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110716ВИН 

Вокално инструментална настава 1 

 
Предавања, вежбе 

Образовање васпитача 

за рад у предшколској 

установи 

ОСС 

2. 210516ВИН Вокално инструментална настава 2 Предавања, вежбе 

Образовање васпитача 

за рад у предшколској 

установи 

ОСС 

3. СПИ2 Од игре до звука 
Предавања, вежбе Припремни 

предшколски програм 

 

ССС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Стошић, Д. (2009). Методика наставе музичке културе. Ниш: Свен  

2.  
Стошић, Д. (уред.) (2014). Специфичности џез музике кроз анализу интерпретације познатих џез музичара 

двадесетог века. Ниш:Факултет уметности, Универзитет у Нишу. Учешће на другом интернационалном научном 

скупу са међународним учешћем ,БАЛКАН АТР ФОРУМ Ниш. 

3.  
Стошић, Д. (уред.) (2014). Критичко мишљење о утицају књижевности на инструменталне композиције 

програмског карактера уромантизму. Источно Сарајево: Музичка академија, Универзитет у Источном Сарајеву. 

Учешће на првој међународној научностручној конференцији ,,М-ИНИСТАР“ Источно Сарајево. Р. Српска 

4.  
Стошић, Д. (2015). Криза ауторства у савременим уџбеницима музичке културе. Ниш: Факултет уметности у 

Нишу, Универзитет уНишу. Учешће на трећем интернационалном научном скупу са међународним учешћем ,, 

БАЛКАН АРТ ФОРУМ“ Ниш 

5.  

Стошић, Д. (уред.) (2015). Савремени приступ настави физичког васпитања млађег школског узраста 

имплементацијом систематског вежбања ритмичке гимнастике и плесова. Тузла: Удружење за подршку и 

креативни развој дјеце и младих, ОФФ-СЕТ Тузла. Учешће на шестој међународној научно-стручној 

конференцији ,,Унапређење квалитета живота дјеце и младих“ Охрид. Македонија  

6.  Стошић, Д.., Стошић, Н. (2015). Певајмо заједно. Збирка ауторских песама за децу. Ниш: Факултет уметности у 

Нишу, Универзитет уНишу. 

7.  
Стошић, Д. (2019). Покретање звуком – лечење музиком. У: Јовић, Ј. (уред). (2019). ). Зборник радова Високе 

школе за васпитаче струковних студија у Гњилану – Бујановац (). Бујановац: Висока школа за васпитаче 

струковних студија у Гњилану – Бујановац. 

8.  
Стошић, Д., Савић, М., Гољовић, Н. (2019). Повезаност музичких активности, ставова и музичког образовања 

васпитача. Београд:Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду. Учешће на првој 

интернационалној конференцији ,,Психологија и музика – интердисциплинарна сусретања“ Београд 

9.  Стошић, Д., Стошић, Н. (2020). Песмарица. Збирка ауторских песама за децу предшколског узраста. Ниш: Свен  

10.  Стошић, Д., Стошић, Н. (2021). Музичко васпитање. Практикум за вокално инструменталну наставу. Ниш: Свен  

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања   

Други подаци које сматрате релевантним 

 

Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у установи, која се у том 

слушају даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну. 

 


