
Прилог бр.3  Предметна програма од втор  циклус на студии   

1.  Наслов на наставниот 

предмет  

Лексикологија на СМЈ  

2.  Код  4FF200412  

3.  Студиска програма  Македонски јазик и книжевност, насока 

Македонски јазик  

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Филолошки факултет,  

 Катедра за македонски јазик и книжевност  

5.  Степен (прв, втор, трет 

циклус)  

Втор циклус  

6.  Академска година / семестар  2012/2013 /прв  7.  Број на ЕКТС кредити 4  

8.  Наставник  Доц. д-р Толе Белчев  

9.  Предуслови за запишување 

на предметот  

Завршени додипломски студии  

10.  Цели на предметната програма (компетенции):   

Запознавање со речничкиот фонд на македонскиот стандарден  јазик:  

1. Познавање на зборовниот фонд на македонскиот јазик.  

2. Разликување на преносното значење на лексемите и нивната употреба во 

различен контекст. Полисемија и поливалентност на лексичкиот фонд на 

македонскиот стандарден јазик.  

3. Користење на толковни речници и речници со странски зборови и изрази.  

11.  Содржина на предметната програма:   

Увод во лексикологијата на македонскиот јазик. Семантички односи меѓу 

лексемите (синонимија, хомонимија, антонимија, паронимија). Лексиката на 

македонскиот јазик според: потеклото, сферата на употреба, процесот на 

обновување; од експресивно-стилистичка гледна точка. Лексикографија. 

Класификација на лексиконите во областа на лексикографијата. Македонската 

лексикографија. Критички осврт кон лексичките детерминации во македонските и 

странските лексикони. Креирање на речнички материјал.  

12.  Методи на учење: Предавања, вежби, истражувачки активности  

13.  Вкупен расположив фонд на време  12 седмици, 48 часа  

14.  Распределба на расположивото време  2+2+1  

15.  Форми на наставните 

активности  

15.1.  Предавања-теоретска настава  2  

15.2.  Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа  

2  

16.  Други форми на 

активности  

16.1.  Проектни задачи     

16.2.  Самостојни задачи  1  

16.3.  Домашно учење  2  

17.  Начин на оценување  

17.1.  Тестови   30  

17.2.  Семинарска работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна)  

50  

17.3.  Активност и учество  20  



18.  Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода  5 (пет)  

од 51 до 60 бода  6 (шест)  

од 61 до 70 бода  7 (седум)  

од 71 до 80 бода  8 (осум)  

од 81 до 90 бода  9 (девет)  

од 91 до 100 бода  10 (десет)  

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

60% успех од сите предиспитни активности, 

т.е. 42 бодови од сите активности.  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  

Македонски јазик  

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  

Самоевалуација  

  

22.  

      
Литература    

22.1.  

Задолжителна литература    

Ред. 

број  

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1.  Ружа Паноска  Современ 

македонски јазик  

Филолошки 
факултет „Блаже  
Конески, Скопје  

1972  

2.  Оливера 

Јашар Настева  

Турските елементи  

во македонскиот 

јазик  

МАНУ, Скопје  1974  

3.  Група автори 

од Институт за 

македонски 

јазик - Скопје  

Толковен речник на 
македонскиот јазик  

(петте тома)  

Институт за 

македонски јазик 

„Крсте Мисирков -  

Скопје  

Од 

2003 

до 

2011 

година  

22.2.  

Дополнителна литература    

Ред. 

број  

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1.  Мито 

Аргировски  

Грцизмите во 

македонскиот јазик  

Институт за 
македонски јазик 
„Крсте Мисирков,  
Скопје  

1998  

 


