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У датом раду превасходно смо извршили дескрипцију и анализу четири уџбеника 
руског језика за основну школу (укључујући пратеће уџбеничке компоненте анали-
зираних уџбеничких структура) из уџбеничког комплета „Орбита“ који су се (осим 
уџбеника „Диалог“ и „Давайте дружить!“) користили у основним школама Црне 
Горе у последњих двадесет година, потом смо приступили утврђивању степена 
имплементације индивидуализованих вјежбања и задатака у њима, истакли смо 
проблеме са којима се ученици суочавају, и на крају смо понудили низ конструк-
цијских рјешења која омогућавају њихово боље, квалитетније и лакше рјешавање. 
Циљ нашег рада управо се огледа у томе да уз помоћ наведене експертизе на што 
ваљанији начин утврдимо да ли се и у ком степену индивидуализација рефлектује 
на нивоу структуре и садржаја вјежбања и задатака у анализираном уџбеничком 
корпусу, као и да понудимо остварење разноврсних стратегија и нивоа индивиду-
ализације у поступку конципирања, осмишљавања и реализације уџбеника руског 
(страног) језика. 

Кључне ријечи: индивидуализација наставног процеса, уџбеник руског језика за 
основну школу, унутарразредна (унутаргрупна) индивидуализација наставе, инди-
видуализована вјежбања и задаци.

Увод
Проблематика конципирања, обликовања и експертизе уџбеника чини 
једну од научно и практично најрелевантнијих области методике наставе 
руског језика. Процес конструисања и унапређивања наставе страних јези-
ка представља основни, дугогодишњи и глобални напор методике наставе, 
чије третирање, тумачење и рјешење подразумијева разраду теорије уџ-
беника као основног средства наставног процеса и једног од примарних 
инструмената оптимизације цјелокупног наставног система (Брајковић 7). 
У овом нашем раду настојали смо да што адекватније и ваљаније пред-
ставимо концепт савременог основношколског уџбеника, као и укажемо 
на важност примјене индивидуализације у њему. Предмет нашег рада је 
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сагледавање саме индивидуализације као јединственог дидактичког наче-
ла. Први концентар анализе у датом истраживању односи се на утврђи-
вање степена имплементације индивидуализованих вјежбања и задатака 
у 4 анализирана уџбеника руског језика за основну школу за 5, 6, 7. и 8. 
разред, који су се користили у црногорској говорној средини у последњих 
двадесет година. Следећи ужи концентар анализе састоји се у томе да се у 
оквиру пратећих уџбеничких компоненти поменутих уџбеничких структура 
(Радне свеске и Приручници за 5, 6, 7. и 8. разред основне школе) ана-
лизира и одреди степен заступљености индивидуализованих вјежбања и 
задатака у њима. 

Током израде овог рада користили смо сљедећу научну апаратуру и 
методологију: анализу, синтезу, посматрање, генерализацију, конфронта-
циони метод и поређење. У поступку истраживања опредијелили смо се за 
савремене когнитивне и комуникативне уџбенике руског језика као стра-
ног, намијењенe ученицима основношколске узрасне формације црногор-
ске говорне средине.

Индивидуализована настава – њен појам, дефинисање и значај
Индивидуализована настава је „вид дидактичког планирања васпит-

но-образовног рада у којој се наставни задаци и захтјеви постављају, обли-
кују и конципирају у складу са индивидуалним способностима, особености-
ма и својствима самих ученика.“ (Брајковић 221) Овај вид наставне актив-
ности узима у обзир индивидуалне особености ученика, његово искуство, 
знања, потребе, интересовања, темпо и брзину меморисања материје, а 
најчешће се темељи на индивидуалним разликама и самосталном раду уче-
ника, иако се може реализовати и у групном раду и раду у паровима. Услед 
остваривања овог вида наставног процеса појединац (ученик као засебна, 
независна личност) обезбјеђује себи жељени резултат, подстиче сопствену 
радну активност, самосталну стваралачку дјелатност (Брајковић 221).

Бројна теоријска и емпиријска сазнања из области дидактике и пе-
дагогије свједоче о постојању извјесног степена индивидуалног дифе-
ренцирања међу ученицима, који посједују различите опште специјалне 
способности, менталне могућности, склоности, интересовања, ставове, 
знања, потребе, карактер, темперамент, брзину и темпо учења итд. Захтје-
ви индивидуализоване наставе огледају се управо у истицању, уочавању, 
издвајању, подједнаком третирању и уважавању наведених разлика. Уче-
ници се оспособљавају да што самосталније обављају рад и учење и да 
постепено решавају теже и сложеније задатке (Брајковић 220-221).

То нам указује на чињеницу да је индивидуализована настава подјед-
нако усредсређена на сваког ученика понаособ и да тежи његовом осамо-
стаљивању у поступцима усвајања знања и вршења бројних активности. 
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Индивидуализована настава из дана у дан обезбјеђује себи све зна-
чајније мјесто у савременом школском образовном систему. Све је више 
наставника који је комбинују, интегришу и повезују са другим видовима 
наставних активности и облика рада. Индивидуализација обавезује школ-
ске институције као и наставнике да циљеве, садржаје и задатке прилаго-
де ученицима, њиховим потребама, могућностима, да ваљано сагледавају 
постојећу диференцијацију међу њима, да подстичу развој ученичке креа-
тивности, да у довољној мјери уважавају ученичку различитост и оригинал-
ност, као и да изграђују навику самосталног учење и проширивања знања 
(Брајковић 223).

М. Ђукић (2003, 68) истиче да индивидуализација наставе не пред-
ставља само дидактички принцип, већ је она најважнија иновативна снага 
у процесу грађења, развоја и модернизације наставе. Суштина индивидуа-
лизоване наставе огледа се у „различитим дидактичко-методичким поступ-
цима усмереним ка задовољењу индивидуалних потреба сваког ученика 
тако да се до максимума утиче на његово учење и развој.“ (Đukić1995, 63)

1.   Индивидуализација наставног процеса и уџбеник
Индивидуализована настава се може реализовати кроз више облика 

и као таква садржи разноврсне теоријске основе. То кажемо из разлога што 
су данашњи наставни системи у исто вријеме и модели индивидуализо-
ване наставе, а изграђено је мноштво посебних, нових модела, планова и 
пројеката индивидуализације наставе који се широко употребљавају у цје-
локупној наставној пракси (нпр. PLAN систем; IGI; LAP; IPI пројекти у САД; 
Блумова стратегија учења овладавањем „Mastery“ стратегија; пројекти 
дјелимичне и потпуне индивидуализације у Русији, Пољској, Јапану; FENI 
систем у Њемачкој итд.) (Брајковић 313; Ђукић 2003, 99-112; Кончаревић 
2009, 163-164).

У припремној етапи наставног процеса која у значајној мјери зави-
си од структуре уџбеника, индивидуализација се може много теже оства-
рити него у конкретној настави, како због немогућности постизања непо-
средног контакта аутора уџбеника са сваким учеником понаособ, тако и 
због одсуства сагледавања ученикових индивидуалних карактеристика, 
праћења степена ученичке успјешности и уочавања свих достигнућа у 
односу на раније изграђене компетенције. Немјерљив значај у свему на-
веденом припада самом наставнику, а донекле и ученику, што не значи 
да су школски уџбеници са једнаком грађом, захтјевима и предложеним 
конструкцијским рјешењима нешто што се из свега указаног очекује, већ 
напротив. Питањем важности функције индивидуализације као релевантне 
и незамјењиве компоненте у комплексу уџбеничких функција бавили су се 
многи теоретичари уџбеника, како на општедидактичком (Д. Д. Зујев, Ј. Пе-
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шић и др.), тако и на лингводидактичком плану (И. Л. Бим, К. П. Аликметс, 
А. Р. Балајан, Н. Радошевић, К. Кончаревић и др.) (Брајковић 315). 

Бавећи се питањем – На чему се заснива основно појашњење, тре-
тирање и сагледавање функције индивидуализације? Кончаревић (2009) 
истиче да се њена експликација превасходно заснива на чињеници да, с 
обзиром на то да уџбеник чини један модел наставног система у јединству 
и међузависности свих његових конституената, усљед самог конципирања 
уџбеничке структуре реално је рачунати са важним статичким и динамич-
ким параметрима индивидуализације који се оквирно могу предвидјети 
за сваки конкретни контигент ученикове личности (узраст, степен усвајања 
језика, образовни ниво). Међу њима особито важни статички параметри 
који треба да буду садржани у структуру уџбеника страног језика на свим 
нивоима његове организације били би: 
1) широко конципирање, успостављање и одређивање наставних циљева 
и задатака који дозвољава више варијанти формулисања за сваки тип уче-
ника (комуникативно активног, комуникативно реактивног, комуникативно 
пасивног, комуникативно инертног, са изграђенијом визуелном или аку-
стичком меморијом, „логичара“, интуитивисту); 
2) разноврсни наставни садржаји представљени у виду текстотеке, апарату-
ре организације усвајања, апаратуре оријентације, пратећи мултимедијал-
ни извори знања и остала наставна средства у оквиру и изван уџбеничког 
комплета;
3) варијабилни и алтернативни дидактичко-методички поступци који до-
приносе приказивању, активизацији, провјери и корекцији наставног мате-
ријала уз помоћ уџбеника;
4) ослањање цјелокупне уџбеничке структуре на базе података и сазнања у 
вези са у науци описаним и експериментално потврђеним индивидуалним 
особеностима које подстичу и изграђују стратегију усвајања језика;
5) унапријед предвиђени механизми праћења степена успјешности и на-
претка сваке категорије ученика кроз надзор, контролу и аутоконтролу, 
евалуацију и аутоeвалуацију уз помоћ уџбеника (Брајковић 315; Кончаре-
вић 2009, 165-166; Ђукић 2003, 83-94).

Теорија уџбеника је представила читав систем оних конструкцијских 
рјешења која доприносе остварењу индивидуализације и диференцијације 
наставе. Ту се издвајају конципирање питања, задатака и вјежби који се 
односе на различите нивое знања и поимања информација, као и давања 
релевантних повратних података о резултатима учења, потом варијабил-
не инструкције за израду вјежбања, разноврсни канали за презентовање 
података, детаљно разрађена повратна веза са сваким учеником, задаци 
намијењени за самосталан рад, додатни и допунски дјелови грађе у самој 
лекцији, додатни и допунски извори информација ван школског уџбеника. 
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То нам указује на чињеницу да индивидуализовани уџбеник, поред оба-
везних дјелова треба да у своју структуру укључи како допунске елементе 
за слабије успјешне и мање способне ученике, тако и оне додатне, факул-
тативне (креативнија и амбициознија питања и задатке),који би амбици-
ознијим, способнијим и талентованијим ученицима обезбјеђивали више 
информација (Брајковић 316).

2.   Унутарразредна (унутаргрупна) индивидуализација наставе
Унутарразредна (унутаргрупна) индивидуализација наставе постиже 

се индивидуалним приступом фронталном раду, планирањем разноврсних 
групних активности, рада у паровима као и самосталним видом индивиду-
алне дјелатности. У фронталном раду индивидуализација се може оства-
рити бројним видовима испитивања и увођења нове материје при чему 
наставник може реализовати два облика представљања грађе: прије све-
га упрошћено, а потом сложеније презентовање нових садржаја, што се 
може примијенити и при вјежбању, када ученици добијају задатке нејед-
наког степена тежине, па тако слабији ученици најчешће постижу боље 
резултате код оних вјежби које рјешавају механички, по систему међусоб-
не сличности и аналогије, без обављања неких комплекснијих мисаоних 
радњи, док ће оне сложеније вјежбе бити пуно успјешније и компетентније 
ријешене и урађене од стране ученика са већим степеном интелигенције 
и мотивације и са изграђенијим и квалитетнијим нивоом комуникативне 
компетенције (Брајковић 251).

Унутарразредна индивидуализација наставе при фронталном раду 
најбоље се остварује у поступку увјежбавања, односно када се ученици-
ма даје за задатак да ријеше више индивидуалних вјежбања на часу или 
код куће. 

Сада ћемо се позабавити питањем – Шта је то индивидуализовани 
задатак? То је такав облик захтјева који се не задаје цијелом разреду, већ 
једној групи ученика или појединцу, зависно од њиховог интелектуалног 
нивоа, степена знања, умијећа и навика, мотивације, интересовања.

Кончаревић (1998, 8) је извршила подјелу индивидуалних задатака 
на основу степена обавезности и добровољности, издвојивши:
1) обавезне задатке које поставља и предлаже сам наставник;
2) изборне (алтернативне) задатке које предлаже наставник;
3) задатке које наставник предлаже заинтересованим ученицима за њи-
хово добровољно рјешавање;
4) задатке чији избор врши сам ученик без упутстава, приједлога, савјета 
и сугестија наставника. Ученик, дакле, сам добровољно приступа њиховом 
рјешавању. 

Даље, Кончаревић (1998) дијели индивидуална вјежбања по типу из-
налажења рјешења на: 



Journal of Language and Literary Studies258

1) затворена вјежбања код којих је могуће само једно тачно рјешење, док 
је сваки другачији одговор нетачан (нпр. вјежбање у ком се попуњавају 
граматички наставци у синтагмама или реченицама);
2) отворена вјежбања код којих постоји више могућих тачних одговора 
(нпр. вјежбања у којима ученици треба да осмисле примјере за неку гра-
матичку појаву, писмени састав на одређену тему итд.). У овом типу вјеж-
бања постиже се највећи степен индивидуализације (нпр. састављање од-
ређених дијалога или монолога по инструкцијама самих ученика, писање 
састава итд.).

Оне индивидуализоване задатке конципиране у зависности од сте-
пена знања, умијећа и навика ученика Кончаревићева (1998) дијели у сље-
деће двије групе:
1) корективне, који превасходно теже елиминисању типичних ученичких 
грешака;
2) припремне, који се задају бољим ученицима прије самог преласка на 
нову наставну тему, како би се спријечило опадање нивоа мотивације и 
интересовања за изучавањем и усвајањем нових предвиђених садржаја. 

Истаћи ћемо особит значај и функцију алтернативних (изборних) 
задатака које предлаже наставник. Ученик од великог броја понуђених 
задатака бира једно или више вјежбања, што га у значајној мјери покреће 
и мотивише, изазива интересовања, усмјерава ка процесу анализе и са-
гледавања свих аспеката понуђених задатака. Алтернативна вјежбања су 
неријетко заступљена у писменим и контролним задацима у којима ученик 
сам прави избор једне од бројних понуђених варијанти, а оцјену добија 
зависно од дате варијанте за коју се одлучио (Брајковић 253). 

У наставном процесу се својим значајем посебно издвајају допунски 
задаци за добровољни рад. Они се предлажу разреду, групи ученика или 
појединцима, а подразумијевају оне додатне елементе који превазилазе 
основне програмске оквире. Ови задаци, поред васпитног, имају и образов-
ни значај, јер се њима ученици подстичу на активности, не због саме обаве-
зе, већ и због љубави и сатисфакције према сопственом виду рада, дјелат-
ности и наставном предмету који изучавају (Брајковић; Кончаревић 1998). 

3. Истраживање
3.1. Циљ истраживања

Основни циљ овог рада јесте да се изврши комплетна и системска 
дескрипција и анализа четири уџбеника руског језика за основну школу 
(укључујући пратеће уџбеничке компоненте анализираних уџбеничких 
структура) из уџбеничког комплета „Орбита“ који су (осим уџбеничких кор-
пуса „Давайте дружить!“ и „Диалог“) у употреби у основним школама Црне 
Горе у последњих двадесет година, тј. да се утврди степен имплементације 
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индивидуализованих вјежбања и задатака у њима, да се истакну проблеми 
са којима се ученици суочавају, као и да се понуди низ конструкцијских рје-
шења која доприносе и омогућавају њихово боље, квалитетније и лакше 
рјешавање. Један од циљева нашег истраживања јесте и да на основу на-
ведене експертизе анализираног уџбеничког корпусана на што ваљанији 
начин утврдимо да ли се и у ком степену индивидуализација рефлектује 
на нивоу структуре и садржаја вјежбања и задатака у њима, као и да по-
нудимо остварење разноврсних стратегија и нивоа индивидуализације у 
поступку конципирања, осмишљавања и реализације уџбеника страног 
(руског) језика. 

3.2 Контекст истраживања
Методологија

Радећи на валоризацији корпуса уџбеника руског језика за основну 
школу, овом приликом одлучили смо да наше интересовање превасходно 
усмјеримо на утврђивање степена присуства индивидуализованих вјеж-
бања и задатака у њима. Након тога ћемо издвојити бројне проблеме на 
које ученици наилазе у наставном процесу, а на крају ћемо представити 
више могућих конструкцијских рјешења која би својом редовном и адек-
ватном примјеном омогућила њихово ваљаније, боље и лакше превази-
лажење.

Дакле, у овом дијелу нашег излагања првенствено ћемо се позаба-
вити сагледавањем методичког садржаја индивидуализованих вјежбања 
и задатака наведеног уџбеничког корпуса.

Током спровођења истраживања система уџбеничких структура, 
ријешили смо се за примјењивање поступка којим смо се руководили до 
краја – језичку материју смо сагледавали и анализирали поступно, редом, 
према лекцијама датим у уџбенику. У раду смо користили сљедећу научну 
апаратуру и методологију: анализу, синтезу, посматрање, генерализацију, 
конфронтациони метод и поређење. 

Наведени уџбеници представљају својеврстан „уџбенички склоп“ са 
аудио-касетом, Радном свеском и Приручником за наставнике.

„Орбита“, уџбеници руског језика за основну школу (5, 6, 7. и 8. раз-
ред), који се користе у црногорској језичкој и социокултурној средини, 
формирани су у складу са поставкама савременог свјесно-практичног, 
когнитивног и комуникативног приступа у настави руског језика и по 
модерним дидактичко-методичким критеријумима. У њима се третирају 
бројне теме из свакодневног живота, а лексика која се у њима представља 
и тумачи, корисна је за практични живот. Граматика је ваљано и умјешно 
испреплетана са задацима и фразеологијом, блиским и занимљивим уче-
ницима. Текстови су обогаћени садржајним и богатим цртежима, сликама, 



фотографијама. Они репрезентативно приказују савремено стање руског 
језика и руске социокултурне и друштвене стварности (Брајковић 332). 

Корпус уџбеника руског језика који је у овом раду био подвргнут екс-
пертизи и процјени са различитих аспеката, подразумијева 4 уџбеничке 
књиге за руски језик намијењене ученицима основношколског узрасног 
профила („Орбита“ за 5, 6, 7. и 8. разред), укључујући пратеће уџбеничке 
компоненте анализираног уџбеничког комплета (4 Радне свеске „Орбита“ 
и 4 Приручника за наставнике „Орбита“ за 5, 6, 7. и 8. разред). Да напо-
менемо да смо послије назива анализираних уџбеничких компоненти из 
корпуса „Орбита“ (Уџбеник, Радна свеска, Приручник за наставнике) усљед 
поступка спроведене валоризације у даљем раду неријетко користили 
сљедеће скраћенице (О5, О6, О7, О8; РСО5, РСО6, РСО7, РСО8; ПО5, ПО6, 
ПО7, ПО8). 

Вјежбе у Уџбенику
Вјежбе у Уџбенику имају за циљ утврђивање садржаја који су усвоје-

ни у оквиру исте лекције. Основни типови вјежби у уџбенику су: одгова-
рање на постављена питања која су у непосредној вези са садржајем текста 
или дијалога, увјежбавање граматичких јединица, увјежбавање комуника-
тивних функција и изговора. 

Вјежбе у Радној свесци
Вјежбе у Радној свесци најчешће се односе на језичке садржаје пре-

зентоване у уџбенику. Дакле, радна свеска је функционално и тематски 
прилагођена структури уџбеника, а вјежбе у њој имају за циљ утврђивање 
претходно усвојеног језичког градива (Брајковић 363). 

3.2.1  Инструменти и прикупљање података
У уџбеницима „Орбита“, руски језик за 5, 6, 7. и 8. разред основне 

школе уз садржај текстова дате су вјежбе различитог типа (фонетске, орто-
графске, ортоепске, лексичке, граматичке и комуникативне). У вјежбама и 
задацима ученици наилазе на налоге, инструкције и формулације за изра-
ду на руском и матерњем језику ученика и као такви веома су подстицајни.

На основу експертизе наведених уџбеничких структура дошли смо 
до сазнања да на затворена индивидуализована вјежбања (њихов укупан 
број у све 4 уџбеничке структуре износи 280), код којих је могуће само јед-
но тачно рјешење ученици у уџбенику О5 наилазе на 70 мјеста (70 вјеж-
бања), у уџбенику О6 на 52, у О7 на 64, а у О8 на 94 мјеста (тј. вјежбања).

Отворена индивидуализована вјежбања, код којих постоји више 
могућих тачних одговора и рјешења (вјежбања у којима ученик треба да 
напише писмени састав на одређену тему, да осмисли примјере за неку 
граматичку јединицу, да састави дијалог или монолог итд.) присутна су 
у анализираним уџбеницима на укупно 130 мјеста (тј. уџбеничких вјеж-
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бања), и то у уџбенику О5 19 вјежбања, у уџбенику О6 12, у О7 78, а у О8 21 
вјежбање. У вези са овим, на основу добијених резултата смо могли уочити 
да је највећи степен присуства отворених индивидуализованих вјежбања 
управо у уџбеницима руског језика за 7. и 8. разред основне школе (О7, 
О8), што сматамо оправданим, из разлога што ученици старијих узрасних 
формација боље владају цјелокупном страном језичком структуром, па 
на тај начин могу боље и успјешније приступити изради и рјешавању ових 
вјежбања. Да подсјетимо и на то да отворена индивидуална вјежбања по-
стижу највећи степен индивидуализације (нпр. О5, стр. 36, „Опиши свою 
семью.“; О6, стр. 67, „Расскажи о себе, а потом попробуй это записать.“итд.). 

Сагледавајући степен присуства корективних и припремних индиви-
дуализованих задатака, указаћемо на то да смо могли уочити да је у датом 
корпусу уџбеника присутан само први тип, који тежи елиминисању типич-
них ученичких грешака (нпр. О6, стр. 80, „Прочитай и продолжи считать по 
десяткам: 50, 60, … 100, а потом скажи где в этих числительных надо писать 
букву ь: в конце или середине слова?“; О7, стр. 44, „Дополни рассказ фор-
мами существительного тетрадь.“ итд.) и они су присутни у анализираним 
уџбеницима на 112 мјеста (тј. у 112 вјежбања), и то у О5 19 вјежбања, у О6 
30, у О7 31 и у О8 32 вјежбања. 

Подсјетићемо да су налози, формулације и инструкције за израду за-
датака и вјежбања представљени на руском и матерњем језику ученика 
(О5), али и само на руском језику (О6, О7 и О8), веома су подстицајни и 
написани једноставним и за ученике пријемчивим стилом.

 Оно што смо могли уочити јесте и то да међу назначеним задацима и 
вјежбама ни једним сегментом нијесу издвојене вјежбе које би наставник 
могао одредити и намијенити ученицима за самосталну (домаћу) израду, 
што је по нашем мишљењу очигледно била намјера аутора да пруже пот-
пуну слободу предавачима руског језика у њиховом избору и селекцији. 

Бавећи се питањем сагледавања повезаности анализираних уџбени-
ка и пратећих компоненти наведеног уџбеничког комлета, могли смо уочи-
ти сљедеће:
- у уџбенику О5 ученици се ни на једном мјесту не усмјеравају на садржину 
Радне свеске и на израду вјежбања представљених у њој. У уџбенику О6 
ова два елемента уџбеничког комплета су међусобно повезана, у значајној 
мјери се надовезују, допуњавају и преплићу. Ученик се у датом уџбенику 
(чак у 41 вјежбање) усмјерава на израду вјежби представљених у Радној 
свесци. Даље, оно што со могли примијетити јесте то да се у уџбенику О7 
ученик ни на једном мјесту директно не упућује на Радну свеску (РСО7) и на 
вјежбања у њој. Међутим, уочили смо висок степен комплементарности и 
интегрисаности уџбеника О8 и Радне свеске (РСО8). Дакле, у великом броју 
вјежбања у уџбенику О8 (чак 51) ученик се директно усмјерава на садржи-
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ну Радне свеске. Укупан број вјежбања у којима се кроз структуре анализи-
раних уџбеника ученик усмјерава на садржину Радних свесака износи 91. 
- ученици се тек у уџбенику О7 упућују на граматику руског језика за ос-
новну школу како би проширили сопствена знања о одређеној граматичкој 
јединици (и то кроз 5 вјежби) и у уџбенику О8 (кроз 1 вјежбу). Што се тиче 
интегрисаности поменутих уџбеника и рјечника, могли смо тек у уџбенику 
О7 уочити усмјерење ученика на коришћење рјечника руског језика (и то 
кроз 2 вјежбања).
- дидактичке игре које подстичу ученика у правцу бржег, лакшег и трај-
нијег усвајања знања из домена руског језика су у уџбенику О5 заступљене 
кроз 28 вјежбања, у уџбенику О6 кроз 23, у уџбеницима О7 и О8 кроз 21 
вјежбање, што значи да су оне кроз анализиране уџбеничке структуре при-
сутне на укупно 93 мјеста (тј. 93 вјежбања).

Радна свеска уз уџбеник руског језика за 5, 6, 7. и 8. разред основне 
школе „Орбита“, као дио уџбеничког комплета структурално и садржински у 
цјелини је интегрисана са рукописом уџбеника. У њој је представљен читав 
систем вјежби и задатака којe се односe на све језичке нивое. У Радној свес-
ци се, дакле, представљају и интерпретирају типичне комуникативне ситу-
ације кроз инструкције и захтјеве које ученик треба самостално да уради.

На основу спроведене експертизе наведених уџбеничких компонен-
ти дошли смо до сазнања да на затворена индивидуализована вјежбања 
(њихов укупан број у све 4 анализиране Радне свеске износи 340), код којих 
је могуће само једно тачно рјешење, ученици у Радној свесци О5 наилазе 
на 95 мјеста (тј. 95 вјежбања), у РСО6 на 59, у РСО7 на 102, а у РСО8 на 84 
мјеста (84 вјежбања). 

Отворена индивидуализована вјежбања код којих постоји више мо-
гућих тачних одговора и рјешења не сретају се у анализираним компонен-
тама датог уџбеничког комплета у толиком степену као претходни тип вјеж-
бања (њихов укупан број је 62). Наиме, на њих наилазимо у РСО5 на свега 
12 мјеста (тј. 12 вјежбања), у РСО6 – 10, у РСО7 – 23, а у РСО8 – на 17 вјеж-
бања. Да скренемо пажњу и на то да се у њима постиже највећи степен 
индивидуализације (нпр. РСО6, стр. 21, „Опиши лицо этой девочки“ итд.). 

Сагледавајући степен присутности корективних и припремних инди-
видуализованих задатака у анализираним радним свескама, скренућемо 
пажњу на то да смо у њима примијетили само први тип индивидуализова-
них задатака, који има за циљ елиминисање типичних ученичких грешака и 
они су у наведеним радним свескама заступљени на 59 мјеста (тј. 59 зада-
така) (РСО5 садржи 25, РСО6 – 18, РСО7 –10 и РСО8 – 6 вјежбања).

У РСО5 налози, усмјерења и упутства за израду постављених зада-
така и вјежби дати су искључиво на матерњем језику ученика, што сматра-
мо веома позитивним, с обзиром на то да је у питању наведена узрасна 



ученичка формација (5. разред) и њихов низак ниво знања страног (руског) 
језика. У РСО6 инструкције и формулације за израду вјежбања дате су уче-
ницима на руском језику, док су у РСО7 оне представљене и на руском и 
матерњем језику ученика. Ауторски тим у РСО8 даје ученицима налоге и 
инструкције искључиво на руском језику. У вези са овим оно што сматра-
мо да треба истаћи јесте то да је ауторски тим, користећи искључиво руски 
језик у давању налога, усмјерења и упутстава у Радној свесци за 6. разред 
(РСО6) направио извјестан пропуст, из разлога што ученици наведене узрас-
не формације посједују доста ограничен и оскудан фонд знања из домена 
наведене стране језичке структуре, те би у вези са тим, осим руског језика 
била посебно корисна и употреба матерњег језика ученика усљед давања 
налога, усмјерења и упутстава за израду постављених задатака и вјежби. 

Ни у једној анализираној радној свесци нијесмо уочили вјежбања 
намијењена за домаћу (самосталну) израду, што се очигледно огледа из 
намјера ауторског тима да пружи извјестан степен слободе самим настав-
ницима, који ће се, зависно од прилика, интересовања и степена ученичких 
знања опредијелити за задатке и вјежбања за домаћи (самостални) ван-
наставни рад ученика. Даље, у анализираним радним свескама се ни на 
једном мјесту ученик не упућује на садржај уџбеника и граматике, једине 
инструкције и налози који су се овдје могли уочити односе се на усмјерење 
ученика на рјечник на крају школске књиге (РСО6 и у РСО7 – по 1 вјежба). 

Бавећи се утврђивањем присуства дидактичких игара које подстичу 
ученике на брже и успјешније овладавање руским језиком, оно што смо 
могли уочити јесте то да су оне укључене кроз 27 вјежбања анализираних 
радних свесака и то у РСО5 – кроз 10, РСО6 – кроз 2, РСО7 – кроз 14 и РСО8 
– кроз 1 вјежбање.

Радећи на сагледавању Приручника за наставнике уџбеничке серије 
„Орбита“ истаћи ћемо да он коегзистира са уџбеничком структуром, рад-
ном свеском, снимком на компакт-диску, граматиком и рјечником руског 
језика за основну школу. Сваки одјељак Приручника усмјерен је на један 
параграф уџбеника и као такав даје цјелокупан преглед циљева и наставних 
средстава тог параграфа, преглед наставних средстава и подјелу параграфа 
на часове. Наставник сам треба да оцијени шта је најважније и најкомпе-
тентније што би могло да се обради у датом разреду (Брајковић 379). 

У анализираним Приручницима наилазимо на вјежбе у којима се на-
ставник упућује на садржаје из радних свесака (укупан број наведених вјеж-
бања износи 257, и то у ПО5 – 110, у ПО6 – 76, ПО7 – 0 и ПО8 – 71 вјежба). 
На основу добијених података скренућемо пажњу на то да у ПО7 нијесмо 
уочили ни једну вјежбу којом се наставник упућује на садржаје из радних 
свесака, што сматрамо извјесним пропутом, јер су у питању елементи уџ-
беничког комплета који су комплементарни и који постижу ваљане резул-
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тате једино ако се међусобно надовезују, преплићу и употпуњавају. Што се 
тиче садржаја намијењених наставницима који се односе на конципирање 
домаћих задатаказа ученике, рећи ћемо да су они у датом приручнику 
разноврсно и богато презентовани. Тако се наставнику пружа највећи број 
оних домаћих задатака којима се ученик усмјерава на вјежбања општег 
типа из обрађиваних текстова (укупан њихов број је 117, и то у ПО5 – 28, 
ПО6 – 34, ПО7 – 22 и ПО8 – 33 вјежбе), потом наилазимо на домаће задатке 
којима наставник оријентише ученике на радне свеске (њихов укупан број 
је 28, и то ПО5 – 20, ПО6 – 1, ПО7 – 6 и ПО8 – 1 вјежба). У анализираним 
приручницима сусрећемо се са задацима у којима се ученик усмјерава и на 
Граматику руског језика за основну школу (укупан њихов број износи 64, 
и то ПО5 – 10, ПО6 – 22, ПО7 – 17, ПО8 – 15вјежби), а неријетко и на Речник 
руског језика за основну школу (укупан број наведених вјежби је 19, и то 
ПО5 – 3, ПО6 –4, ПО7 – 8 и ПО8 – 4 вјежбе). Да подсјетимо и на то да је уз 
приручнике представљен и прилог који презентује примјере дидактичких 
игара (укупно 20 дидактичких игара, и то ПО5 – 0, ПО6 – 11, ПО7 – 4 и ПО8 
– 5 дидактичких игара) које се могу примијенити у настави према уџбе-
ничком комплету Орбита (О5, О6, О7, О8), тако да се дидактичке игре које 
активирају пажњу ученика могу укључити у моментима када наставник 
осјети да ће створити најбољи ефекат у свијести ученика (Брајковић 380). У 
анализираним приручницима могли смо уочити и допунска вјежбања за-
твореног типа (укупно 144, и то ПО5 – 0, ПО6 – 0, ПО7 – 120 и ПО8 – 24 
вјежбања) и допунска вежбања отвореног типа (укупно 22, и то ПО5 – 0, 
ПО6 – 0, ПО7 – 0 и ПО8 – 22 вјежбања).

4.   РЕЗУЛТАТИ
У овом дијелу нашег рада смо сумирали резултате спроведене екс-

пертизе наведеног корпуса уџбеника руског језика и пратећих компоненти 
анализираног уџбеничког комплета са аспекта утврђивања имплемента-
ције и фреквентности индивидуализованих вјежбања и задатака у њима, 
представивши табеларни и линијски графички приказ добијених података 
истраживања које смо извршили.
4.1 Табеларни и линијски графички приказ података о укупном фонду, им-
плементацији и фреквенцији свих евидентираних индивидуализованих 
вјежбања и задатака у анализираном корпусу уџбеника руског језика за 
основну школу и пратећих компоненти наведеног уџбеничког комплета 
(„Орбита“ –руски језик за 5, 6, 7. и 8. разред основне школе)
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Табела 1 Фреквенција индивидуализованих вјежбања и задатака у анализираним 
уџбеницима руског језика за основну школу „Орбита“ – за 5, 6, 7. и 8. разред ос-

новне школе 
Орбита 

5
Орбита 

6
Орбита 

7
Орбита 

8 Укупно  %

Затворена 
индивидуализована 
вјежбања и задаци

 70  52  64  94  280 39,21

Отворена 
индивидуализована 
вјежбања и задаци

 19  12  78  21  130 18,20

Дидактичке игре  28  23  21  21  93 13,02 
Корективни задаци  19  30  31  32  112 15,68
Задаци за домаћу израду  0  0  0  0  0  0

Вјежбања и задаци чија 
садржина усмјерава ученике 
на употребу радне свеске

 0  40  0  51  91 12,74

Вјежбања и задаци чија 
садржина усмјерава ученике 
на употребу рјечника

 0  0  2  0  2  0,28

Вјежбања и задаци чија 
садржина усмјерава ученике 
на употребу граматике

 0  0  5  1  6  0,84

Укупно: 714 100

Графикон 1 Линијски графички приказ фреквенције индивидуализованих 
вјежбања и задатака у уџбеницима „Орбита“ (руски језик за 5, 6, 7. и 8. разред 

основне школе)
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Сагледавајући добијене резултате које смо представили у приложеној та-
бели и графикону (Табела 1 и Графикон 1), истаћи ћемо сљедеће:
- Коначном обрадом и сумирањем индивидуализованих вјежбања и зада-
така у анализираним уџбеницима руског језика за основну школу дошли 
смо до сазнања да су међу њима најбројнија затворена индивидуализова-
на вјежбања и задаци (укупан њихов број износи 280 или 39,21%), потом 
се по својој заступљености истичу отворена индивидуализована вјежбања 
и задаци (њихов укупан индекс фреквенције је 130 или 18,20%), за њима 
су корективни задаци (112 или 15,68%), дидаткичке игре (93 или 13,02%), 
вјежбања и задаци чија садржина усмјерава ученике на употребу радне 
свеске (91 или 12,74%), и на крају најмањи је степен имплементације вјеж-
бања и задатака чија садржина усмјерава ученике на употребу граматике 
(6 или 0,84%) и рјечника (2 или 0,28%), док издвојених задатака за домаћу 
израду готово да нема (0 или 0%).
- Укупан фонд свих евидентираних индивидуализованих вјежбања и зада-
така у анализираним уџбеницима руског језика „Орбита“ (за 5, 6, 7. и 8. 
разред основне школе) износи 714. 

Табела 2 Фреквенција индивидуализованих вјежбања и задатака у анализираним 
радним свескама руског језика за основну школу („Орбита“ – за 5, 6, 7. и 8. 

разред основне школе)

Орбита 
5

Орбита 
6

Орбита 
7

Орбита 
8 Укупно  %

Затворена 
индивидуализована 
вјежбања и задаци

 95  59  102  84  340  69,38

Отворена 
индивидуализована 
вјежбања и задаци

 12  10  23  17  62  12,65

Дидактичке игре  10  2  14  1  27  5,51 

Корективни задаци  25  18  10  6  59  12,04
Задаци за домаћу 
израду  0  0  0  0  0  0

Вјежбања и задаци чија 
садржина усмјерава 
ученике на употребу 
рјечника

 0  1  1  0  2  0,40

Вјежбања и задаци чија 
садржина усмјерава 
ученике на употребу 
граматике

 0  0  0  0  0  0

Укупно:  490  100
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Графикон 2 Линијски графички приказ фреквенције индивидуализованих 
вјежбања и задатака у радним свескама „Орбита“ (руски језик за 5, 6, 7. и 8. 

разред основне школе)

Сагледавајући добијене резултате које смо представили у приложеној та-
бели и графикону (Табела 2 и Графикон 2), истаћи ћемо сљедеће:
- Коначном обрадом и сумирањем индивидуализованих вјежбања и за-
датака у анализираним радним свескама руског језика за основну школу 
дошли смо до сазнања да су међу њима најбројнија затворена индивиду-
ализована вјежбања и задаци (укупан њихов број износи 340 или 69,38%), 
потом се по својој заступљености истичу отворена индивидуализована 
вјежбања и задаци (њихов укупан индекс фреквенције је 62 или 12,65%), 
за њима су корективни задаци (59 или 12,04%), дидаткичке игре (27 или 
5,51%), и на крају најмањи је степен имплементације вјежбања и задатака 
чија садржина усмјерава ученике на употребу рјечника (2 или 0,40%), док 
издвојених задатака и вјежбања чија садржина усмјерава ученике на упо-
требу граматике и задатака намијењених за домаћу израду готово да нема 
(0 или 0%).
- Укупан фонд свих евидентираних индивидуализованих вјежбања и зада-
така у анализираним радним свескама руског језика „Орбита“ (за 5, 6, 7. и 
8. разред основне школе) износи 490. 
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Табела 3 Фреквенција индивидуализованих вјежбања и задатака у анализираним 
приручницима за наставнике из руског језика за основну школу („Орбита“ – за 5, 

6, 7. и 8. разред основне школе)

Орбита 5  Орбита 6  Орбита 7  Орбита8 Укупно  %

Вјежбања и 
задаци у којима 
се наставник 
упућује на 
садржаје из 
радних свесака 

 110  76  0  71  257  38,30 

Домаћи задаци:
а) општег типа 
из обрађиваних 
текстова 

 28  34  22  33  117  17,43

б) вјежбе из 
радне свеске  20  1  6  1  28  4,17

ц) вјежбе са 
упућивањем на 
граматику

 10  22  17  15  64  9,53

д) вјежбе са 
упућивањем на 
рјечник

 3  4  8  4  19  2,83

Дидактичке 
игре  0  11  4  5  20  2,98

Допунска 
вјежбања 
затвореног типа

 0  0  120  24  144  21,46

Допунска 
вјежбања 
отвореног типа 

 0  0  0  22  22  3,27

Укупно:  671  100 
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Графикон 3 Линијски графички приказ фреквенције индивидуализованих 
вјежбања и задатака у приручницима за наставнике „Орбита“ (руски језик за 5, 6, 

7. и 8. разред основне школе)

Сагледавајући добијене резултате које смо представили у приложе-
ној табели и графикону (Табела 3 и Графикон 3), истаћи ћемо сљедеће:
- Коначном обрадом и сумирањем индивидуализованих вјежбања и за-
датака у анализираним приручницима за наставнике из руског језика за 
основну школу дошли смо до сазнања да су међу њима најбројнија вјеж-
бања у којима се наставник упућује на садржаје из радних свесака (укупан 
њихов број износи 257 или 38,30%), потом се по својој заступљености исти-
чу допунска вјежбања затвореног типа (њихов укупан индекс фреквенције 
је 144 или 21,46%), за њима се бројчано издвајају домаћи задаци општег 
типа из обрађиваних текстова (117 или 17,43%), потом домаћи задаци ос-
мишљени кроз вјежбе чијом се садржином ученици упућују на употребу 
граматике (64 или 9,53%), домаћи задаци осмишљени кроз вјежбе чијом се 
садржином ученици усмјеравају на употребу радне свеске (28 или 4,17%), 
допунска вјежбања отвореног типа (22 или 3,27%), дидаткичке игре (20 или 
2,98%), и на крају најмањи је степен имплементације домаћих задатака 
који су осмишљени кроз вјежбе чијом се садржином ученици упућују на 
употребу рјечника (19 или 2,83%).
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- Укупан фонд свих евидентираних индивидуализованих вјежбања и зада-
така у анализираним приручницима за наставнике из руског језика „Орби-
та“ (за 5, 6, 7. и 8. разред основне школе) износи 671. 

4. Дискусија и закључак
Сагледавајући индивидуализоване садржаје вјежбања у анализира-

ном уџбеничком корпусу на основу спроведене експертизе утврдили смо 
да су уџбеничке компоненте које смо овом приликом тумачили у потпуно-
сти пуновриједне по питању репрезентативних типова вјежбања и њиховог 
квалитета и квантитета инструктивног дијела. Укупан фонд свих евиденти-
раних индивидуализованих вјежбања и задатака у анализираним уџбени-
цима руског језика за основну школу износи 714, у радним свескама њихов 
број је 490, а у приручницима за наставнике – 671, тиме смо дошли до 
сазнања да по броју анализираних индивидуализованих вјежбања и за-
датака несумњиво предњаче анализирани уџбеници руског језика, док је 
најмањи број евидентираних вјежбања у анализираним радним свескама, 
што сматрамо извјесним пропустом, јер је управо у овим компонентама 
наведеног уџбеничког комплета неопходно што више имплементирати ин-
дивидуализацију, из разлога што су радне свеске намијењене за ученичку 
самосталну израду без надзора и контроле наставника и што вјежбања и 
задаци у њима треба да су што више прилагођени индивидуалним потре-
бама и могућностима различитих ученичких профила основношколске уз-
расне формације. 

Даље, на основу спроведене експертизе наведених уџбеничких ком-
поненти утврдили смо да у њима највише простора припада затвореним 
индивидуализованим вјежбањима и задацима (њихов укупан број у ана-
лизираним уџбеницима руског језика О износи 280 или 39,21%, а у рад-
ним свескака РСО 340 или 69,38%), док су отворена индивидуализована 
вјежбања и задаци заступљени у пуно мањем броју (њихов укупан индекс 
фреквенције је уџбеницима руског језика О износи 130 или 18,20%, док 
је у радним свескама РСО тај број знатно мањи - 62 или 12,65%), што та-
кође сматрамо извјесним пропустом ауторског тима, с обзиром на то да се 
кроз овај тип индивидуализованих вјежбања и задатака остварује највећи 
степен индивидуализације ученика. Ни на једном мјесту не наилазимо на 
припремне индивидуализоване задатке намијењене бољим ученицима, 
који се практикују прије самог преласка на нову наставну тему. Овим је 
учињен видан пропуст из разлога што назначени тип индивидуализованих 
задатака у великом степену доприноси спречавању опадања мотивације 
и интересовања ученика за изучавањем и усвајањем нових предвиђених 
језичких садржаја. 

У анализираним уџбеницима руског језика О укупан број корек-
тивних задатака износи 112 (15,68%), дидаткичих игара (93 или 13,02%), 
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вјежбања и задатака чија садржина усмјерава ученике на употребу радне 
свеске (91 или 12,74%), и на крају најмањи је степен имплементације вјеж-
бања и задатака чија садржина усмјерава ученике на употребу граматике 
(6 или 0,84%) и рјечника (2 или 0,28%), док издвојених задатака за домаћу 
израду готово да нема (0 или 0%). 

У РСО укупан број корективних задатака износи 59 (12,04%), дидат-
кичких игара 27 (5,51%), и на крају најмањи је степен имплементације вјеж-
бања и задатака чија садржина усмјерава ученике на употребу рјечника (2 
или 0,40%), док издвојених задатака и вјежбања чија садржина усмјерава 
ученике на употребу граматике и задатака намијењених за домаћу израду 
готово да нема (0 или 0%).

 Међу назначеним задацима и вјежбама (ни у уџбенику, ни у радној 
свесци) ни једним сегментом нијесу издвојене вјежбе које би наставник 
могао одредити и намијенити ученицима за самосталну (домаћу) израду, 
што се очигледно огледа у намјери аутора да дају потпуну слободу преда-
вачима руског језика у њиховом избору и селекцији. Meђутим, ако би се оз-
начио материјал намијењен за домаћу израду, тиме би се спријечила честа 
грешка да се домаћи рад сведе на потпуно понављање разредног рада. За 
домаће задатке треба предвидјети садржаје који су усвојени током зајед-
ничких разредних активности, али у потпуно другачијим условима и окол-
ностима и са смањеном тежином захтјева. 

Обрадом и сумирањем индивидуализованих вјежбања и задатака у 
анализираним приручницима за наставнике из руског језика за основну 
школу ПО дошли смо до сазнања да су међу њима најбројнија вјежбања у 
којима се наставник упућује на садржаје из радних свесака (укупан њихов 
број износи 257 или 38,30%), потом допунска вјежбања затвореног типа 
(њихов укупан индекс фреквенције је 144 или 21,46%), домаћи задаци 
општег типа из обрађиваних текстова (117 или 17,43%), домаћи задаци ос-
мишљени кроз вјежбе чијом се садржином ученици упућују на употребу 
граматике (64 или 9,53%), домаћи задаци осмишљени кроз вјежбе чијом се 
садржином ученици усмјеравају на употребу радне свеске (28 или 4,17%), 
допунска вјежбања отвореног типа (22 или 3,27%), дидаткичке игре (20 или 
2,98%), и на крају најмањи је степен имплементације домаћих задатака 
који су осмишљени кроз вјежбе чијом се садржином ученици упућују на 
употребу рјечника (19 или 2,83%).

Cагледавајући све релевантне аспекте након извршене експерти-
зе на крају ћемо скренути пажњу на то да је поред постојећих понуђених 
конструкцијских рјешења уграђених у истражене уџбеничке компоненте, 
проблематици индивидуализације поклоњено мање пажње, времена и 
простора него што она заиста заслужује и да је у вези са тим потребно 
извршити извјесне назначене исправке и корекције.
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Највећи дио језичких садржаја у уџбеничким структурама и осталим 
елементима уџбеничког комплета треба да буде прилагођен индивидуал-
ним потребама и особеностима ученика, које обично називамо просјеч-
ним, тј. онима који не наилазе на веће проблеме у процесу усвајања гради-
ва, али не постижу ни натпросјечне резултате ни успјех.

Тумачећи све наведене теоријске аспекте индивидуализованог уџбе-
ника руског језика за основну школу свака наша информација је била крајње 
интенционална и усмјерена ка циљу потврђивања сљедеће тенденције:

- иако индивидуализовани садржаји наставе у наведеним анализи-
раним уџбеничким структурама и систем конструкцијских рјешења нијесу 
саображени са дометима теоријских модела индивидуализованог настав-
ног процеса, ипак је у односу на уџбенике из прошлости у савременим уџ-
беницима јасно уочљиво и препознатљиво „присуство појединих елемена-
та индивидуализације, а бројна корисна и релевантна конструкцијска рје-
шења доприносе даљем стварању адекватних околности за остваривање 
разноврсних стратегија и нивоа индивидуализације.“ (Брајковић 409)
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IMPLEMENTATION OF INDIVIDUALIZATION IN EXERCISES AND ASSIGNMENTS 
OF THE RUSSIAN LANGUAGE TEXTBOOKS FOR ELEMENTARY SCHOOL 

„ORBITA“ (THEORETICAL PRINCIPLES AND CONSTRUCTIVE SOLUTIONS)

In this paper we have carried out an analysis and description of the four Russian 
language textbooks for elementary school (including the components of the 
accompanying textbook structures) from the book set “Oрбита” that was 
used in primary schools in Montenegro for more 20 years. The approach was 
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based on determining how much the individualized exercises and tasks are 
included in the textbook, with highlighting the problems the students are facing 
with. Finally, we offered a series of solutions that make the exercises better 
and easier. The aim of our paper is todetermine whether and to what extent 
individualization reflects the level of structure and content of exercises and 
tasks in the analyzed textbook corpus, as well as to offer a variety of strategies 
and levels of individualization in the process of conceiving, designing and 
implementing of textbook of Russian language.

Key words: Individualization of teaching process, the Russian language textbook 
for elementary school, individualization of teaching process within the class 
(within the group), individualized exercises and tasks.


