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Табела 5.2 Спецификација предмета

62061 Фонетика енглеског језика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

О

Стицање општих знања из фонетике као лингвистичке дисциплине и стицање знања и вештина потребних за исправну поставку и
артикулацију гласова стандардног британског и америчког енглеског варијетета.

Студенти стичу знања и вештине потребне за исправну поставку и артикулацију гласова стандардног британског и америчког
енглеског варијетета. Студенти стичу општа знања из фонетике као лингвистичке дисциплине.

Фонетика.  Глас/фон.  Интернационални  фонетски  алфабет.  Артикулаторна  фонетика.  Акустичка  фонетика.  Говорни
процес.Говорни систем. Систем производње гласова. Груписање гласова. Артикулација сугласника. Место артикулације. Начин
артикулације. Прости и сложени сугласници. Артикулација самогласника. Прости самогласници. Кратки и дуги самогласници.
Дифтонзи.  Основни  параметри  за  опис  самогласника.  Супрасегементали.  Интонација.  Функције  интонације  у  енглеском
језику.Тонска  јединица.  Проблеми у  анализи  облика  интонације.

Вежбања у вези са садржајима обрађеним на часовима предавања: фонетика, глас/фон, интернационални фонетски алфабет,
артикулаторна фонетика, акустичка фонетика, говорни процес, говорни систем, систем производње гласова, груписање гласова,
артикулација сугласника, место артикулације, начин артикулације, прости и сложени сугласници, артикулација самогласника,
прости самогласници, кратки и дуги самогласници, дифтонзи, основни параметри за опис самогласника, супрасегементали,
интонација, функиције интонације у енглеском језику, тонскајединица, проблеми у анализи облика интонације.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Вербално-текстуалне, демонстративне.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 40.00Да

Димитријевић-Савић В. ЈованаНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 0 0
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