
Табела. 9.8. Компетентност ментора
Име и презиме Зона в. Мркаљ
Звање Редовни професор
Ужа научна, уметничка односно стручна
област Српска књижевност (Методика наставе)

Академска каријера Година Институција Ужа научна, уметничка односно стручна област

Избор у звање 22.06. 2016.
Филолошки факултет
Универзитета у
Београду

Српска књижевност

Докторат 5. 11. 2005.
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Магистратура 19. 09. 1994.
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Универзитета у
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Мастер диплома ------------ ----------- ----------

Диплома 12. 06. 1984.
Филолошки факултет
Универзитета у
Београду

Српска књижевност

Списак дисертација-докторских уметничких пројеката а у којима је наставник ментор или је био ментор у
претходних 10 година

Р.Б. Наслов дисертације- докторског
уметничког пројекта Име кандидата *пријављена ** одбрањена

1.
Корпус српске књижевности у
образовном и васпитном процесу:
интерпретативна парадигма у настави

Оливера Р. Крупеж 2016.

2. Стручно путовање као стваралачка
активност у настави књижевности.

Мирјана Стакић
Савковић 2016.

3. Књижевни јунак у прозним делима за
млађи школски узраст Маја М. Димитријевић 2016.

4. Савремена истраживања ауторске
лирике у средњошколској настави Светлана Миловановић 2016.

5.
Kњижевност за децу и младе у
предметној настави Српског језика у
старијим разредима основне школе

Наташа Кљајић 2019.

6.

Поетика и поезија авангардe за децу и
младе (Александар Вучо, Оскар Давичо
и Васко Попа) – методички и теоријски
аспекти

Бојан Марковић 2020.

7.
Методички приступ настави језичке
културе у домену писменог изражавања Тина Капларевић 2019.

8.
Методологија израде задатака за
проверу знања из књижевности у
старијим разредима основне школе

Жељко Тешић 2019.

9.
Инклузивна настава српског језика и
књижевности у основној и средњој
школи

Ивана Ковачевић 2021.

*Година  у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат пријављена-пријављен (само за дисертације-докторске
уметничке пројекте које су у току), ** Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат одбрањена (само
за дисертације-докторско уметничке пројекте из ранијег периода)
Категоризација публикације научних радова из области датог студијског програма према класификацији
ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја  а у складу са допунским захтевима стандарда
за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.

Сумрак лирике у часопису „Наша стварност” / Зона В. Мркаљ. - Напомене и библиографске референце уз текст.
- Библиографија: стр. 741-742. – Summary // Развојни токови српске поезије. Том 2 / 42. научни састанак
слависта у Вукове дане, Београд, 12-14. IX 2012. - Београд : Међународни славистички центар, 2013. - (МСЦ,
ISSN 0351-9066). - ISBN 978-86-6153-180-4. - Стр. 735-742.

М 14



2.
Стваралаштво Петра II Петровића Његоша као подстицај за различите наставне активности. У: Зборник радова
са Међународне научне конференције Од косовског завета до Његошевог макрокозма Петар II Петровић
Његош (1813–2013). – Косовска Митровица : Универзитет у Приштини : Филозофски факултет Косовска
Митровица, Књижевност, 2014 стр. 735–742.

М 51

3.

Стандарди ученичких постигнућа за крај обавезног образовања у области Српски језик (улога, место и значај) /
Зона В. Мркаљ. - Апстракт ; Summary // Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских
језика као матерњих, инословенских и страних / [уредници Љиљана Бајић, Вељко Брборић, Александра Корда
Петровић, Миодраг Павловић]. - Београд : Савез славистичких друштава Србије, 2014. - (Зборник радова). -
ISBN 978-86-917949-0-3. - Стр. 443–454.

М 33

4.

Песме из Вукове „Пјеснарице” у настави српског језика и књижевности / Зона В. Мркаљ. - Библиографија: стр.
336. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary // Први светски рат и српска
књижевност ; Два века од Вукове Мале простонародне славеносрпске пјеснарице. 2 / 44. научни састанак
слависта у Вукове дане, Београд, 11-14. IX 2014. - Београд : Међународни славистички центар, 2015. - (МСЦ,
ISSN 0351-9066). - ISBN 978-86-6153-292-4. - стр. [325]-337.

М 14

5. Књижевно – критичка мисао у међуратном часопису „Наша стварност“ (1936 – 1939) / Зона Мркаљ //
Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. – ISSN 0350-6673. – Књ. 81, (2015), стр. 65–78. М 24

6. „Развој исхода и ревизија стандарда за крај обавезног образовања у области српски језик“. Књижевност и језик
(Београд). Год. 62, бр. 1−2. 2015: 67–80. M 51

7. Радован Зоговић – песник „пркосних строфа” // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. – ISSN 0350-
6673. – Књ. 83, (2017), стр. 103–114; https://doi.org/10.2298/PKJIF1783103M М 24

8.

Однос националних и мултикултуралних садржаја у оквиру образовног предмета Српски језик и књижевност у
Републици Србији // Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни
славистични четения, София, 21–23 април 2016. Том Антропология литературознание. – Велико Търново,
Издателство „Фабер”, 2017, стр. 381–389.

М 33

9.

„Типови карактеризације епских јунака у старијим разредима основне школе”, у: Актуелни теоријско-
методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура. Зборник радова са
међународне научне конференције Комисије за наставу словенских језика и књижевности Међународног
комитета слависта, ур. проф. др Љиљана Бајић, доц. др Јелена Гинић и доц. др Наташа Станковић Шошо,
Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2018, стр. 194–205.

М 33

10.

„Начини употребе речника српског језика у настави српског језика и књижевности”, у: Српска лексикографија –
речници српског језика као изворишта граматичких и семантичких истраживања, 1/47. научни састанак слависта
у Вукове дане, за издавача: проф. др Драгана Мршевић-Радовић, Београд: Међународни славистички центар,
2018, стр. 461–472. ISBN 978-86-6153-506-2.

М 14

11. Мркаљ, Зона. „Вуков Српски рјечник у наставном контексту”, у: Српска славистика. Колективна монографија.
Tом II. Књижевност, култура, фолклор. Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018, стр. 409–420. M 13

12.
Терминолошке недоумице у настави српског језика и књижевности. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Апстракт ; Summary // Књижевност и језик. - LXV, Београд, бр. 2 (2020), стр. 353 – 364. М 51

Збирни подаци научне активност наставника: 1xM13=7; 3xM14=15; 2xM24=8; 3xM33=3; 3xM51=9; ∑=42
Укупан број цитата, без аутоцитата
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни -
Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним Ауторка је 4 монографије и уџбеника, приручника и
практикума за све разреде основне и средње школе.


