
  
  
  

Назив    предмета:  Фонетика и фонологија руског језика 

Шифра предмета Статус  предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
  Обавезан I 5 2+3 
  
  

Студијски програм: Руски и српски језик и књижевност 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Фонетика и фонологија руског језика 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Величковић Б. Драгољуб 
Статус предмета: Oбавезни 
Број  ЕСПБ: 9 
Услов: Положен колоквијум из Фонетике руског језика 
Циљ предмета 
Стицање потребних теоријских и практичних знања из фонетике руског језика и  уочавање 

сличности и разлика  у конфронтирању са фонетиком  српског језика. 

Исход предмета 
Овладавање  основним појмовима из фонетике руског језика, лингвистичком терминологијом која се тиче 

овог предмета и примена  стечених знања у пракси. 

Садржај предмета 

1. Предмет и задаци фонетике. Дисциплине фонетике. 
2. Аспекти проучавања гласова: физиолошко-артикулациони, акустички. 
3. Подела гласовног система на самогласнике и сугласнике. Фонетска транскрипција. 
4. Артикулација руских самогласника и сугласника у поређењу са српским. 
5. Однос слова и гласова у руском у поређењу са српским језиком. 
6. Акценат. Диференцијална функција руског акцента. Варијантни (двојаки) акценти. 
7. Хомографи. Хомоформе. Фонетски хомоними. Место акцента у речи. Слаб и побочни акценат. 

Смисаони акценти. Покретни и непокретни акценти. 
8. Ритмичност руске речи. Интонација. Интонационе конструкције ИК-1 – ИК-7. Елементи 

интонације. 
9. Појам фонетске позиције. Редукција I и II степена. 
10. Гласовна подела речи. Фраза, говорни такт. Клитике. Фонетска реч. 
11. Позиционе алтернације сугласника. Асимилација сугласника по мекоћи, звучности, месту и 

начину творбе. 
12. Фаукална и латерална експлозија сугласника. Асимилација сугласника на апсолутном крају речи. 
13. Дисимилација сугласника и упрошћавање сугласничких група. Удвојени сугласници. 
14. Гласовне промене на границама између речи. Сандхи. 
15. Изговор гласова у речима страног порекла. Изговор позајмљеница. Изговор личних имена и 

патронима. 
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4. Радмило Мароевич. Русская грамматика: Сопоставительная грамматика русского и сербского языков с 
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Број  часова активне наставе Остали  часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе  извођења наставе 
когнитивно-комуникативна, демонстративна, структурална, аудио-визуелна, аудио-лингвална, дедуктивна 

и индуктивна 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току 

предавања 
5 писмени испит 25 

Тест/ Семинарски рад 15 усмени  испит 30 
колоквијум-и 25 ..........   

  
 


