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Јелена Валерјевна Недић (рођ. Хљупина) рођена је 23. јуна 1989. године у Москви, 

где  је  стекла основно и средње образовање.  Године 2006.  уписала  је десетосеместралне 

студије  на Филолошком факултету Православног  универзитета друштвено‐хуманистичких 

наука „Свети Тихон“ у Москви, на смеру „Руски језик и књижевност са познавањем српског 

и  македонског  језика“.  Студије  је  успешно  окончала  2011.  године  (средња  оцена  9,80), 

одбранивши  дипломски  рад  на  тему  „Итеративност  у  руском,  српском  и  македонском 

језику“ са највишом оценом (10), чиме је стекла диплому са одликом („црвена диплома“) 

и  стручну  квалификацију  „филолог,  професор“.  Поступком  признавања  страних 

високошколских  исправа,  диплома  је  исте  године  нострификована  решењем  на 

Филолошком  факултету  Универзитета  у  Београду  као  диплома  интегрисаних  академских 

студија у вредности од 300 ЕСПБ, са додељеним звањем „мастер филолог – русиста“. 

 

Када  је  реч  о  структури  образовања  што  га  је  Јелена  Недић  стекла  током 

десетосеместралних   интегрисаних академских студија, оно  је импресивно по обухвату, а 

по  своме  усмерењу  потребном  за  рад  у  настави  језика  струке  на  Православном 

богословском  факултету,  научно  бављење  теолингвистиком  и  компетентно  бављење 

превођењем  у  сфери  сакралног  функционалностилског  комплекса  нема  аналога  ни  у 

једном  студијском  програму  на  било  ком  универзитету  у  нашој  земљи  и  земљама  у 

окружењу.  То  образовање  је  филолошко,  али  са  изразитом  интерсдисциплинарном 

усмереношћу.  Предмети  које  је  Јелена  Недић  одслушала  и  положила  на  Православном 

универзитету  друштвено‐хуманистичких  наука  „Свети  Тихон“  у  Москви  су:  Увод  у 

лингвистику – 150 часова, Општа лингвистика – 150 часова, Историја лингвистичких учења 

– 138 часова, Увод у словенску филологију – 60 часова, Старословенски језик – 300 часова, 

Упоредна  граматика словенских  језика – 140  часова, Дијалектологија словенског  језика – 

250 часова, Црквенословенски језик – 250 часова, Савремени руски језик – 690 часова, од 

тога: Фонетика  савременог руског  језика – 138  часова, Лексикологија и дериватологија – 

138  часова, Морфологија – 138  часова, Синтакса просте реченице – 138  часова, Синтакса 

сложене реченице – 138 часова, Руски језик и култура говора – 90 часова, Историја руског 

књижевног  језика  –  264  часа,  Историјска  граматика  руског  језика  –  340  часова,  Руска 

дијалектологија – 196  часова,  Реторика – 250  часова,  Теорија  и  пракса  превођења – 250 

часова,  Методика  наставе  савременог  руског  језика  –  90  часова,  Методика  наставе 

словенских  језика  и  књижевности  –  250  часова,  Методика  наставе  црквенословенског 

језика  –  86  часова,  Читање  и  превођење  сакралних  текстова  –  90  часова,  Аналитичко 

читање сакралног текста   – 60 часова, Методика наставе књижевности – 90 часова, Руска 

књижевност  у  светском  књижевном  процесу  –  140  часова,  Религијска  проблематика  у 

страној  књижевности – 130  часова,  Савремени  књижевни процес – 130  часова,  Историја 

руске  књижевности  –  708  часова,  од  тога:  Средњевековна  књижевност  –  118  часова, 

Историја  руске  књижевности  18.  века  –  118  часова,  Историја  руске  књижевности  прве 

трећине 19. века – 118 часова, Историја руске књижевности друге трећине 19. века – 118 

часова, Историја руске књижевности треће трећине 19. века – 118 часова, Историја руске 
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књижевности  20.  века  –  118  часова,  Историја  светске  књижевности  –  224  часа,  од  тога: 

Античка  књижевност  –  45  часова,  Историја  средњевековне  светске  књижевности  –  45 

часова, Историја светске књижевности 18. века – 45 часова, Историја светске књижевности 

прве  половине  19.  века  –  45  часова,  Историја  светске  књижевности  друге  половине  19. 

века – 45 часова, Страна књижевност у светском књижевном процесу и Историја страних 

књижевности  20.  века–  350  часова,  Увод  у  науку  о  књижевности  –  168  часова,  Теорија 

књижевности  –  132  часа,  Стилистика  српског  језика  –  94  часа,  Усмено  народно  поетско 

стваралаштво – 100 часова, Лексикологија српског  језика – 110 часова, Граматика српског 

језика  –  150  часова,  Савремени  српски  језик  –  200  часова,  Старогрчки  језик  –  132  часа, 

Енглески језик – 588 часова, Лексика македонског језика – 190 часова, Анализа епског дела 

– 136 часова, Фонетика српског језика – 136 часова, Анализа књижевног дела – 250 часова, 

Историја  књижевне  критике  –  250  часова,  Историја  српског  језика  –  250  часова, 

Македонски језик – 250 часова, Практични курс српског језика – 330 часова, Страни језик – 

340 часова, Физичка култура – 408 часова, Национална историја – 132 часа, Философија – 

128  часова, Политологија – 72  часа,  Психологија  и  педагогија – 90  часова, Математика и 

информатика – 250 часова, Концепције савремених природних наука – 70 часова, Наука и 

религија – 40 часова, Логички механизми у природним наукама – 40 часова, Практикум из 

специјализације – 300 часова, Специјални курсеви и специјални семинари – 500 часова. 

  На Универзитету друштвено‐хуманистичких наука „Свети Тихон“,  за време студија 

(од  1.9.2009.  до  30.6.2011),  Јелена  Недић  стекла  је  и  допунско  теолошко  образовање 

према  студијском  програму  „Историја  светских  религија“,  који  подразумева  курсеве  из 

библистике  (272  часа  из  Светог  Писма  Новог  Завета  и  72  часа  из  Светог  Писма  Новог 

Завета),  литургике  (158  часова),  догматике  (64  часа),  историје  Цркве  (194  часа), 

иконологије  (64  часа),  црквенословенског  језика  (128  часова)  и  превођења  теолошке  и 

духовне литературе (30 часова). Допунско образовање је успешно окончала атестационим 

радом,  одбрањеним  са  највишом  оценом,  а  просечна  оцена  коју  је  остварила  на  овом 

студијском профилу је 9,33.  

  Радно  искуство  Јелена  Недић  стицала  је  у  настави  црквенословенског  језика:  у 

школи  парохијске  катихезе  при  храму  храму  Вазнесења  Господњег  у  Москви  у  току 

школске  2009/10.  године  колегиница  Недић  предавала  је  црквенословенски  језик 

слушаоцима до 15 година старости, о чему доставља потврду издату од старешине храма 

протојереја  Василија  Строганова,  професора  Новог  Завета  у  Московској  духовној 

семинарији  и  академији,  са  карактеристиком  да  се  „на  овом  послу  показала  као 

висококвалификовани стручњак – филолог и врстан педагог“. 

  У  јануару  2011.  године,  са  благословом  Његовог  преосвештенства  епископа 

Шумадијског  господина  Јована,  ступила  је  у  брак  са  Иваном  Недићем,  дипломираним 

теологом ‐ мастер из Младеновца, са којим има сина, и стално је настањена у овом граду.   



 

3; 

  Јелена  Недић  објавила  је  неколико  запажених  научних  радова  у  часописима  и 

тематским зборницима у Руској Федерацији и Србији, као и низ превода, међу којима се 

особито издваја једна волуминозна монографска публикација. 
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