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ЕФЕКТИ КУЛТУРНОГ КАПИТАЛА НА ОБРАЗОВНА  
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – СЕКУНДАРНА АНАЛИЗА 

PISA СТУДИЈЕ2  

    У раду су приказани резултати секундарне анализе емпиријске грађе прикупљене у 
оквиру студије Међународног прогама процене ученичких постигнућа – PISA 2009. 

Фокус истраживања био је на мерењу културног капитала и утврђивању његове повезаности 
с образовним постигнућем ученика средњих школа. Културни капитал мерен је у сва три 
његова облика – институционализованом (образовање родитеља), опредмећеном (поседовање 
материјалних добара за културну потрошњу, као што су књиге и уметничка дела) и 
отеловљеном (читалачке навике испитаника), а образовно постигнуће посматрано је преко 
читалачких компетенција и оцене из српског језика.  На репрезентативном узорку од 4.843 
ученика средњих школа у Србији резултати истраживања потврдили су хипотезу да културни 
капитал представља предиктор образовног постигнућа и да растом културног капитала 
расту и образовна постигнућа. Такође, културни капитал и образовно постигнуће повезани су 
са социоекономским статусом ученика, односно ученици са високим СЕС-ом поседују више 
културног капитала, вишу оцену из српског језика и виши ниво читалачких компетенција од 
њихових вршњака са ниским СЕС-ом. Када се упореди утицај културног капитала на образовна 
постигнућа у две групе према критеријуму СЕС-а, може се закључити да културни капитал има 
јачи утицај на образовно постигнуће код ученика са вишим СЕС-ом у односу на оне са нижим 
СЕС-ом.

              културни капитал, неједнакости, образовање, PISA, ученици

1 E-mail: snezana.strangaric@pef.uns.ac.rs
2 Текст је настао као резултат рада на пројекту Образовање у фокусу – Education in Focus 
(бр. 179018), који је 2016-17. реализовао Институт за психологију Филозофског факултета 
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THE EFFECTS OF CULTURAL CAPITAL ON ACADEMIC ACHIEVEMENT: 
A SECONDARY ANALYSIS OF A PISA STUDY

  This paper presents the results of a secondary analysis of empirical data obtained as part of 
a Programme for International Student Assessment (PISA) study conducted in 2009. The 

study focused on measuring cultural capital and determining its relationship with the educational 
achievement of high school students. Cultural capital was measured in all three of its forms – 
institutionalized (parents’ educational background), objectified (possession of material goods for 
cultural consumption, such as books and works of art), and embodied (students’ reading habits), while 
academic achievement was viewed through reading competencies and grades achieved in the subject of 
Serbian language. The results of the study, conducted on a representative sample of 4,843 Serbian high 
school students, confirmed the hypothesis that cultural capital is a predictor of academic achievement, 
and that an increase in cultural capital correlates with an increase in academic achievement. Furthermore, 
cultural capital and academic achievement are correlated with students’ socioeconomic status (SES), 
with students with a higher socio-economic status having more cultural capital, higher grades in Serbian 
and higher reading competencies than their peers with lower SES. A comparison of the effect of cultural 
capital on the educational attainment of the two groups of students based on the SES criterion suggests 
that cultural capital has a stronger impact on the educational attainment of students with higher SES 
than those with lower SES.    

  cultural capital, inequalities, education, PISA, students

Abstract

Keywords:

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНИКОВ - ВТОРИЧНЫЙ АНАЛИЗ ПИСА 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

собранных в рамках исследования Международной оценки успеваемости учащихся - 
ПИСA (PISA 2009). Основное внимание в исследовании уделяется измерению культурного 
капитала и определению его связи с образовательными достижениями  учеников средних школ. 
Культурный капитал измерялся во всех трех его формах проявления – институциона-
лизированной (образование родителей), материальной (владение материальными благами 
для культурного потребления, такими как книги и произведения искусства) и анимированной 
(привычки чтения у респондентов), а образовательный уровень наблюдался на основе 
читательских компетенций и отметок по сербскому языку. Исследование проведено на 
репрезентативном примере 4.843 учеников  средних школ в Сербии. Результаты исследования 
подтвердили гипотезу о том, что культурный капитал является предиктором 
образовательных достижений, что с ростом уровня культурного капитала увеличивается 
уровень образования. Культурный капитал и образовательные достижения связаны с 
социально-экономическим статусом учеников, так что ученики с высоким социально-
экономическим статусом имеют больше культурного капитала, более высокую отметку по 
сербскому языку и более высокий уровень компетентности в области чтения, чем их 
сверстники с низким социально-экономическим статусом. Сравнивая влияние культурного 
капитала на образовательные достижения в двух группах в соответствии с социально-
экономическим статусом, можно сделать вывод о том, что культурный капитал оказывает 
более сильное влияние на уровень образования учеников более высокого социально-
экономического статуса, чем на успеваемость учеников более низкого социально-
экономического статуса. 

культурный капитал, неравенство, образование, ПИСA-тест, ученики 
средней школы

 В статье представлены результаты вторичного анализа эмпирических данных, 
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Нaтaшa И. Глигoриjeвић2

ФAКТOРИ ЗAДOВOЉСТВA ПOСЛOМ КOД НAСТAВНИКA 
OСНOВНИХ И СРEДЊИХ ШКOЛA У АУТОНОМНОЈ  

ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 

      У oвoм истрaживaњу aнaлизирaн je утицaj психoфизичкoг здрaвљa и зaдoвoљствa 
живoтoм нaстaвникa, кao индивидуaлних фaктoрa, те знaчaj нeких 

организацијских фaктoрa кao штo су клима у шкoли, сaстaв ученичког oдeљeњa за одељењске 
стaрeшине, кao и нeких дeмoгрaфских oдликa – нa зaдoвoљствo пoслoм кoд нaстaвникa 
oснoвних и срeдњих шкoлa. Пoдaци су прикупљeни нa пригодном узoрку од 176 нaстaвникa 
зaпoслeних у oснoвним и срeдњим шкoлaмa нa тeритoриjи AП Вojвoдинe, рaзличитог пoлa, 
стaрoсти и рaднoг стaжa. Глaвни рeзултaти укaзуjу нa тo дa веће зaдoвoљствo пoслoм 
налазимо кoд нaстaвникa који уочавају пoзитивну климу у својој школи, код наставника који су 
зaдoвoљниjи свojим живoтoм, кao и код оних које кaрaктeрише добро здравље, пре свега 
одсуство дeпрeсивних рeaкциjа. Штo сe тичe пeрцeпциje шкoлскe климe, зaдoвoљствo пoслoм 
нajбoљe прeдвиђa мeрa зaдoвoљствa сaрaдњoм сa кoлeгaмa и нaчинoм дoнoшeњa oдлукa. 
Рeзултaти су тaкoђe пoкaзaли дa нaстaвници зaпoслeни у срeдњим шкoлaмa исказуjу виши 
нивo oпштeг зaдoвoљствa пoслoм, односно виши нивo зaдoвoљствa рукoвoђeњeм, 
сaрaдницима и кoмуникaциjама него њихове колеге у основним школама. Кaдa je рeч o вaжнoсти 
дeмoгрaфских кaрaктeристикa, утврђeнo je дa нeмa знaчajних пoлних рaзликa у нивoу 
зaдoвoљствa пoслoм, дa зaдoвoљство пoслoм oпaдa сa стaжoм, дa су нajмaњe зaдoвoљни 
испитaници сa стaжoм измeђу 21 године и 30 гoдинa, тe дa нивo зaдoвoљствa пoслoм има 
тeндeнциjу пoрaстa прeд крaj нaстaвничкe кaриjeрe. 

               зaдoвoљствo пoслoм, зaдoвoљствo животoм, нaстaвници, шкoлскa климa,  
здрaвљe
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FACTORS AFFECTING JOB SATISFACTION AMONG PRIMARY 
AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN THE AUTONOMOUS 

PROVINCE OF VOJVODINA

 The study presented in this paper analyses the impact of the individual factors of mental and 
physical health and life satisfaction, as well as the importance of some organizational factors 

such as the climate in schools, the composition of classes in the case of class teachers, and certain 
demographic characteristics on primary and secondary school teachers’ job satisfaction. The data were 
collected from a convenience sample of 176 teachers of primary and secondary schools in Serbia’s 
autonomous province of Vojvodina, of different ages, genders, and years of service. The principal results 
indicate that job satisfaction is higher among teachers who perceive the climate in their school as positive, 
among teachers with higher life satisfaction, and among teachers who are in good health and, most 
importantly, lacking depressive reactions. When it comes to perceptions of the climate, the best predictor of 
job satisfaction is the degree of respondents’ satisfaction with collaboration with colleagues and with 
decision making processes. The results also indicate that secondary school teachers report a higher level of 
overall job satisfaction, specifically, a higher level of satisfaction with school governance, co-workers and 
communication than primary school teachers. As regards demographic characteristics, the results suggest 
that there are no significant gender differences in job satisfaction levels and that job satisfaction declines 
with the number of years of service, with respondents who had between 21 and 30 years of service reporting 
the lowest levels of job satisfaction, which tended to rise towards the end of the teaching career. 

   job satisfaction, life satisfaction, teachers, school climate, health

ФАКТОРЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ОСНОВНЫХ И СРЕДНИХ ШКОЛ В АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ВОЕВОДИНЕ 

   В данном исследовании проанализированы влияние физического и психического здоровья 
и удовлетворенности жизнью в качестве индивидуальных факторов, важность 

некоторых организационных факторов, таких как рабочий климат в школе, состав учеников в 
классе у классных руководителей, а также влияние некоторых демографических характеристик 
на удовлетворенность работой учителей начальных и средних школ. Данные собраны на примере 
176 учителей, работающих в начальных и средних школах на территории АО  Воеводины, 
различного пола, возраста и трудового стажа. Основные результаты показывают, что большее 
удовлетворение от работы наблюдается у учителей, которые замечают положительный 
рабочий климат в своей школе, у учителей, довольных своей жизнью, хорошего здоровья, прежде 
всего без депрессивных реакций. Что касается восприятия школьного климата, обнаружено что 
удовлетворенность работой больше всего зависит от уровня сотрудничества с коллегами и 
способа принятия решений. Результаты также показывают, что учителя, работающие в 
средних школах сообщают о более высоком уровне общей удовлетворенности работой, т.е. 
руководством, сотрудниками и коммуникацией, чем их коллеги в начальных школах. Когда речь 
идет о роли демографических факторов, полученные результаты показывают что какие-либо 
существенные  гендерные различия в уровне удовлетворенности работой отсутствуют, что 
удовлетворенность работой уменьшается с годами службы, что наименее удовлетворены 
респонденты с рабочим стажом от 21 до 30 лет, а также обнаружено, что уровень 
удовлетворенности работой имеет тенденцию к увеличению к концу карьеры учителя. 

  удовлетворенность работой, удовлетворенность жизнью, учителя, 
школьный климат, здоровье
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САМОСТАЛНИ РАД ДЕЦЕ И УЧЕНИКА У ОБЛАСТИ 
УПОЗНАВАЊА И РАЗУМЕВАЊА СВЕТА  

И НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 

   Истраживања у свету показују да је један од кључних проблема образовања 
оспособљеност ученика да самостално изаберу, комбинују и координирају 

различите стратегије учења и да их употребе на ефикасан начин. Да би појединац био у стању 
да прилагођава стратегије учења самом контексту учења, он најпре мора њима овладати. То 
подразумева креирање услова у в аспитно-образовној пракси који омогућавају деци и ученицима 
самостално практиковање одређених академских вештина у складу с њиховим искуством, 
односно већ овладаним вештинама, и природом садржаја који се учи. У овом раду представљени 
су резултати истраживања које је имало за циљ испитивање заступљености, квалитета и 
природе самосталног рада деце од пет до 10 година у области упознавања и разумевања света 
и наставе природе и друштва. За реализацију овог истраживања коришћена је дескриптивна 
метода са систематским посматрањем као истраживачком техником. Представљени 
резултати истраживања показују да је недовољно активности које на адекватан начин могу 
подржати оспособљавање деце и ученика за самостални рад и учење, да заступљеност 
активности које карактерише виши степен самосталности деце и ученика у учењу са сваким 
старијим узрастом опада и да природа самосталних активности деце и ученика није 
примерена природи садржаја учења. 

               самостални рад, област упознавања и разумевања света, настава природе и  
друштва, узраст деце и ученика, природа садржаја учења
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CHILDREN’S AND STUDENTS’ INDEPENDENT WORK IN THE SPHERE 
OF DISCOVERING AND UNDERSTANDING THE WORLD AND IN SCIENCE 

AND SOCIAL STUDIES TEACHING

  Studies worldwide suggest that one of the key problems in education is the training of students 
 to independently select, combine and coordinate the use of different learning strategies in an 

effective manner. In order for the individual to be able to adapt learning strategies to the learning context, 
he or she must first master them, which requires the creation of conditions that enable children and students 
to independently practice certain academic skills in accordance with their experience, i.e. their previously 
acquired skills, and the nature of the learning content. This paper presents the results of a study which 
sought to examine the presence prevalence, quality and character of independent work among children in 
the 5 to 10 age range in the sphere of discovering and understanding the world and in science and social 
studies teaching. A descriptive method using the research technique of systematic observation was 
employed. The results suggest that there is a lack of activities that can adequately support the training of 
children and students for independent work and learning, that activities characterized by a higher degree 
of autonomy decline with children’s and students’ age, and that the character of children’s and students’ 
independent learning activities is not appropriate to the nature of the learning content.

   independent work, sphere of discovering and understanding the world, science and social  
studies teaching, children’s and students’ age, nature of learning content

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДЕТЕЙ И УЧЕНИКОВ В ОБЛАСТИ 
ПОЗНАНИЯ И ПОНИМАНИЯ МИРА И ОБУЧЕНИЯ 

ПРИРОДОВЕДЕНИЮ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ

  Исследования показывают, что одним из ключевых вопросов в образовании является  
 подготовленность учеников самостоятельно выбирать, сочетать и координировать 

применение различных стратегий обучения эффективным образом. Чтобы адаптировать 
стратегии обучения в соответствии с конкретным контекстом  обучения, ученик должен 
сначала ознакомиться с этими стратегиями, что подразумевает создание таких условий в 
воспитательно-образовательной работе, которые позволяют детям и ученикам 
самостоятельно применять определенные академические навыки в соответствии с их опытом 
или уже приобретенными навыками и характером содержания учебного материала. В настоящей 
работе приводятся результаты исследования, направленного на изучение представленности, 
качества и характера самостоятельной работы детей в возрасте от 5 до 10 лет в области 
ознакомления и понимания мира и обучения  природоведению и обществоведению. В реализации 
исследования был использован дескриптивный метод с систематическим наблюдением в 
качестве техники исследования. Полученные результаты показывают, что активности детей и 
учеников, которые адекватно поддерживают их обучение самостоятельной работе в 
приобретении знаний и умений являются не достаточными, что представленность 
активностей, характеризующихся высоким уровнем самостоятельности детей и учеников в 
процессе обучения по мере возраста уменьшается и что характер самостоятельной активности 
детей и учащихся не отвечает содержанию обучения.

  самостоятельная работа, область познания и понимания мира, обучение 
природоведению и обществоведению, возраст детей и учеников,  
содержание обучения
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ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ СИСТЕМА  
ЗА ПОДРШКУ УЧЕЊУ У КОНСТРУКТИВИСТИЧКОМ 

ПРИСТУПУ НАСТАВИ ПРЕВОЂЕЊА  
ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СТУДЕНАТА: МУДЛ И ЕДМОДО 

    У предности примене система за подршку учењу спада и могућност аутономне 
онлајн интеракције (АОИ) студената, која у пракси често изостаје. У раду 

испитујемо и поредимо ставове студената који су користили Мудл (Н=48) и Едмодо (Н=28) на 
преводилачком курсу у летњем семестру школске 2016/2017. у оквиру студија англистике на 
Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Циљ истраживања је био установити 
ставове студената о корисности платформе у настави, лакоћи примене и задовољству у 
раду, како би се утврдило да ли се изостанак АОИ може повезати с платформом која се 
користи у настави. Подаци су прикупљени помоћу упитника с Ликертовом скалом и упитника 
с отвореним и затвореним питањима. У обради квантитативних података примењена је 
дескриптивна анализа, т-тест за независне узорке и Mан-Витнијев У-тест за поређење група. 
Током курса праћена је АОИ на платформама са циљем да се установи да ли могућност 
директног коментарисања постова у Едмоду доприноси већој АОИ студената него што је то 
случај са Мудлом. Анализа је показала да нема статистички значајне разлике између група ни 
по једној варијабли. Комбиновани упитник показао је да обе групе најмање вреднују могућност 
интеракције с вршњацима, што се одражава и на чињеницу да она изостаје у једном и у другом 
окружењу. У раду се излажу могући разлози и начини превазилажења такве ситуације. 

              настава превођења, аутономна онлајн интеракција, Мудл, Едмодо
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STUDENT PERSPECTIVES ON THE ADVANTAGES AND DRAWBACKS OF USING  
LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS WITHIN A SOCIAL-CONSTRUCTIVIST 

APPROACH TO TRANSLATION TEACHING: MOODLE AND EDMODO

 One of the advantages of using learning management systems is that they can enable 
 autonomous online interaction (AOI) among students; however, in practice, this interaction 

generally does not take place. This paper presents and compares the attitudes of students who used Moodle 
(N=48) and Edmodo (N=28) during a translation course from the English Studies programme at the Faculty 
of Philosophy, University of Novi Sad, in the spring semester of academic year 2016-2017. The goal of this 
research was to obtain student views on the usefulness, user-friendliness and user satisfaction for both 
platforms, in order to determine whether the lack of AOI within a course could be related to the platform 
used. Data collection was performed by means of a Likert-scale, open-ended and closed questionnaires. The 
quantitative data thus obtained were analysed using descriptive statistics, a t-test for unpaired samples, and 
a Mann-Whitney U-test for comparing groups. While the translation course was taking place, AOI on both 
platforms was analysed to ascertain whether the possibility of posting direct comments within Edmodo 
leads to a higher AOI than with Moodle, which does not offer this facility. Analysis showed no statistically-
significant differences between the two groups for any of the variables. The combined questionnaire showed 
that, when questioned about what they saw as the most important benefits, both groups attached lowest 
value to the opportunity to communicate with their peers, and this is reflected in the absence of this type of 
interaction throughout the study period across both platforms. The paper presents possible reasons why this 
might be the case, and suggestions for encouraging more of this type of interaction.

  translation teaching, autonomous online interaction, Moodle, Edmodo

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ В 
КОНСТРУКТИВИСТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ОБУЧЕНИЮ ПЕРЕВОДУ 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ: MУДЛ И ЭДMOДO

 Преимущества внедрения системы для поддержки в процессе обучения  включают 
возможность автономной онлайн интеракции (AOИ) студентов, что на практике 

часто отсутствует. В статье рассматриваются и сравниваются мнения  студентов 
Англистики,  использовавшие Mудл (N = 48) и Эдмодо (N = 28) на курсе перевода в летнем семестре 
учебного 2016/2017 года на Философском факультете Университета в Нови-Саде. Целью 
исследования было узнать мнения студентов о платформе в обучении, простоте ее 
использования и удовлетворенности работой, чтобы показать, можно ли отсутствие AOИ 
связать с используемой в обучении платформой. Данные были собраны с применением шкалы 
Ликерта и анкеты с открытыми и закрытыми вопросами. При обработке количественных 
данных применялся дескриптивный анализ, t-тест для независимых образцов и U-тест Maн-
Витни для сравнения групп. В ходе курса AOИ контролировалась на платформах, чтобы 
определить, способствует ли  возможность непосредственного комментирования сообщения в 
Эдмодо более высокой AOИ студентов, чем в случае использования Mудла. Анализ показал, что не 
было статистически значимой разницы между группами ни по одной переменной. 
Комбинированная анкета показала, что обе группы наименее расценивают возможность 
взаимодействия со сверстниками, что отражается в том, что оно отсутствует и в одной и в 
другой среде. В статье представлены возможные причины и пути преодоления такой ситуации.

  обучение переводу, автономная онлайн интеракция, Мудл, Эдмодо
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PREVENTION IN PRIMARY SCHOOL  
THROUGH THE DISCURSIVE PARADIGM 

 Prevention in primary school is always atopical subject.  This paper examines the different  
theoretical discourses at the primary, secondary, and tertiary prevention levels that reflect 

prevention approaches. Particular attention has been focused on the social pedagogical 
conceptualization of prevention in primary school, where indifference presents a special category that 
needs to be given more attention. The paper introduces different models of prevention in the school 
system, with a particular focus on early detection, selection criteria in schools that are often monitored 
only superficially, the importance of the pedagogical relationship and working with parents as well as 
what is needed for a school climate improvement. Further, the main premises of confrontational 
pedagogy are presented, as well as concrete prevention models, and a way of thinking that enables the 
finding of educational models for children who have difficulties without causing any harm to them or 
others.

  confrontational pedagogy, emotional and behavioural difficulties, prevention, social 
pedagogy
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ПРЕВЕНЦИЈА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 
КРОЗ ДИСКУРЗИВНУ ПАРАДИГМУ

   Превенција у основној школи је увек актуелна тема. У овом раду се испитују 
 различити теоријски дискурси на примарном, секундарном и терцијарном нивоу 

превенције који осликавају приступе превенцији. Посебна пажња посвећена је социјално-
педагошкој концептуализацији превенције у основној школи, где индиферентност представља 
посебну категорију којој треба посветити више пажње. У раду су представљени различити 
модели превенције у школском систему, са посебним фокусом на рано откривање, критеријуме 
селекције у школама који се често прате само површно, важност педагошког односа и рада са 
родитељима, као и оно што је потребно за побољшање школске климе. Даље, представљене 
су основне претпоставке конфронтационе педагогије, као и конкретни модели превенције и 
начин размишљања који омогућава проналажење образовних модела за децу која имају 
потешкоћа, а да притом не буду повређена ни она нити други.

             конфронтациона педагогија, емоционалне и тешкоће понашања, превенција, 
социјална педагогија

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ ПОСРЕДСТВОМ  
ДИСКУРСИВНОЙ ПАРАДИГМЫ

 Превентивные меры в основной школе всегда актуальны. В настоящей статье 
рассматриваются различные теоретические дискурсы на первичном, вторичном и 

третичном уровнях превенции, которые отражают различные подходы к превенции. 
Анализируются социально-педагогические концептуализации превенции в основной школе, 
где индифферентность является особой проблемой и требует пристального внимания. 
Представлены различные модели превенции в школьной системе, а особое внимание 
уделяется раннему выявлению проблем, критериям отбора в школах, за которыми часто 
следят лишь поверхностно, важности педагогического отношения и работы с родителями и 
всему, способствующему улучшению школьного климата. Кроме того, приводятся основные 
предположения конфронтационной педагогики, а также конкретные модели превентивных 
мер, способы и направления работы, позволяющие находить образовательные модели для 
детей с трудностями в развитии, не навредив при этом ни этим, ни другим детям.

  конфронтационная педагогика, эмоциональные и поведенческие трудности, 
превентивные меры, социальная педагогика
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A COMPARISON OF INDIVIDUAL QUALITIES OF RESILIENCY 
 IN ADOLESCENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY  

AND TYPICALLY DEVELOPING ADOLESCENTS2  

  Intellectual disability (ID) is a chronic adversity that increases the likelihood of negative 
developmental outcomes. The aim of this research is to examine differences between 

adolescents with mild ID and typically developing (TD) adolescents in personal qualities which contribute 
to successful adaptation. The sample consisted of 92 adolescents with mild ID and 772 TD adolescents, 
13–19 years of age, of both sexes. Resiliency was assessed using the Resiliency Scales for Children and 
Adolescents. In comparison to TD adolescents, adolescents with mild ID have significantly lower levels of 
sense of mastery and sense of relatedness and a higher level of emotional reactivity. In the subsample of 
adolescents with mild ID there were no age or sex differences for resiliency. Adolescents with mild ID have 
a lower level of resiliency than TD adolescents, which highlights the need to develop programs focused 
on personal qualities associated with positive developmental outcomes.

  adolescent, intellectual disability, resiliency
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КОМПАРАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНИХ КВАЛИТЕТА РЕЗИЛИЈЕНТНОСТИ 
АДОЛЕСЦЕНАТА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ  

И АДОЛЕСЦЕНАТА ТИПИЧНОГ РАЗВОЈА

    Интелектуална ометеност (ИО) представља хронично неповољно стање које 
повећава вероватноћу негативних развојних исхода. Циљ овог истраживања је 

утврђивање разлика између адолесцената са лаком ИО и адолесцената типичног развоја (ТР) 
у индивидуалним квалитетима који доприносе успешној адаптацији. Узорак чини 92 
адолесцента са лаком ИО и 772 адолесцента ТР, узраста 13–19 година, оба пола. За процену 
резилијентности коришћене су Скале резилијентности за децу и адолесценте. У поређењу са 
адолесцентима ТР, адолесценти са лаком ИО имају значајно нижи ниво осећања контроле над 
властитим животом и осећања повезаности, као и виши ниво емоционалне реактивности. У 
подузорку адолесцената са лаком ИО нису констатоване значајне узрасне и полне разлике у 
резилијентности. Адолесценти са лаком ИО имају нижи ниво резилијентности у односу на 
адолесценте ТР, што указује на потребу за развијањем програма усмерених на индивидуалне 
квалитете који су повезани са позитивним развојним исходима.

              адолесценти, интелектуална ометеност, резилијентност

СРАВНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ РЕЗИЛИЕНТНОСТИ 
У ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

И ПОДРОСТКОВ ТИПИЧНОГО РАЗВИТИЯ

 Задержка в интеллектуальном развитии (ЗИР) представляет собой постоянное 
неблагоприятное условие, которое увеличивает вероятность отрицательных 

результатов в развитии. Целью данного исследования является определение различий между 
подростками с легкой ЗИР и подростками типичного развития  (ТР) в индивидуальных 
качествах, которые способствуют успешной адаптации. Исследование проведено на примере 
92 подростков с легкой ЗИР и 772 подростков TР, в возрасте от 13 до 19 лет. Для оценки 
резилиентности была использована Шкала резилиентности для детей и подростков. По 
сравнению с подростками TР, подростков с легкой ЗИР характеризует более низкий уровень 
чувства контроля над собственной жизнью, чувства привязанности и более высокий уровень 
эмоциональной реактивности. В подгруппе подростков с легкой ЗИР значительных 
возрастных и гендерных различий в резилиентности не обнаружено. По сравнению с 
подростками TР, у подростков с легкой ЗИР обнаружен более низкий уровень устойчивости, 
что указывает на необходимость разработки программ, ориентированных на 
индивидуальные качества, которые связаны с положительными результатами в развитии.

  подростки, задержка в интеллектуальном развитии,  резилиентность
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У савременој литератури резилијентност се описује као позитивна адаптација упркос 
тешкоћама. Интелектуална ометеност (ИО) представља хронично неповољно стање које 
повећава вероватноћу негативних развојних исхода. Мада се резилијентни исходи повезују са 
факторима из различитих животних домена, у овом раду пажња је усмерена на индивидуалне 
квалитете који доприносе позитивној адаптацији и разлике које у том погледу постоје између 
адолесцената типичног развоја (ТР) и адолесцената са лаком ИО.
У бројним радовима о резилијентности интелектуалне способности су издвојене као 
протективни фактор који доприноси позитивном развоју у неповољним животним 
околностима. Међутим, резултати емпиријских истраживања повезаности између 
интелектуалних способности и позитивне адаптације нису сагласни. У литератури се могу наћи 
радови који извештавају о позитивној вези интелектуалних способности са успешном 
адаптацијом, али и истраживања која показују да ова веза може бити негативна или 
статистички незначајна.
Циљ овог истраживања је утврђивање разлика између адолесцената са лаком ИО и њихових 
вршњака ТР у три домена индивидуалне резилијентости, а то су: осећање контроле над 
властитим животом, осећања повезаности и емоционална реактивност.
Узорак чини 92 адолесцента са лаком ИО и 772 адолесцента ТР, узраста 13–19 година, оба пола. 
Подаци о социодемографским карактеристикама, интелектуалном функционисању и 
здравственом стању адолесцената преузети су из документације школе. Пибоди сликовни тест 
речника (Dunn & Dunn, 2006) коришћен је за процену вербалних способности адолесцената са 
ИО која је претходила задавању упитника. За процену резилијентности коришћене су Скале 
резилијентности за децу и адолесценте (Prince-Embury, 2007).
Резултати овог истраживања показују да адолесценти са лаком ИО имају значајно нижи ниво 
осећања контроле над властитим животом и осећања повезаности, као и виши ниво 
емоционалне реактивности у односу на адолесценте ТР. У погледу осећања контроле над 
властитим животом, код адолесцената са лаком ИО забележен је значајно нижи ниво 
оптимизма и само-ефикасности у поређењу са адолесцентима ТР. Откривене су значајне 
разлике у индивидуалним квалитетима из домена осећања повезаности у смислу нижег нивоа 
опажене социјалне подршке, задовољства у друштву других особа и толеранције различитости 
у односима код адолесцената са лаком ИО. Разлике у домену емоционалне реактивности 
ограничене су на вештине опорављања и указују на то да адолесценти са лаком ИО имају 
слабији капацитет да поврате нормално функционисање након јаких емоционалних реакција.
Добијени резултати сугеришу да су полне и узрасне разлике у испитиваним индивидуалним 
квалитетима мање изражене код адолесцената са лаком ИО него код њихових вршњака ТР. У 
подузорку адолесцената ТР, ниво осећања контроле над властитим животом, осећања 
повезаности и емоционалне реактивности значајно је виши код женског пола и на млађем 
узрасту. За разлику од тога, код адолесцената са лаком ИО нису откривене значајне полне 
разлике у испитиваним индивидуалним квалитетима, а значајне узрасне разлике забележене су 
само за ниво оптимизма. 
Презентовани резултати упућују на закључак да адолесценти са лаком ИО имају значајно нижи 
ниво резилијентности у односу на адолесценте ТР. Добијени налази указују на потребу за 
применом ефективних интервенције које су усмерене на унапређивање индивидуалних 
квалитета резилијентности адолесцената са лаком ИО. Поред тога, код адолесцената ТР и 
адолесцената са лаком ИО откривени су другачији обрасци полних и узрасних разлика у 
испитиваним индивидуалним квалитетима. Предочени налази имплицирају постојање 
другачијих развојних путања резилијентности код код адолесцената ТР и адолесцената са 
лаком ИО и могу послужити као полазиште за даље проучавање ове проблематике.
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ПОВЕЗАНОСТ ПОЛА И ТАКТИЛНО-КИНЕСТЕТИЧКЕ  
СЕНЗИТИВНОСТИ СА КВАЛИТЕТОМ ПИСАЊА УЧЕНИКА  

СА И БЕЗ ТЕШКОЋА У ПИСАЊУ 

   Писање, као вештина са којом се ученици сусрећу поласком у основну школу,  
захтева координисано деловање моторичких, перцептивних и гностичких 

способности. Да би се испитао утицај пола на јављање тешкоћа у писању, као и постојање 
разлика у повезаности тактилно-кинестетичке перцепције са вештином писања дечака и 
девојчица са и без тешкоћа у писању, 2016. године спроведено је истраживање у осам београдских 
основних школа, у којем је учествовало 1.156 ученика разредне наставе. Иако добијени 
резултати показују да девојчице пишу брже од дечака, тешкоће у брзини писања подједнако се 
јављају код обе групе ученика. Међутим, уколико се посматрају тешкоће у квалитету писања, 
ове тешкоће се са статистички значајно већом учесталошћу јављају међу дечацима. Хват 
оловке, постигнућа на пробама кинестетичке сензитивности и конзистентност притиска 
нису независни од пола ученика, при чему девојчице остварују боља постигнућа. Такође, дечаци 
имају знатно нижи учинак од девојчица на тесту тактилних функција. Добијени резултати 
показују да пол јесте детерминанта тешкоћа у писању, које су посматране кроз брзину и 
читљивост писања. Такође, девојчице имају развијеније кинестетичко-тактилне функције 
које су у корелацији са квалитетом писања.

             квалитет писања, кинестетичка сензитивност, пол ученика, тактилна 
перцепција
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RELATIONSHIP BETWEEN GENDER AND TACTILE-KINESTHETIC 
SENSITIVITY AND THE QUALITY OF WRITING AMONG STUDENTS 

WITH AND WITHOUT WRITING DIFFICULTIES

  Writing, a skill that students practice as soon as they start primary school, requires coordination 
between motor, perceptual and cognitive abilities. In order to determine the effect of gender on 

writing difficulties and the possible differences in the relationship between tactile-kinesthetic perception and 
writing skills of boys and girls with and without writing difficulties, a study was conducted in 2016 on a 
sample of 1,156 fifth to eighth grade students of eight Belgrade primary schools. Although the results 
obtained suggest that girls write faster than boys, difficulties with writing fast were equally present in both 
groups of students. However, difficulties with writing quality occurred with statistically significantly greater 
frequency among boys. Pencil grip, kinesthetic sensibility test results and consistency of pressure were not 
unrelated to students’ gender, with girls achieving better results. Moreover, boys had significantly lower 
scores than girls on tactile function tests. The obtained results indicate that gender is a determinant of 
writing difficulties as measured through speed of writing and legibility. Also, girls have more developed 
kinesthetic-tactile functions, which are correlated with writing quality.

  writing quality, kinesthetic sensitivity, student gender, tactile perception

СВЯЗЬ ПОЛА И ТАКТИЛЬНО-КИНЕСТЕТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
С КАЧЕСТВОМ ПИСЬМА УЧЕНИКОВ С И БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ  В ПИСЬМЕ

 Письмо как навык, с которым ученики сталкиваются с поступлением в начальную 
школу, требует скоординированного действия двигательных, перцептивных и 

гностических способностей. С целью изучения влияния пола на наличие трудностей в обучении 
письму, а также установления разницы в связи тактильно-кинестетического восприятия и 
навыка письма у мальчиков и девочек с и без затруднений в письме, в 2016 году было проведено 
исследование на примере 1156 учеников белградских начальных школ. Хотя полученные результаты 
показывают, что девочки пишут быстрее мальчиков, в обеих группах учеников отмечаются 
почти одинаковые трудности в быстроте. Однако, поскольку наблюдается наличие затруднений 
в качестве письма, то они со статистически значительно более высокой частотой встречаются 
среди мальчиков. Сцепление карандаша, достижение  кинестетической чувствительности и 
последовательность давления не являются независимыми от пола ученика, при чем девочки 
осуществляют более хорошие результаты. Кроме того, у мальчиков более низкий эффект по 
тесту тактильных функций, чем у девочек. Полученные результаты показывают, что пол 
является определителем трудностей в письме, которые наблюдаются в быстроте и 
удобочитаемости письма. Кроме того, кинестетически-тактильные функции, коррелирующие с 
качеством письма, более развитые у девочек. 

  качество письма, кинестетическая чувствительность, пол,  ученики, 
тактильное восприятие
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НАСИЛНО ПОНАШАЊЕ НА ВИШЕМ  
ОСНОВНОШКОЛСКОМ УЗРАСТУ:  

УЛОГА ПОЛА И ОСОБИНА ЛИЧНОСТИ 

   У фокусу овог рада је испитивање улоге особина личности и пола у насилној  
интеракцији на вишем осоновношколском узрасту. Циљ истраживања био је 

утврђивање доприноса особина личности и пола различитим аспектима насилне 
интеракције: склоности и изложености вршњачком насиљу. Узорак су чинила 344 ученика V-VIII 
разреда, при чему је већи број девојчица (60,8%). Инструменти који су коришћени у истраживању 
су упитник намењен процени насилног понашања деце основношколског узраста (ПРОНА) и 
инвентар Великих пет плус два (ВП+2 – верзија за децу) намењен процени седам базичних 
димензија личности код деце основношколског узраста. Резултати мултиваријатне анализе 
коваријансе упућују на то да су дечаци склонији и изложенији насилном понашању од девојчица, 
као и на то да поједине особине личности доприносе манифестацији ових конструката. 
Изложеност насиљу детерминисана је ниском Екстраверзијом, као и повишеним 
Неуротицизмом и Негативном валенцом. Склоности насилном понашању највише доприносе 
повишена Агресивност и Негативна валенца, као и снижена Позитивна валенца. Најефикаснији 
начин превенције насилништва на вишем основношколском узрасту јесте формирање 
превентивних програма са детектовањем специфичних вулнерабилних група ученика, и 
усклађивање тих програма са персоналним карактеристикама ученика.

              склоност насиљу, изложеност насиљу, особине личности, пол, основна школа
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VIOLENT BEHAVIOR AMONG MIDDLE SCHOOL CHILDREN: 
THE ROLE OF GENDER AND PERSONALITY TRAITS

 This paper examines the role of personality traits and gender in violent interaction among  
middle school children (11-15 age range). The aim of the research presented here was to 

determine the contribution of personality traits and gender to various aspects of violent interaction, i.e. 
predisposition towards and exposure to peer violence. The sample consisted of 344 students from 5th to 8th 
grade, the majority of whom were girls (60.8%). The instruments used in the research were a questionnaire 
designed to assess violent behavior in primary school children (PRONA) and the Big Five Plus Two inventory 
(the BF + 2 for children), designed to assess seven basic personality traits in primary school children. The 
results of a multivariate analysis of covariance suggest that boys tend to perpetrate and be exposed to 
violent behaviour more than girls, and also that certain personality traits contribute to the manifestation of 
these constructs. Exposure to violence is determined by low Extraversion, as well as higher levels of 
Neuroticism and Negative Valence. The traits that contribute most significantly to the tendency towards 
abusive behaviour are high levels of Aggression and Negative Valence as well as lower levels of Positive 
Valence. The most effective means of abuse prevention among middle school children is the setting up of 
prevention programs along with the detection of specific vulnerable groups of students, and the adjustment 
of these programs to students’ personological traits.

  predisposition to violence, exposure to violence, personality traits, gender, middle school 
children

НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ: РОЛЬ ПОЛА И КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ

 Основное внимание в данной статье уделяется изучению роли личностных качеств и 
пола в насильственном поведении среди учеников старших классов основной 

восьмилетней школы. Цель исследования заключается в определении  влияния особенностей 
личности и пола на различные аспекты насильственного взаимодействия: склонности и 
подверженности насилию сверстников. Исследование проведено на примере 344 учеников V-VIII 
классов основной школы, причем большее число девочек (60,8%). Инструменты, используемые в 
исследовании представляют собой анкету, предназначенную для оценки насильственного 
поведения детей школьного возраста (ПРOНA) и инвентарь Больших пять плюс два (БП + 2 - версия 
для детей), предназначенный  для оценки семи основных аспектов личности у детей школьного 
возраста. Результаты многовариантного ковариационного анализа показывают, что мальчики 
более уязвимы и подвержены насилию, чем девочки, что индивидуальные черты личности 
способствуют проявлению этих конструктов. Подвластность насилию  определяется низкой 
экстраверсией, увеличением невротизма и отрицательной валентностью. Тенденции к 
насильственному поведению в основном связаны с усилением агрессии и отрицательной 
валентности, а также с понижением  положительной валентности. Наиболее эффективным 
способом превенции насильственного поведения в школьном возрасте является формирование 
превентивных программ с выявлением конкретных уязвимых групп учащихся и согласование этих 
программ с личностными характеристиками учащихся.

  склонность к насилию, подвласность насилию, особенности личности, пол, 
основная школа
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ДОПРИНОС ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА  
ПРИМЕНИ ПРИНЦИПА ПОЗИТИВНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ 

У РАЗВОЈУ ШКОЛЕ2 

   Наш школски систем је у процесу трансформације и суочавања са значајним  
питањима од општег интереса. Један од могућих праваца трансформације је 

развој позитивне школе као институције у којој се поред постигнућа вреднује и добробит свих 
укључених страна. У раду се разматра колико би у том процесу могли бити искоришћени 
стручни потенцијали школских психолога. Циљ анализе био је да се преиспитају могућности 
примене принципа позитивне психологије у конципирању и реализацији улоге школског 
психолога, као и да се, у складу с тим, понуде одређене сугестије за њихов практични рад. У ту 
сврху направљен је преглед теоријских  основа и резултата истраживања о позитивном 
образовању, анализирани су нормативи и резултати истраживања о раду школског психолога 
у нашим школама и разматране перспективе њиховог даљег ангажовања са становишта 
савремених теорија организационих промена и развоја. Могућности за стварање позитивне 
школе потврђене су у низу истраживања. Наша образовна регулатива предвиђа да школски 
психолог својим знањима и ангажовањем унапређује све аспекте рада у школи, као и односе 
између свих учесника у том процесу. Истраживачки налази о изграђивању позитивне школе 
представљају подстицај, а позиција школског психолога основу за његово укључивање у мењање 
наше школе у правцу развијања позитивне школе. Закључено је да би школски психолози могли 
допринети развоју школе као позитивне институције када би њихове професионалне улоге 
биле редефинисане у складу са принципима позитивне психологије.   

              школски психолог, принципи позитивне психологије, позитивни развој школе, 
професионалнa улога, школска пракса психолога
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THE SCHOOL PSYCHOLOGIST’S ROLE IN IMPLEMENTING 
THE PRINCIPLES OF POSITIVE PSYCHOLOGY 

IN THE DEVELOPMENT OF THE SCHOOL

 The Serbian school system is currently undergoing a transformation process, dealing with 
important issues of interest to society as a whole. One of the possible directions of this 

transformation is the development of a positive school as an institution in which value is placed not only on 
achievement but also on the wellbeing of all parties. This paper considers to what extent the professional 
potential of school psychologists could be utilized in this process. The analysis presented here aims to reassess 
the possibilities of applying the principles of positive psychology to defining and implementing the role of 
school psychologists, and to put forward along these lines certain suggestions for their practical work. For 
this purpose, we have reviewed the theoretical foundations of positive education and related research 
findings, analysed regulations and research findings regarding the work of school psychologists in Serbian 
schools, and discussed prospects for their further engagement from the standpoint of contemporary theories 
of organizational changes and development. The possibilities for creating a positive school have been 
corroborated through numerous studies. According to Serbian school regulations, the school psychologist is 
expected to be engaged in improving all aspects of work in a school, as well as relationships between all 
participants in that process. Research findings on building a positive school provide a stimulus, while the 
position of the school psychologist provides the basis for his or her engagement in the process of transforming 
Serbian schools into positive schools. The conclusion is that school psychologists could contribute to the 
development of the school as a positive institution provided their professional role is redefined in accordance 
with the principles of positive psychology.

  school psychologist, principles of positive psychology, positive school development, 
professional role, school psychologist’s practice
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РОЛЬ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА В ПРИМЕНЕНИИ  
ПРИНЦИПОВ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ  

В РАЗВИТИИ ШКОЛЫ 

   Наша школьная система находится в процессе трансформации и решения важных 
вопросов, представляющих общий интерес. Одним из возможных направлений 

трансформации является развитие позитивной школы как института, в котором, помимо 
успеваемости, высоко ценится благосостояние всех вовлеченных сторон. В статье 
рассматриваются возможности и способы использования в этом процессе профессиональных 
компетенций школьных психологов. Целью анализа было изучение возможностей применения 
принципов позитивной психологии в разработке и реализации роли школьного психолога и, в  
соответствии с этим, приведение конкретных предложений по их практической работе. Для 
этих целей сделан обзор теоретических основ и результатов исследований позитивного 
образования, проанализированы стандарты и результаты исследования о работе психолога в 
наших школах, рассмотрены перспективы их дальнейшего участия с точки зрения современных 
организационных теорий. Возможности создания позитивной школы подтверждены в ряде 
исследований. В наших образовательных документах предусматриваются роли школьного 
психолога, который своим знанием и работой должен улучшать все аспекты процесса обучения, 
а также отношения между всеми участниками этого процесса. Результаты исследований по 
созданию позитивной школы представляют собой стимул, а роли школьного психолога – 
основание для его участия в реформе в направлении развития позитивной школы. Сделан вывод 
о том, что школьные психологи могут способствовать развитию школы как положительного 
учреждения, если бы их профессиональные роли были переопределены в соответствии с 
принципами позитивной психологии.

  школьный психолог, принципы позитивной психологии, развитие школы, 
профессиональная роль, школьная практика психолога
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БАСНА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА УЧЕНИЧКИХ  
СХВАТАЊА СОЦИЈАЛНИХ ОДНОСА И МОТИВА 

ЉУДСКОГ ПОНАШАЊА2 

    У раду се са теоријског и емпиријског аспекта разматра значај аналитичко
синтетичког проучавања басни, с циљем да се установи да ли функционално 

изабран методички приступ током наставне интерпретације басни унапређује развој 
способности схватања социјалних односа и мотива људског понашања код ученика млађег 
школског узраста. Истраживање је спроведено методом експеримента са паралелним групама 
на узорку (N = 82) који је одабран из популације ученика четвртог разреда основних школа у 
Републици Србији. Уједначеност група статистички смо контролисали анализом коваријансе. 
У експерименталној групи су реализована континуирана вежбања у анализирању басни које се 
тичу мотива људског понашања и односа међу људима. Резултати истраживања показују да 
је, под утицајем експерименталног програма, код експерименталне групе дошло до знатног 
побољшања нивоа и квалитета способности схватања социјалних односа, али да пол ученика 
није битно утицао на развој схватања социјалних односа и мотива људског понашања. 
Резултати истраживања представљају допринос испитивању васпитне вредности басне, 
као и могућности систематског утицања на развој личности.  

              басна, схватање социјалних односа, мотиви људског понашања, ученици  
 млађег школског узраста
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THE USE OF FABLES IN THE DEVELOPMENT 
OF STUDENTS’ COMPREHENSION OF SOCIAL RELATIONSHIPS 

AND MOTIVES OF HUMAN BEHAVIOUR

 In this paper the importance of the analyticsynthetic study of fables is examined from a  
theoretical and empirical aspect, with the aim of ascertaining whether a functionally selected 

methodological approach to the interpretation of fables in teaching fosters the development of pupils’ 
ability to comprehend social relationships and motives of human behaviour. An experimental study was 
conducted with parallel groups on a sample (N = 82) drawn from the population of 4th grade students of 
elementary schools in Serbia. Group equivalence was statistically controlled for by analysis of covariance. In 
the experimental group, students continuously practiced analysing fables in terms of human behaviour 
motives and human relationships. The results show that the experimental group, in which the experimental 
program was implemented, displayed a significant improvement in the level and quality of the ability to 
comprehend social relationships, but also that students’ gender did not significantly affect the development 
of comprehension of social relationships and human behaviour motives. The results of this study are a 
contribution to the research into the educational value of fables and to the possibilities of systematically 
influencing personality development.

  fable, comprehension of social relationships, motives of human behaviour, pupils

РОЛЬ БАСНИ В РАЗВИТИИ ПОНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И МОТИВОВ ПОВЕДЕНИЯ У УЧЕНИКОВ

  В данной статье, с теоретического и эмпирического аспектов, обсуждается важность 
аналитикосинтетического изучения басен для того, чтобы определить, способствует 

ли функционально отобранный методический подход к  интерпретации басен развитию навыков 
понимания социальных отношений и мотивов человеческого поведения у учеников младшего 
школьного возраста. Исследование проведено по методу эксперимента с параллельными 
группами с участием (N = 82) учеников четвертого класса начальной школы в Сербии. 
Однородность групп статистически контролировалась ковариационным анализом. В 
экспериментальной группе при анализе басен ученики постоянно выполняли задания, связанные с 
мотивом человеческого поведения и отношением между людьми. Полученные результаты 
исследования показывают, что под влиянием экспериментальной программы, в 
экспериментальной группе наблюдается значительное улучшение уровня и качества 
способности понимания социальных  отношений, что пол ученика не имеет существенного 
значения для понимания социальных отношений и мотивов человеческого поведения. Результаты 
исследования представляют собой вклад в изучение образовательных ценностей  басни и 
возможностей систематического влияния на развитие личности.

  басня, понимание социальных отношений, мотивы поведения человека, 
ученики младшего школьного возраста
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РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЛИКОВНИХ АКТИВНОСТИ 
НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ 

  Традиционалне концепције наставе уметности, а самим тим и ликовних  
активности на предшколском узрасту, посматрају уметност углавном у домену 

емоционалног самоизражавања и развоја. Према овим концепцијама, уметност и ликовне 
активности делују на развој креативности, маште и емоција, али се не доводе у довољној 
мери у везу с когнитивним процесима, нити се увиђа њихов синтетички карактер. Место 
уметничких, а самим тим и ликовних активности у општем васпитању и образовању често 
је маргинализовано. Циљ овог рада јесте да се у теорији истражи и покаже да ликовне 
активности омогућују амплификацију и целовит развој личности детета. Теоријском 
анализом релевантне литературе, истраживања и идеја у новијој теорији који посебно 
стављају акценат на синтетички карактер уметности, разматран је потенцијал ликовних 
активности у свим сегментима развоја, као и креативности на предшколском узрасту. 
Међутим, да би се у пракси искористио и остварио пун потенцијал ликовних активности, 
изузетно је важан начин на који се спроводе ликовне активности с децом у вртићу. Посебно су 
значајни утицај и улога васпитача у овим процесима, који би требало да буде: медијатор, 
партнер и коистраживач који омогућава, подржава, обогаћује и учествује у слободном 
истраживачком и стваралачком процесу. Доминација ових улога васпитача утицала би на 
промену положаја детета у вртићу и проширила и изменила репертоар активности детета.

              свеобухватни развој, уметност, ликовне активности, улоге васпитача
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THE DEVELOPMENTAL POTENTIAL OF ART ACTIVITIES  
AT THE PRESCHOOL AGE

    In traditional approaches to the teaching of art and arts activities at the preschool age, art has 
been viewed mostly in terms of emotional self-expression and development. According to this 

view, art and arts activities foster the development of creativity, imagination and emotions, but little 
consideration is given to their link to cognitive processes and to their synthetic character. In general 
education, art and arts activities are often relegated to marginal status. This paper presents a theoretical 
examination of the potential of arts activities to enhance the development of a well-rounded personality in 
children. Through a theoretical analysis of the relevant literature, research and ideas in recent theory which 
emphasize the synthetic character of art, the potential of arts activities in all segments of development and 
creativity at the preschool age has been examined. However, in obtaining the full benefit of arts activities in 
practice, the manner in which arts activities with children at this age are carried out is extremely important. 
Of particular importance in this process is the influence and role of early childhood educators, who should 
act as mediators, partners and co-explorers, facilitating, supporting, enriching and participating in the 
process of free exploration and creativity. Giving primacy to these roles of a teacher would help bring about 
a change in the child’s position in early childhood education and would also change and expand the child’s 
range of activities.

  well-rounded development, art, arts activities, roles of preschool teachers

РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В  
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

   Традиционные концепции преподавания искусства, а следовательно и организация 
работы в области изобразительных искусств в дошкольном возрасте, рассматривают 

влияние искусства в основном в области эмоционального самовыражения и развития. Согласно 
этим концепциям, искусство вообще и, в частности, изобразительные искусства влияют на 
развитие креативности, воображения и эмоций, но при этом недооценивается связь искусства и 
когнитивных процессов, не понимется его синтетический характер. Роль искусства и 
изобразительного искусства в массовом воспитании и образовании часто маргинализируется. 
Цель данной статьи - исследовать теорию и показать, что активности в области 
изобразительного искусства обеспечивают усиленное и всестороннее развитие личности 
ребенка. На основе анализа соответствующей литературы, исследований в современной теории,  
подчеркивающих синтетический характер искусства, рассматривается потенциал 
изобразительного искусства  и его влияние на все сегменты развития в дошкольном возрасте. 
Однако для того, чтобы использовать и реализовать весь потенциал изобразительного 
искусства, чрезвычайно важным является способ организации деятельности в области 
изобразительного искусства в работе с детьми в детском саду. В этом процессе особое место и  
роль отводится воспитателю, который в качестве посредника, партнера и со-исследователя 
позволяет, поддерживает, обогащает и участвует в свободном исследовании и творческой 
деятельности. Выполнение этих ролей воспитателями влияет на изменение положения ребенка 
в детском саду, на расширение и изменение репертуара деятельности ребенка.

       всестороннее развитие, искусство, изобразительное искусство, роль  
воспитателя
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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 прикази монографских 
публикација.

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

New Roman, величина слова 12, проред 1,5 lines. 
Текстови треба да буду припремљени у складу са техничким стандардима и напоменама 

датим у Упутству за ауторе. Текстови који нису припремљени у складу са Упутством за ауторе 
не узимају се у разматрање.

Језик рада
Радови се достављају на српском језику, користи се ћирилично писмо (Serbian, cyrillic), 

енглеском или руском језику. 
Радови се објављују на српском, енглеском или руском језику. 
Дужина рада
Радови треба да буду дужине до једног ауторског табака, односно до 30.000 знакова с 

празним местима. Прегледни радови и радови који представљају теоријске анализе могу да 
буду дужине до 50.000 знакова. У обим радова нису урачунати апстракт и списак коришћене 
литературе на крају рада.

Оцењивање радова
Након пријема радова за актуелни број уредници обављају преглед радова и доносе 

одлуку о томе који радови улазе у процес рецензирања. 
Уколико се радови тематски не уклапају у концепцију часописа или нису усклађени са 

захтевима који треба да испуне текстови који се објављују у научним часописима, 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 рецензената. 

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(и) достави(е) кориговану верзију текста, 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), као и да у тексту јасно означи 
извршене измене у складу са примедбама и препорукама рецензената. 

Обавеза аутора је да на адресу редакције шаљу искључиво оригиналне радове који 
нису објављени или истовремено понуђени неком другом часопису.

Писање рада
Насловна страна. Насловна страна текста треба да садржи следеће информације: 

наслов рада, име аутора (и коаутора), назив институције, место и држава (уколико је аутор 
из иностранства).

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 формулисан, написан 

великим словима, болдиран, величина слова 14. 
Апстракт. Апстракт треба да има до 1400 знакова (с празним местима). Апстракт 

се прилаже на језику на којем је писан рад уз обавезан превод апстракта на српски језик 
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уколико се рад прилаже на енглеском или руском језику. 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 истраживања, 
апстракт треба да садржи следеће елементе: значај проблема истраживања, циљеве 
истраживања, методологију истраживања, кључне резултате истраживања, закључке и 
педагошке импликације. У случају прегледних радова и радова који представљају теоријске 
анализе, апстракт треба да садржи: проблем који се у раду разматра, приказ структуре рада, 
кључне информације и објашњења која се дају у тексту и закључке.

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 посебно издвојене одељке: увод и закључак. Радови који представљају 
приказ обављених истраживања, поред увода и закључка, треба да имају следеће одељке: 
полазне теоријске основе истраживања (где ће наслови одељака бити формулисани у складу 
с темом рада), методологија истраживања, резултати истраживања и дискусија (уз навођење 
педагошких импликација обављеног истраживања). 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, 
величина слова 12. Уколико се у тексту одељка користе поднаслови они се дају курзивом, 
центрирано изнад параграфа или курзивом, у форми реченице која се даје на почетку 
параграфа. 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 на 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 на 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: Скот (Scott, 2004). 

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 абецедним редом према почетном слову презимена 
аутора, а не хронолошки. 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). 

Списак коришћене литературе треба да обухвати искључиво изворе на које се аутор 
позива у раду.

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.

Apple, M. W. (2012). Ideologija i kurikulum. Beograd: Fabrika knjiga.

Чланак у часопису: Референца треба да садржи презимена свих аутора с иницијалима, 
годину издања у загради, наслов чланка, пуно име часописа (курзивом), 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.
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Поглавље у књизи (тематском зборнику): Референца треба да садржи презиме 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.

Maksić, S. i Pavlović, J. (2013). Nastava koja podržava kreativnost. U R. Nikolić (ur.), Nastava i učenje, Kvalitet 
vaspitno-obrazovnog procesa (str. 53-64). Užice: Učiteljski fakultet u Užicu Univerziteta u Kragujevcu. 

Cruse, D. A. (2002). Hyponymy and Its Varieties. In R. Green, C. A. Bean & S. H. Myaeng (Eds.), The Semantics 
of Relationships: An Interdisciplinary Perspective (pp. 3-22). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

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.

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 документа 
(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

Popadić, D. (2009). Nasilje u školama. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u 
Beogradu i UNICEF. Preuzeto 20. aprila 2015. sa adrese 

 http://www.unicef.rs/files/nasilje-u-skolama-za-web.pdf

Званична документа: Референца треба да садржи назив документа (курзивом), 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 графикони.Уколико текст садржи табеле и графиконе, свака табела, односно 
графикон треба да буде означен одговарајућим редним бројем и да има јасно и прецизно 
формулисан наслов. Све скраћенице наведене у табелама и графиконима треба да буду 
објашњене. Објашњења (легенду) треба дати испод табеле или графикона. 

Табеле и графикони треба да буду дати у Microsoft Word формату (што подразумева да 
су графикони илустровани у Word-u).  У случају да текст садржи табеле и графиконе преузете 
са интернета, треба да се дају искључиво у резолуцији 300 dpi, grayscale color mode.Ти 
параметри важе и за фотографије које се прилажу као део текста.

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): име, средње слово и презиме, година рођења, (научно) звање, радно место, 
службену e-mail адресу, 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
casopis@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.
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, 
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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 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 васпитање) публикуyтся научные и 
обзорные статьи, сообщения, информационные материалы по педагогике и дидактике. В 
журнале публикуyтся рецензии о монографичских изданиях. 

Представление рукописи. – Материалы направляyтся в редакциy только по 
электронной почте по адресу: 

casopis@pedagog.rs
Требования к оформлениy рукописей: текст должен быть представлен в текстовом 

редакторе Microsoft Word, на странице стандартного формата А4, шрифтом – Times Neы 
Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал – 1,5. При отправке статьи по электронной 
почте необходимые шрифты прилагаyтся отдельными файлами. 

Язык статей. – Журнал выходит на сербском языке, на кириллице (Сербиан, Кyриллик). 
К публикации также принимаyтся статьи на английском и русском языках, написанные 
заграничными сотрудниками. Статьи публикуyтся на сербском, английском или на русском 
языке; каждая статья сопровождается резyме на сербском, английском и русском языках. 

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

Оценка рукописи. – Главный редактор принимает решение о том, какие из полученных 
рукописей пройдут процесс рецензирования. Рукописи, оформленные без соблyдения 
указанных требований, не рассматриваyтся. Рукописи рецензируyтся двумя компетентными 
рецензентами. Рецензентам не сообщается имя автора, автору не сообщаyтся имена 
рецензентов. 

После рецензирования редакция принимает решение о публикации, доработке или 
отказе от публикации. Все авторы получаyт информациy о решении редакции. Если автор 
вновь представляет даннуy 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 вклyчать следуyщуy информациy: 
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 шрифтом. 
Резyме. – Предельный объем резyме – 1400 знаков (с пробелами). Резyме к статье должно 

быть представлено на языке статьи. Резyме публикуется на сербском, английском и русском 
языке, а редакция обеспечивает перевод резyме. В резyме предлагаемых для публикации 
научных статьях автор должен дать обоснование актуальности темы, четкуy постановку 
целей и задач исследования, аргументациy, обобщения и выводы, представляyщие интерес 
своей новизной, научной и практической (педагогической) значимостьy. В случае обзорных 
статей и статей, представляyщих собой теоретический анализ, содержание резyме должно 
соответствовать характеру работы и содержаниy текста. 

Клyчевые слова. – Резyме сопровождается списком клyчевых слов (до пяти) на языке 
работы. 

Структура работы. – Статья должна быть структурирована соответствуyщим образом. 
Все работы должны иметь введение и заклyчение. Кроме того, исследовательские работы 
должны иметь следуyщие разделы: теоретические основы исследования, методулогиy, 
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результаты и обсуждение полученных результатов. Структура обзорных и других статей 
должна быть согласована с основной темой работы. 

Заголовки разделов печатаyтся курсивом. Заголовки разделов и подзаголовки 
приводятся без нумерации. 

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

Литература в конце статьи приводится без нумерации с указанием следуyщих 
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 журнала, 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, определяyщие границы статьи в издании, место 
издания, издательство. 

– научные конференции – фамилия, инициалы автора, год издания, полное название 
статьи, фамилии и инициалы всех редакторов, название сборника, название конференции, 
время и место проведения конференции, страницы, определяyщие границы статьи в 
издании, город издания, название института – организатора конференции. 

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

– веб документ – ссылка должна вклyчать имя автора, год, название документа 
(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 материалы, 
они должны быть отмечены порядковым числительным. Все сокращения, перечисленные 
в таблицах и графиках должны быть объяснены. Пояснения должны быть приведены под 
таблицей или графическим материалом. 

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

Примечание: К рукописи прилагаyтся следуyщие сведения об авторе (авторах): 
фамилия, имя, отчество, год рождения, ученая степень, звание, место работы, электронный 
адрес, номер телефона.
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