teaching are 

stressed and the need for their overcoming. As one of the possibilities to overcome these draw-
backs some innovative models of work are considered, which include the use of educational soft-
ware with multimedia material and computer supported learning. One part of the article deals 
with the structure of educational software. The reesults of an empirical research conducted in or-
der to determine the influence of the software on the quality of knowledege of Nature and Society 
of the students of the fourth year of elementary school. The results show that computer supported 
learning which includes the application of innovative models within educational software con-
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tributes to the acquisition of knowledge of higher quality compared to teaching where education-
al softwares are not used. While learning in multimedia interactive computerized surroundings 
the students acquire practically more applicable knowledge of higher quality.

Keywords: Nature and Society teaching, curriculum, educational software, computer supported 
learning, multimedia material.

ОВРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОФТВЕРЫ КАК СРЕДСТВА АКТУАЛИЗАЦИИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ И ОВЩЕСТВОВЕДЕНИЯ

Резюме 
В статье представлено новое измерение учебной программы природо-
ведения и обществоведения, основанное на компьютерной поддержке

обучения, Проведен анализ традиционного обучения и выявлены его многочисленные 
недостатки, В качестве одной из возможностей преодоления этих недостатков 
рассматривается внедрение инновационных моделей обучения, которые требуют 
применения образовательных программ с мультимедийными материалами и ком-
пьютерной поддержки учения, Особое внимание в работе уделяется стуктуре обра-
зовательного софтвера, В статье затем обсуждаются результаты эмпирического 
исследования, проведенного в целях определения влияния образовательных софтве-
ров на качество знаний учеников четвертого класса по учебному предмету приро-
доведение и обществоведение, Результаты данного исследования показывают, что 
компьютерная поддержка обучению, которая предполагает использование иннова-
ционных моделей работы, способствует приобретению более качественных знаний, 
по сравнению с обучением, без применения образовательных софтверов, Занимаясь 
в мультимедийном, интерактивном, компьютерном классе, ученики приобретают 
более качественные знания.

Ключевые слова: преподавание природоведения и обществоведения, учебная 
программа, образовательный софтвер, компьютерная поддержка в обучении, 
мультимедийные материалы.
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ИНДИВИДУАЛИЗОВАН НАЧИН РАДА С 
УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У УЧЕЊУ

Апстракт 
Савремена педагогија посматра образовање као изузетно сложен и слоје-
вит процес, са дубоко и многоструко повезаним чиниоцима успешности/

неуспешности реализације наставних циљева и задатака, како с аспекта наставника, 
тако и с аспекта ученика. У научној и стручној литератури могуће је пронаћи бројне 
поделе фактора који доводе до неуспеха у школском учењу, али се грубо они могу сврста-
ти на спољне и унутрашње. Будући да поласком у школу учење постаје главни задатак, 
многи ученици се у овом периоду суочавају са посебним потешкоћама које се могу испо-
љавати у виду тешкоћа читања, рачунања, писања, говора, координације, пажње. Како 
би се наведене потешкоће превазишле, препоручују се бројне интервенције са којима је 
неопходно што пре почети због последица које неуспех оставља на психосоцијалне ка-
рактеристике личности ученика. Један од видова интервенција јесте и организовање 
васпитно-образовног рада применом мера индивидуализације или индивидуалног обра-
зовног плана (ИОП), како би се ученицима помогло да превазиђу узроке свог неуспеха.

Кључне речи: школски неуспех, сметње у учењу, мере индивидуализације, индивидуални 
образовни план.

INDIVIDUALIZAD WORK WITH STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES

Abstract 
Modern pedagogy considers education as an extremely complex and multi-lay-
ered process with profound and multifariously interconnected factors of success/

failure in the realization of educational goals and objectives, both from the aspect of the teacher 
and students. In scientific and professional literature it is possible to find numerous divisions of 
the factors which lead to failor in academic learning, and they can roughly be listed as exter-
nal or internal ones. Bearing in mind that when schooling starts and learning becomes the most 
important task, many children face difficulties in reading, writing, calculation, speech, coordina-
tion, attention. In order to overcome the stated difficulties, suggested are numerous interventions 
which should start as soon as possible because of the consequences that failure can cause to 
psyco-social characteristics of the student's personality. One of the forms of intervention is the 
organization of the educational work by applying the measures of individualization or individual-
ized educational plan (IEP) in order to help students overcome the causes of their failure.

Keywords: academic failure, learning difficulties, individualization measures, individualized 
educational plan.
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ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЙ СПOСOБ РАВОТЫ С 
УЧЕНИКАМИ С ЗАТРУДНЕНИЯМИ В УЧЕБЕ

Резюме 
Современная педагогика считает образование чрезвычайно сложным и 
многослойным процессом, с глубоко и комплексно связанными фактора-

ми успешности/неуспешности в реализации целей и задач обучения, как с точки зре-
ния учителей, так и с точки зрения учащихся, В научной литературе и литературе по 
специальности можно найти многочисленные классификации факторов, приводящих 
к неуспешной учебной деятельности, которых можно отнести к внешним и внутрен-
ним факторам, С момента поступления в школу, учение становится очень важной 
задачей, а многие учащиеся в этот период сталкиваются с особыми трудностями, 
которые могут проявляться как затруднения в чтении, вычислении, письме, речи, ко-
ординации, внимания, Для того чтобы преодолеть эти трудности рекомендуется ряд 
активностей, с которыми необходимо как можно скорее начать, так как последствия, 
которые оставляет неуспешная учеба, влияют на психосоциальные характеристики 
личности учеников, Среди этих активностей особое место отводится организации 
воспитательно-образовательной работы на основе индивидуализации или индиви-
дуализированного образовательного плана обучения, что поможет ученикам преодо-
леть причины неудачи.

Ключевые слова: школьный неуспех, затруднения в обучении, индивидуализация, 
индивидуализированный план обучения.
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РАЗУМЕВАЊЕ ПОЈМОВА У ЗНАКОВНОМ 
ЈЕЗИКУ И ГОВОРУ КОД ГЛУВЕ И НАГЛУВЕ 

ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА1

Апстракт 
Знаковни језик је природно средство изражавања глуве деце. Приликом 
комуникације са глувим дететом треба користити говор који се прати 

гестом све док дете не научи говорну реч и схвати њено значење. Глуво дете истовре-
мено учи да изговара речи и само значење те речи, односно и реч и појам који је том 
речју означен. Циљ истраживања био је испитивање степена усвојености знаковног и 
говорног jeзичког израза код глуве и наглуве деце oсновношколског узраста и разумевање 
појмова у оквиру лексичке области Породица. Узорак је чинило 91 глувo и наглувo дете 
основношколског узраста. У истраживању је коришћена листа стимуланс речи у окви-
ру лексичке области Породица. Добијени резултати указују на то да узраст и оцена из 
матерњег језика утичу на разумевање појмова. Карактеристично је да ученици млађег 
школског узраста познавање одређених појмова показују само у знаковном језику. Глуви 
и наглуви ученици правили су специфичне грешке у читању и препознавању и разумева-
њу одређених појмова. У развијању речника глуве и наглуве деце и формирању појмова 
неопходно је изводити лексичке и семантичке вежбе у знаковном и усменом облику или 
њихово комбиновање.

Кључне речи: знаковни језик, говор, појам, глува и наглува деца, основношколски узраст.

UNDERSTANDING CONCEPTS IN SIGN LANGUAGE 
AND SPEECH OF DEAF AND HARD-OF-HEARING 

CHILDREN OF ELEMENTARY SCHOOL AGE

Abstract 
Sign language is a natural means of expression for deaf children. While communi-
cating with a deaf child one should use speech followed by gestures until the child 

learns the spoken word and understands its meaning. The deaf child learns how to pronounce a 
word and its meaning, i.e. the idea that the word denotes, simultaneously. The aim of the research 
was to examine the level of acquisition of the sign language and speech by deaf and hard-of-

1 Рад је резултат рада на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије под називом „Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих 
осoбa“, бр. 179055
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hearing children of the elementary-school age, and their understanding the notions within the 
lexical field family. The sample comprised 91 deaf and hard-of-hearing children of elementa-
ry-school age. A list of the stimulus words within the lexical field of family was used. The results 
show that age and the grade in Mother Tongue Language have impact on understanding the 
concepts. It is characteristic that junior pupils show only in sign language that they understand 
certain concepts. The deaf and hard-of-hearing children made specific errors both in reading and 
understanding certain concepts. To develop vocabulary of deaf and hard-of-hearing children and 
the formation of concepts it is necessary to perform lexical and semantic exercises both in sign 
and oral forms and their combination.

Keywords: sign language, speech, concept, deaf and hard-of-hearing children, elementary-
school age.

УСВОЕНИЕ ПОНЯТИЙ В ЯЗЫКЕ ЖЕСТОВ И РЕЧИ У ГЛУХИХ И 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Резюме 
Язык жестов является естественным средством общения глухих детей, 
При общении с глухим ребенком необходимо произносить слово и сопро-

вождаь произношение устной речи жестом до тех пор, пока ребенок не выучит данное 
слово и не поемет его значения, Глухой ребенок одновременно учится произносить сло-
во и понимать его смысл, т,е, усваивает и слово и понятие, обозначаемое этим словом, 
Целью данного исследования было изучение уровня усвоения языка жестов и словесной 
речи у глухих и слабослышащих детей младшего школьного возраста, и понимание по-
нятий в рамках лексического поля семья, Исследование проведено на примере 90 глухих и 
слабослышащих детей основношкольного возраста, Был использован список слов лек-
сической области семья, Полученные результаты показывают, что возраст и оценка 
по родному языку влияют на понимание понятий, Характерно, что ученики младшего 
школьного возраста некоторые понятия понимают только на языке жестов, Глухие и 
слабослышащие ученики делали характерные ошибки в чтении и при идентификации и 
понимании определенных понятий, Для обогащения словаря у глухих и слабослышащих 
детей и формирования понятий, необходимо выполнять лексические и семантические 
упражнения на языке жестов и в словесной форме, или сочетанием этих способов.

Ключевые слова: язык жестов, устная речь, понятие, глухие и слабослышащие дети, 
основношкольный возраст.
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ЕФИКАСНОСТ ПРИМЕНЕ ПОЛИГОНА НА РАЗВОЈ 
КООРДИНАЦИЈЕ У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Апстракт 
Истраживање је имало за циљ процену и упоређивање ефеката примене 
наставне методе полигон комплексних кретних задатака, на развој ко-

ординације ученика. Узорак је чинило 108 ученика основне школе, узраста од 10 до 11 го-
дина, који су рандомизирани у контролну (n=53) и експерименталну групу (n=55). У окви-
ру часова редовне наставе, контролна група је реализовала садржаје наставе физичког 
васпитања предвиђене наставним планом и програмом са појединачним елементима 
полигона, док је експериментална група била под третманом примене полигона ком-
плексних кретних задатака. Истраживање је трајало три месеца, у оквиру којег су обе 
групе тестиране тестом координација са палицом. Тестирање ученика је урађено на 
почетку истраживања и након спроведеног третмана. Добијени подаци су обрађени 
применом униваријантне анализе коваријансе и Т-теста упарених узорака. Устано-
вљено је да полигон комплексних кретних задатака има значајан утицај на побољшање 
координације код ученика у експерименталној групи (p=.000), што указује на интензив-
нију примену оваквог организационог вида вежбања у настави физичког васпитања.

Кључне речи: настава физичког васпитања; наставна метода; полигон комплексних 
кретних задатака; координација. 

THE EFICACY OF THE USE OF THE POLYGON IN DEVELOPING 
COORDINATION IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

Abstract 
Our research was aimed at evaluating and comparing the effects of the use of the 
polygon of complex movement tasks teaching technique on the development of 

coordination of students. The sample included 108 elementary school students aged 10 - 11, di-
vided in a control (n=53) and an experimental group (n=55). During regular classes the control 
group realized the curricular physical educational contents with individual elements of the poly-
gon, while the experimental group were under the treatment of the use of the polygon of complex 
movement tasks. The research lasted three months within which both groups were tested by co-
ordination-with-a-stick tests. The testing was done at the beginning of the research and after the 
applied treatment. The gathered data were processed by the use of the univariate analysis of covar-
iance and T - tests of paired samples. It was found out that the polygon of complex movement tasks 
significantly enhanced coordination of the students in the experimental group (p=.000) which sug-
gests the benefit of a more intensive use of these exercises during Physical Education classes.

Keywords: Physical Education classes, teaching technique, polygon of complex movement tasks, 
coordination.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ И РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ 
В ОБУЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Резюме 
Исследование проведено в целях оценки и сравнения эффективности при-
менения метода обучения площадка комплексных заданий движения на

развитие координации у учащихся, Исследование проведено на примере 108 учащихся 
основной школы, в возрасте 10 - 11 лет, которые были распределны на контрольную 
группу (n=53) и экспериментальную группу (n=55). На регулярных уроках контрольная 
группа проходила учебные содержания по физической культуре, предусмотренные учеб-
ным планом и учебной программой, с некоторыми элементами площадки, в то время 
как экспериментальная группа использовала площадку комплексных заданий движения, 
Исследование продолжалось три месяца, в течение которых обе группы решали тесты 
координации с палкой, Тестирование учащихся было проведено в начале исследования 
и после завершенного обучения, Полученные результаты обработаны с применением 
однофакторного дисперсионного анализа и Т- теста парных выборок, Установлено, 
что полигон комплексных заданий движения оказывает значительное влияние на улуч-
шение координации у учащихся экспериментальной группы (p=000), что указывает на 
необходимость более интенсивного применения данного вида упражнений на уроках 
физической культуры.

Ключевые слова: физическое воспитание, методы обучения, площадка сложных 
заданий движения, координация.
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УЗРАСНЕ ПРОМЕНЕ У ВЕРБАЛНИМ 
СПОСОБНОСТИМА УЧЕНИКА

Апстракт 
Рад је део ширег истраживања развоја интелектуалних способности 
ученика осмогодишње школе. Испитивани су ученици од девете до пет-

наесте године у циљу тражења одговора на питања: 1) да ли се у вербалним способно-
стима дешавају значајне развојне промене и 2) да ли развојне промене зависе од врсте 
менталних операција које региструју тестови. Мерење је вршено употребом девет 
тестова вербалних способности. За анализу су као полазни подаци коришћена инди-
видуална напредовања. Тестирањем значајности промена и разлика између промена 
утврђено је: 1) статистички значајно напредовање ученика у свим тестовима вербал-
них способности, и то на сва три узрасна периода и у појединим разредима. 2) интензи-
тет промена у тестовима на појединим узрастима зависи, пре свега, од психолошких 
операција које су у основи тестова. Наиме, анализе показују: а) ученици шестог разре-
да су знатно брже напредовали од осталих у тестовима вербалног осмишљавања, б) 
постоји тенденција бољег напредовања ученика трећег и четвртог разреда у тесто-
вима логичког памћења и вербалних класификација. в) најбоље су напредовали ученици 
петог, седмог и осмог разреда у закључивању по аналогији и г) напредовања на тесту 
вербалног разумевања скоро да су идентична у свим разредима. Према томе, темпо 
природних промена зависи, пре свега, од врсте психолошких операција које региструју 
примењени тестови. У практичном смислу резултати сугеришу да, у настави, учени-
цима старијих разреда треба давати више садржаја који ће развијати закључивање по 
аналогији, потом вербално осмишљавање, а за ученике млађих разреда изгледа да су 
јако погодни садржаји који захтевају вербално разумевање и класификовање. 

Кључне речи: развојне (природне) промене, вербалне способности, индивидуално 
напредовање, узраст ученика.

AGE CHANGES IN VERBAL CAPABILITIES OF STUDENTS

Abstract 
This is a part of a wider research of the development of intellectual capabilities of 
elementary-school students. The students aged nine - fifteen years were tested in 

order to find answers to the following questions: 1) whether verbal capabilities change significant-
ly during development and 2) whether developmental changes depend upon the types of mental 
operations registered by the tests. The measurement was performed by the use of nine tests of ver-
bal capabilities. Individual progresses were used as the starting points for the analysis. By testing 
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the significance of changes and the differences between the changes it was established that: 1) 
the students made statistically significant progress in all tests of verbal capabilities in all three age 
periods and classes they attended. 2) The intensity of changes in the tests of the respective ages de-
pends primarily upon psychological operations which are based in the tests. Namely, the analyses 
showed that: a) the sixth-grade students made progress more quickly in the area of verbal formu-
lating, b) the third- and fourth-grade students showed a tendency to higher achievement in the 
tests of logical memory and verbal classifications; c) the fifth-, sixth-, and seventh-grade students 
made the best progress in drawing conclusions by analogy, and d) progress on the test of verbal 
understanding was almost identical in all groups. Thus, the tempo of natural changes depends 
pimarily upon the type of psychological operations registered in the applied tests. In a practical 
sense the results suggest that senior students should be given the contents which will develop 
drawing conclusions by analogy, and verbal formulating, and for junior students the contents 
which require verbal understanding and classifying seem to be very adequate.

Keywords: developmental (natural) changes, verbal capabilities, individual progress, the 
student's age.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛОВЕСНЫХ 
СПОСОБНОСТЯХ УЧАЩИХСЯ

Резюме 
Данная работа является частью более широкого исследования развития 
интеллектуальных способностей у учеников восьмилетней школы, На ос-

нове обследования учеников в возрасте 9 -15 лет хотелось получить ответы на вопро-
сы: 1) происходят ли в словесных способностях значительные изменения развития, и 2) 
зависят ли изменения развития от вида мыслительных операций, которые регистри-
руют тесты, Измерение проводилось с использованием 9 тестов словесных способно-
стей, Для анализа, как исходные данные, были использованы индивидуальные успехи, Те-
стированием значимости изменений и различий между изменениями обнаружен 1) ста-
тистически значимый прогресс у учеников во всех тестах словесных способностей, во 
всех возрастных периодах и в отдельных классах, 2) интенсивность изменений в те-
стах на определенном возрасте зависит, в первую очередь, от психологических опера-
ций, которые находятся в основе теста, Анализ полученных результатовпоказывает 
что а) ученики шестого класса значительно быстрее двигались вперед, чем остальные 
в тестах словесного творчества, б) существует тенденция лучшего прогресса учени-
ков третьего и четвертого классов в тестах логической памяти и словесных класси-
фикаций, в) самых хороших результатов добились ученики пятого, седьмого и восьмого 
классов в заключении по аналогии и г) результаты по тесту словесного понимания 
почти одинаковы во всех классах, Таким образом, темп естественных изменений зави-
сит, в первую очередь, от вида психологических операций, которые отмечают исполь-
зуемые тесты, С практической точки зрения, результаты показывают, что в процессе 
обучения ученикам старших классов следует предоставлять больше содержаний для 
развития расуждений по аналогии, затем словесного творчества, в то время как для 
учеников младших классов кажутся более подходящими видами деятельности содер-
жания, требующие словесного понимания и классификации.

Ключевые слова: развитие, естественные изменения развития, словесные 
способности, индивидуальный успех, возраст учащихся.
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МЕТОДИЧКИ МОДЕЛИ ЗАСНОВАНИ 
НА ЕЛЕКТРОНСКОМ УЧЕЊУ

Апстракт 
Електронско учење је појам врло неуједначено приказиван и примењиван 
у светској педагогији. То је широк спектар модела реализације образов-

ног процеса уз примену информационо-комуникационих технологија који се у основи 
заснива на бихевиоризму и конструктивизму. Рачунарска технологија не своди се 
само на ефикасна средства, већ и на управљачки механизам којим се омогућује упра-
вљање наставом и учењем путем перманентне интеракције и сталне повратне 
везе. Са психолошког аспекта, примена информационо-комуникационих технологија 
у настави има снажну мотивациону моћ и подстицајно дејство на ученика. У нашој 
образовној стварности примена информационо-комуникационих технологија у на-
ставном процесу врши се врло неуједначено, примењује се стихијски, без јасне мето-
дичке систематизације и модела примене различитих методичких поступака. У раду 
ће бити разматрани педагошки аспекти електронског учења, систематизовани 
појмови везани за електронско учење и методички модели који се могу интегрисати у 
различите наставне предмете.

Кључне речи: методички модели, електронско учење, настава, информационо-
комуникационе технологије.

METHODOLOGICAL MODELS BASED ON ELECTRONIC LEARNING

Abstract 
Electronic learning is a concept unevenly presented and applied in the world's ped-
agogic reality. Essentially it is a wide spectre of models of the realization of edu-

cational process with the application of informational communication technologies based upon 
behaviourism and constructivism. Computer technology implies not only efficient means but also 
the control mechanism which enables steering teaching and learning by permanent interaction 
and feedback. From the psychological aspect the use of informational communication technology 
in education has a powerful motivational influence and a stimulating effect on the student. In our 
educational reality the use of informational communication technologies in educational work is 
very uneven, uncontrolled, without clear methodological systematization and models of applica-
tion of different methodological procedures. The paper deals with pedagogical aspects of electron-
ic learning and methodological models which can be integrated in different school subjects.

Keywords: methodological models, electronic learning, teaching process, informational 
communication technologies.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Резюме 
Электронное обучение представляет собой методический термин, 
который очень неравномерно используется в мировой педагогической

реальности, В сущности, это широкий диапазон моделей в реализации образова-
тельного процесса с использованием информационных и коммуникационных техно-
логий, в основе которого находится бихевиоризм и конструктивизм, Компьютерные 
технологии представляют собой не только эфективные учебные средства, но и ме-
ханизм управления учебным процессом и учением путем постоянного взаимодей-
ствия и постоянной обратной связи, С психологической точки зрения, использование 
информационно¬коммуникационных технологий в процессе обучения, имеет сильную 
мотивационную роль и стимулирующее влияние на учеников, В нашей образователь-
ной реальности информационно-коммуникационные технологии в процессе обучения 
применяются очень неравномерно, стихийно, без четкой методической система-
тизации и модели применения различных методических процедур, В данной статье 
обсуждаются педагогические аспекты электронного обучения, систематизируются 
понятия, связанные с электронным обучением и методические модели, применяемые в 
преподавании различных учебных предметов.

Ключевые слова: методические модели, электронное обучение, образование, 
информационно-коммуникационные технологии.
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ДИМЕНЗИЈЕ УЛОГЕ ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА1

Апстракт 
У циљу изградње и очувања идентитета професије педагога корисно је 
размотрити питање функције ангажовања стручног профила педагога у 

школској пракси, као и анализирати основне одлике улоге педагога у школи. У овом раду 
наглашава се потреба реконцептуализације постојеће улоге педагога у школи. Процес 
реконцептуализације једне професионалне улоге подразумева преиспитивање њене 
функције и природе, односно сврхе и циља професионалног деловања, програмских осно-
ва рада, садржаја и начина реализације конкретних задатака и послова. Поред тога, 
важно је у том процесу идентификовати потребне предуслове за успешно професио-
нално деловање у пракси, међу којима се, због своје важности, посебно издваја иницијал-
но образовање. У овом раду, полазећи од могућег значења синтагме стручни сарадник у 
школи, издвајају се и објашњавају три димензије улоге школског педагога које се не ана-
лизирају само као групе сродних задатака и послова, већ као полазне основе на којима 
би целокупно деловање педагога у школи требало утемељити и смернице ка којима би 
деловање требало усмерити. У тексту су посебно објашњене следеће димензије улоге 
школског педагога: педагог као сарадник; педагог као истраживач; педагог као савето-
давац и консултант. 

Кључне речи: професионална улога педагога; стручни сарадник; педагог као сарадник; 
педагог као истраживач; педагог као саветодавац и консултант.

DIMENSIONS OF THE PEDAGOGUE'S ROLE

Abstract 
In order to enhance and preserve the identity of the profession of the pedagogue it 
seems reasonable to anlyze the question of the function of the engagement of the 

school pedagogue in educational practice. In this paper we stress the need for re-conceptualiza-
tion of the existing role of the pedagogue in school. The proces of re-conceptualization of a profes-
sional role implies re-eximination of its function and nature, i.e. purpose and goals of professional 
work, contents and modes of realization of koncrete tasks and work. Further, it is important to 
identify all necessary preconditions for successful professional activities, among which, due to its 
importance, initial education stands out. In this paper, starting with a possible understanding 
of the term professional councellor, three dimensions of the role of the school pedagogue are 

1 Чланак је резултат рада на пројекту „Модели процењивања и стратегије унапређивања 
квалитета образовања у Србији“, бр. 179060 (2011-2014), који финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, а реализује Институт за педагогију и андрагогију 
Филозофског факултета Универзитета у Београду.
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stressed and explained, which are not analyzed only as sets of related tasks and jobs, but the base-
lines on which all activites of the pedagogue should be founded and the guidelines for directing 
these activities. The following dimensions of the role of the pedagogue are especially stressed and 
explained: the pedagogue as the associate, the pedagogue as the researcher, the pedagogue as 
the councellor and consultant.

Keywords: professional role of the pedagogue, professional associate, pedagogue as the 
associate, pedagogue as the researcher, pedagogue as the councellor and consultant.

РОЛИ ШКОЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Резюме 
Для того чтобы построить и сохранить идентичность профессии пе-
дагога необходимо рассмотреть вопрос о функции педагога в школьной

практике, проанализировать основные характеристики ролей педагога в школе, Про-
цесс переосмысления любой профессиональной роли включает пересмотр ее функции, 
сущности, характера и цели профессиональной деятельности, программы работы, 
содержания и способа реализации конкретных задач и обязанностей, Кроме того, в 
этом процессе становится важным определить необходимые условия для успешной 
практической работы, среди которых важная роль отводится профессиональному 
образованию, Исходя из возможного значения словосочетания сотрудник в школе, в 
данной работе выделяются и объясняются три аспекта роли школьного педагога, 
которые рассматриваются не только как группы связанных задач, но как отправные 
точки всей деятельности школьного педагога, В статье в частности рассматрива-
ются следующие аспекты роли школьного педагога: педагог как сотрудник, педагог как 
исследователь, педагог как советодатель и консультант.

Ключевые слова: профессиональная роль педагога, педагог как сотрудник, педагог как 
исследователь, педагог как консультант.
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НАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Настава и васпитање је часопис у којем се објављују оригинални научни, 
прегледни и стручни радови педагошке тематике. У часопису се објављују и прика-
зи монографских публикација.

Достављање радова
Радови се достављају искључиво електронском поштом на адресу:
drustvo@pedagog.rs
Рад се доставља у текст процесору Microsoft Word, страница А4 формата, 

фонт Тimes New Roman, величина слова 12, проред 1,5 lines. 
Језик рада
Радови се достављају на српском језику, користи се ћирилично писмо 

(Serbian, cyrillic). Сарадници из иностранства радове достављају на енглеском или 
руском језику. Радови се објављују на српском, енглеском или руском језику. Сваки 
рад има апстракт на српском, енглеском и руском језику. 

Дужина рада
Радови треба да буду дужине до једног ауторског табака, односно до 30.000 

знакова с празним местима. У обим радова нису урачунати апстракт и списак кори-
шћене литературе на крају рада.

Оцењивање радова
Након пријема радова за актуелни број уредник обавља преглед радова и 

доноси одлуку о томе који радови улазе у процес рецензирања. Уколико се радови 
тематски не уклапају у концепцију часописа или текстови нису усклађени са упут-
ствима за ауторе и са захтевима који треба да се испуне, аутори се обавештавају о 
томе да рад не може бити прихваћен. 

Рад процењују два компетентна рецензента. Рецензенти не знају ауторов 
идентитет, нити аутори добијају податке о идентитету рецензента. 

Након рецензирања, редакција доноси одлуку о објављивању, корекцији 
или одбијању рада. Сви аутори добијају информацију о одлуци редакције, при чему 
аутори чији су радови одбијени и аутори којима се радови враћају на корекцију 
добијају на увид рецензије.

Уколико аутор поново достави рад за објављивање, дужан је да у писменој 
форми редакцију упозна са свим изменама које је начинио у тексту (број странице 
на којој се налази измена и означавање места на коме је промена извршена), у 
складу са примедбама и препорукама рецензената. 

Писање рада
Насловна страна. Насловна страна текста треба да садржи следеће ин-

формације: наслов рада, име аутора (коаутора), назив инситуције, место и држава 
(уколико је аутор из иностранства).
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Уколико су радови резултат рада на научно-истраживачким пројектима, у 
фусноти уз наслов рада на насловној страни рада треба дати основне податке о 
пројекту.

Све странице рада морају бити нумерисане (у доњем левом углу). 
Наслов рада. Наслов рада треба да буде концизан, али прецизно формули-

сан, написан великим словима, болдиран. 
Апстракт. Апстракт треба да има до 1400 знакова (с празним местима). 

Апстракт се прилаже на језику на којем је писан рад. Апстракт се објављује на три 
језика (српски, енглески и руски), а редакција обезбеђује превођење апстракта на 
друга два језика. 

Уколико се ради о радовима који представљају приказ обављених истражи-
вања, апстракт треба да садржи следеће елементе: значај проблема истраживања, 
циљеве истраживања, методологију истраживања, кључне резултате истражива-
ња, закључке и педагошке импликације. У случају прегледних радова и радова који 
представљају теоријске анализе, садржај апстракта треба прилагодити природи 
рада и садржају текста. 

Кључне речи. Уз апстракт треба дати и кључне речи (до пет) на језику рада. 
Структура рада. Рад треба да буде структуриран на одговарајући начин. 

Сви радови треба да имају увод и закључак. Радови који представљају приказ 
обављених истраживања, поред увода и закључка, треба да имају следеће одељке: 
полазне теоријске основе истраживања, методологија истраживања, резултати 
и дискусија. Структуру прегледних радова и радова који представљају теоријске 
анализе треба ускладити са основном темом рада. 

Наслове одељака треба јасно и прецизно формулисати, дати центрирано и 
болдирано. Уколико се у тексту одељка користе поднаслови они се дају курзивом, 
центрирано изнад параграфа или курзивом, увучено у параграфу, у „реченичној“ 
форми. Наслове одељака и поднаслове није потребно нумерички означавати.

Референце. Позиве на изворе у тексту и списак коришћене литературе 
на крају рада треба дати у складу са АПА стилом (APA Citation Style - American 
Psychological Association).

Све референце на српском језику у списку коришћене литературе на крају 
рада и у заградама у тексту наводе се латиницом, без обзира на врсту писма на 
коме су штампани коришћени извори – књиге и часописи. Имена свих аутора која 
се наводе у списку коришћене литературе на крају рада и у заградама у тексту 
пишу се увек на исти начин. Презимена српских аутора наведена у тексту пишу се 
писмом на коме је достављен текст. Презимена страних аутора у тексту се наводе 
или у оригиналу или у српској транскрипцији – фонетским писањем презимена. 
Уколико се транскрибују, у загради се обавезно наводе у оригиналу, на пример: 
Пијаже (Piaget, 1975). 

Позиве на изворе у тексту треба дати у заградама уз навођење: презимена 
аутора, године издања коришћеног извора и броја странице уколико се ради о 
цитату. Навођење више аутора у загради треба уредити алфабетски, а не хроноло-
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шки. Ако су у питању два аутора, у загради се наводе оба аутора. Уколико је више 
од два аутора, у загради се наводи презиме првог аутора и скраћеница – i sar. (за 
ауторе са српског говорног подручја) или еt аl. (за стране ауторе). 

На списку коришћене литературе на крају рада није потребно стављати 
редне бројеве испред референци. 

Примери навођења референци на списку коришћене литературе на крају рада:

Књига: Референца треба да садржи презиме и иницијале аутора, годину 
издања, наслов књиге (курзивом), место издања и издавача.

Vigotski, L. (1983). Mišljenje i govor. Beograd: Nolit.

Чланак у часопису: Референца треба да садржи презимена свих аутора с 
иницијалима, годину издања у загради, наслов чланка, пуно име часописа (курзи-
вом), волумен (годиште), број, странице. 

Colić, V. (2012). Roditelji i vaspitači o pripremi dece za polazak u školu. Pedagogija, God. 67, Br. 2, 252-260.

Emmer, E. T. & Stough, L. M. (2001). Classroom Management: A Critical Part of Educational Psychology, 
with Implications for Teacher Education. Educational Psychology, Vol. 36, No. 2, 103-112.

Поглавље у књизи (тематском зборнику): Референца треба да садржи прези-
ме и иницијале аутора, годину издања, назив поглавља, иницијале и презиме свих 
уредника, наслов књиге (курзивом), прву и последњу страницу поглавља у загради, 
место издања и издавача.

Spasenović, V. (2012). Povezanost kvaliteta socijalnih odnosa i školskog postignuća učenika: razlike s 
obzirom na pol. U Š. Alibabić, S. Medić i B. Bodroški-Spariosu (ur.), Kvalitet u obrazovanju - izazovi 
i perspektive (str. 285-300). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta 
Univerziteta u Beogradu.

Melton, G. B. (1983). Decisions Making by Children: Psychological Risks and Benefits. In G. B. Melton, G. P. 
Koocher & M. J. Saks (Eds.), Children’s Competence to Consent (pp. 21-41). New York: Plenum Press. 

Научни скупови и конференције – радови штампани у целини: Референца 
треба да садржи презиме и иницијале аутора, годину издања, наслов прилога, 
иницијале и презиме свих уредника, наслов издања, назнаку: штампано у целини, 
назив скупа, време одржавања скупа, место одржавања скупа, прву и последњу 
страницу прилога, место издања, назив институције – организатора скупа.

Spasenović, V., Vujisić Zivković, N. & Skubic Ermenc, K. (2012). The Role of Comparative Pedagogy in the 
Training of Pedagogues in Serbia and Slovenia. In N. Popov, C. Wolhuter, B. Leutwyler, G. Hilton, 
J. Ogunleye & P. Almeida (Eds.), International Perspectives on Education, BCES Conference Books, 
Full Papers, June 28-30 2012, Sofia (pp. 36-42). Sofia: Bulgarian Comparative Education Society.
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Необјављене докторске дисертације и магистарске тезе: Референца треба 
да садржи име аутора, годину, назив документа (курзивом), назнаку: докторска 
дисертација или магистарска теза, место, институцију.

Stamatović, J. (2013). Vrednovanje rada nastavnika u funkciji unapređivanja rada škole (doktorska 
disertacija). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Web документ: Референца треба да садржи име аутора, годину, назив доку-
мента (курзивом), датум када је сајт посећен, интернет адресу.

Duit, R. (2006). Science Education Research – An Indispensable Prerequisite for Improving Instructional 
Practice. Retrieved August 11, 2012 from the World Wide Web http://www.esera.org/media/
summerschool/esera2006/DUITBR.pdf

Званична документа: Референца треба да садржи назив документа (курзи-
вом), годину објављивања, назив гласила, број.

Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika (2012). Prosvetni glasnik, Službeni glasnik 
Republike Srbije, Br. 5/2012.

Табеле и графички прикази. Уколико текст садржи табеле и графичке приказе, 
свака табела, односно графички приказ треба да буде означена одговарајућим 
редним бројем и да има јасно и прецизно формулисан наслов. Све скраћенице на-
ведене у табелама и графичким приказима треба да буду објашњене. Објашњења 
(легенду) треба дати испод табеле или графичког приказа. 

Фусноте и скраћенице. Фусноте и скраћенице требало би избегавати. 
Уколико се користе, фусноте треба да садрже само додатни текст (коментар), а не 
податке о коришћеним изворима.

Напомена: Уз рад је потребно редакцији доставити следеће информације 
о аутору (ауторима): година рођења, (научно) звање, радно место, e-mail адреса, 
контакт телефон.
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CONTRIBUTORS’ NOTES

Journal of Education is a journal in which original scientific research articles, 
reviews and action research reports in the field of pedagogy as well as reviews of 
relevant monographic publications are published.

Submission of papers
Papers should be submitted by e-mail only to drustvo@pedagog.rs
The paper is submitted in the text processor Microsoft Word, page A4 format, 

font Times New Roman, font 12, line spacing 1.5 lines.
Language
Papers should be submitted in the Serbian language and cyrillic alphabet.
Foreign contributors submit papers in English or Russian. The papers are 

published in Serbian, English or Russian. Each paper has Abstracts in Serbian, English 
and Russian.

The length
The papers should not exceed 30000 characters and spaces. The Abstract and 

Reference List, which should be at the end of the paper, are not included.
Evaluation of papers
After the receipt of the papers for a particular issue the current editor in-chief 

reviews them and decides which will be reviewed by two competent reviewers. The 
reviewers do not know the author’s identity, and the authors do not receive information 
about the identity of the reviewers.

If a paper does not fit the concept of the journal, or the text does not follow the 
instructions for authors and other requirements, the authors will be informed about the 
rejection of the paper. 

After the review, the Editorial Board decides on publishing, eventual correction 
or the rejection of a paper. All authors receive information about the Board’s decisions, 
and those authors whose papers are rejected or require corrections receive reviews, too.

If an author submits the paper again they should report (in written form) about 
all changes done on the original text (page number and marked place where the change 
was done) in accordance with the remarks and suggestions of the reviewers.

Writing a paper
Title page. The title page should contain the following information: the title, the 

name of the author/s, the name of the institution, the town, the state (if the author is 
from abroad).

If a paper reports about the work in scientific-research projects, the essential 
information about the project should be given in a footnote following the title.

All pages should be numbered in the lower left corner.
The title. The title should be concise, precisely formulated, in bold capital letters.
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Abstract. An abstract should contain 1400 characters (with spaces) and be written 
in the language of the paper. It will be published in three languages (Serbian, English, 
Russian), and the Editorial Board provides translations in other two languages.

If a paper is about a performed research the abstract should contain the following 
elements: the importance of the researched problem, the aims of the research, research 
methodology, key results, conclusions and pedagogic implications. In the case of review 
papers and papers dealing with theoretical analyses the content of the abstract should 
reflect the nature of the paper and the content of the text.

Keywords: Up to five keywords in the language of the paper follow the abstract.
The structure of a paper. The paper should be structured in the proscribed way. All 

papers should contain Introduction and Conclusion. The papers describing a performed 
research, besides introduction and conclusion should include the following sections: 
initial research hypotheses, research methodology, results and discussion. The structure 
of a review paper or theory analysis should be adequate to the nature of the theme.

The heading of the sections should be formulated precisely, centered and bold. 
If a section contains sub-headings they should be given in italics, centered above a 
paragraph, indented, in a ‘’sentence form’’. The headings and sub-headings should not 
be numerically denoted.

References. The references/bibliography should be stated according to the APA 
Citation Style - American Psychological Association).

All references in Serbian, given in the Reference List at the end of the paper 
should be in Latin letters regardless of the type of the letters used in the used sources 
- books or journals. The names of all authors which are stated in the Reference List and 
in brackets within the text are always transcribed in the same way. The surnames of 
Serbian authors are written in the alphabet used in the paper. The surnames of foreign 
authors are written either in original or in Serbian transcription - phonetic principle. If 
transcribed, the original transcription should be given in brackets. References within 
the text should contain: the author’s surname, the year of publication of the used source 
and the number of the page if a citation is used. If more authors should be cited in 
brackets within the text, they are cited in alphabetic order, not chronologically. If there 
are only two authors, both should be written in brackets, but if there are more than 
two then the surname of the first author is given and the abbreviation ‘’i sar.’’ (for the 
authors from Serbian speaking regions) or ‘’et al.’’ (for foreign authors)

The Reference List at the end of the paper should not be numerically denoted.
The notes for citing the references of the used literature at the end of the paper:
Book: the reference should contain the surname and name initials of the author, 

the year of publication, the title (in italics), the place and name of the publisher.
Journal article: the reference contains the family names and name initials of all 

authors (the year of publication - in brackets), the title of the article, full name of the 
journal (italics), volume (year) number, pages.

Chapters in a book / thematic Proceedings: the reference should contain the 
surname and name initials of the author, the title of the chapter, initials and surnames of 
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all editors, book title (italics), the first and the last page of the chapter (in brackets), place 
and publisher.

Scientific meetings and conferences - the papers published in full: the reference 
should contain the author’s surname and name initials, the year of publication, the title 
of the article, initials and surnames of all editors, the title of the publication, the note: 
published in full; the name and time of the meeting, the first and the last page of the 
article, the place of publication and the name of the institution - the organizer of the 
meeting/conference.

Unpublished master and doctoral theses: the reference should contain the name 
of the author, the title of the document (italics) and the note: doctoral, master thesis, 
place, and institution.

Web documents: the Reference contains the name of the author, the title of the 
document (italics), the date when the site was visited, web address.

Legal documents: the reference should contain the title of the document (italics), 
the year of publication, the name of the media, the number.

Tables and graphs. If a text contains tables and/or graphs, each table or graph 
should be numerically denoted with a clearly and precisely formulated title. All 
abbreviations in the tables and graphs must be explained. The explanations (legend) 
should be given under the table or graph.

Footnotes and abbreviations. Abbreviations and footnotes should be avoided. If 
used, footnotes should contain only the additional information or comment, not the 
data about the used sources.

Note: The paper should be accompanied by the following information to the 
Editorial Board: the name/s of the author/s, the year of birth, academic qualification, 
work position, e-mail address, phone contact.
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ПРАВИЛО ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ

В журнале “Обучение и воспитание” (Настава и васпитаае) публикуются на-
учные и обзорные статьи, сообщения, информационные материалы по педагогике 
и дидактике. В журнале публикуются рецензии о монографичских изданиях.

Представление рукописи.- Материалы направляются в редакцию только по 
электронной почте по адресу: drustvo@pedagog.rs

Требования к оформлению рукописей, текст должен быть представлен в тек-
стовом редакторе Microsoft Word на странице стандартного формата А4, шрифтом 
- Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал - 1,5. При отправке 
статьи по электронной почте необходимые шрифты прилагаются отдельными 
файлами.

Язык статей.- Журнал выходит на сербском языке, на кириллице (Serbian, 
cyrillic). К публикации также принимаются статьи на английском и русском языках, 
написанные заграничными сотрудниками. Статьи публикуются на сербском, ан-
глийском или на русском языке; каждая статья сопровождается резюме на серб-
ском, английском и русском языках.

Объем статьи.- Предельный объем рукописей - 16 страниц основного 
текста, или 30 000 знаков с пробелами. В объем статьи не входят резюме и список 
используемой литературы в конце статьи.

Оценка рукописи.- Главный редактор принимает решение о том, какие из по-
лученных рукописей пройдут процесс рецензирования. Рукописи, оформленные 
без соблюдения указанных требований, не рассматриваются. Рукописи рецен-
зируются двумя компетентными рецензентами. Рецензентам не сообщается имя 
автора, автору не сообщаются имена рецензентов.

После рецензирования редакция принимает решение о публикации, дора-
ботке или отказе от публикации. Все авторы получают информацию о решении ре-
дакции. Если автор вновь представляет данную работу для публикации, он должен 
в письменном виде собщить о всех изменениях, которые он сделал в тексте (номер 
страницы и место изменений), в соответствии с замечаниями и рекомендациями 
рецензентов.

Заглавный лист.- Заглавный лист текста должен включать следующую ин-
формацию: название статьи, сведения об авторе (соавторах): фамилия, имя, ученая 
степень, звание, место работы, город, страна. В случае, если работа содержит 
результаты, полученные в рамках научно-исследовательского проекта, в сноске 
приводится основная информация о проекте.

Все страницы текста должны быть пронумерованы (левый нижний угол). 
Заглавие статьи.- Заглавие статьи печатается строчными буквами, жирным шриф-
том.
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Резюме.- Предельный объем резюме - 1400 знаков (с пробелами). Резюме к 
статье должно быть представлено на языке статьи. Резюме публикуется на серб-
ском, английском и русском языках, а редакция обеспечивает перевод резюме. 
В резюме предлагаемых для публикации научных статьях автор должен дать 
обоснование актуальности темы, четкую постановку целей и задач исследования, 
аргументацию, обобщения и выводы, представляющие интерес своей новизной, 
научной и практической (педагогической) значимостью. В случае обзорных статей 
и статей, представляющих собой теоретический анализ, содержание резюме дол-
жно соответствовать характеру работы и содержанию текста.

Ключевые слова.- Резюме сопровождается списком ключевых слов (до пяти) 
на языке работы.

Структура работы.- Статья должна быть структурирована соответству-
ющим образом. Все работы должны иметь введение и заключение. Кроме того, 
исследовательские работы должны иметь следующие разделы: теоретические 
основы исследования, методулогию, результаты и обсуждение полученных резу-
льтатов. Структура обзорных и других статей должна быть согласована с основной 
темой работы.

Заголовки разделов печатаются курсивом. Заголовки разделов и подзаго-
ловки приводятся без нумерации.

Ссылка.- Литература, на которую даются ссылки в тексте, приводится в конце 
статьи в соответствии с АПА (APA Citation Style – American Psychological Association). 
Ссылки на литературу в тексте даются в скобках: фамилия автора, год издания, 
страницы.

Литература в конце статьи приводится без нумерации с указанием следу-
ющих выходных данных:

- для книг - фамилия, инициалы автора, год издания, полное название 
книги (курсивом), место издания и издательство.

- для статей в журнале - фамилия, инициалы автора, год издания в скобках, 
полное название статьи, полное название журнала (курсивом), год и номер журна-
ла, страницы.

- для статей в книге, сборнике - фамилия, инициалы автора, год издания, 
полное название статьи, фамилии и инициалы всех редакторов, название сборника 
или книги, где опубликована статья (курсивом), страницы, определяющие границы 
статьи в издании, место издания, издательство.

- научные конференции - фамилия, инициалы автора, год издания, пол-
ное название статьи, фамилии и инициалы всех редакторов, название сборника, 
название конференции, время и место проведения конференции, страницы, 
определяющие границы статьи в издании, город издания, название института - ор-
ганизатора конференции.

- неопубликованные кандидатские диссертации и магистерские работы - 
ссылка должна включать фамилию и имя автора, год, название (курсивом), заметку: 
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кандидатская диссертация, магистерская работа, место, институт - университет, 
факультет.

- веб документ - ссылка должна включать имя автора, год, название доку-
мента (курсивом), время посещения сайта, интернет адрес.

- официальные документы - название документа (курсивом), год издания, 
название публикации, номер.

Таблицы и графики.- Если в тексте содержатся таблицы и графические мате-
риалы, они должны быть отмечены порядковым числительным. Все сокращения, 
перечисленные в таблицах и графиках должны быть объяснены. Пояснения дол-
жны быть приведены под таблицей или графическим материалом.

Сноски и сокращения.- Сноски и сокращения следует избегать. По необхо-
димости сноски могут содержать только дополнительный текст (комментарий); 
данные об используемых источниках не приводятся в сноске.

Примечание: К рукописи прилагаются следующие сведения об авторе (авто-
рах): фамилия, имя, отчество, год рождения, ученая степень, звание, место работы, 
электронный адрес, номер телефона.
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