
 Назив  
предмета: ФОНЕТИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА  

Шифра  
предмета 

Статус 

предмета 
Семестар 
        

Број ECTS кредита Фонд часова 

ФEJ обавезан  II (други)                     6      4 (2+2) 
Студијски програм за који се организује:  
додипломски циклус студијске групе Енглески језик и књижевност 
Условљеност другим предметима:  
Граматика енглеског језика 1, Савремени енглески језик 1 
Циљеви изучавања предмета:  
Овладавање гласовним системом и фонетским симболима енглеског језика, читање текста 

са обиљежјима формалног и колоквијалног стила, разумијевање основних појмова и 

категорија фонетске теорије.  
Исходи/резултати учења (стечена знања):  
По успјешном завршетку овог курса, студенти ће бити у стању да унаприједе свој изговор, 

користе везани говор, препознају и употребљавају симболе фонетске транскрипције. 
Име и презиме наставника и сарадника: проф. др Татјана Марјановић; мр Емир Мухић 
Методе наставе и савладавања градива:  
Излагање, питања и одговори, кориштење аудио материјала, вјежбање у пару, групи и 

самостално 
Садржај предмета: 
I недјеља 
 
II недјеља 
 
III недјеља 
IV недјеља 
V недјеља 
VI недјеља 
VII недјеља 
VIII недјеља 
IX недјеља 
X недјеља 
XI недјеља 
XII недјеља 
XIII недјеља 
XIV недјеља  
 
XV недјеља 
 

Упознавање са природом и циљевима предмета. Фонетика као грана 

лингвистике.  
Симболи фонетског алфабета. Симболи за акцентовање ријечи и реченичну 

интонацију.  
Вокални апарат. Артикулатори.  
Појам фонеме. Подјела гласова на вокале и консонанте. 
Опис и подјела монофтонга као самогласничке категорије.   
Појам, подјела и опис дифтонга.  
Колоквијум. 
Појам и основна подјела сугласника.   
Опис праскавих и сливених сугласника. Аспирација.  
Опис струјних консонаната.  
Категорија неопструишућих сугласника. Опис назала.  
Опис три алофона латералног сугласника. 
Опис апроксиманата.   
Гласовне промјене као механизам везаног говора. Градација. Елизија.  
Везно р.  
Припрема за завршни тест.  
 

Оптерећење студената на предмету 
Недјељно 

 
4 часа (2 предавања + 2 вјежби)  

4 сата самосталног рада 

У семестру 
 

120 сати (30 предавања + 30 вјежби + 60 самосталног рада) 
 

Литература: 
Roach, P. English Phonetics and Phonology. Cambridge University Press. (поглавље 2-5, 12) 
Gimson, A. C. An Introduction to the Pronunciation of English. Edward Arnold. (поглавље 7, 8 и 11)  
Cruttenden, A. Gimson’s Pronunciation of English. Edward Arnold.  
O’Connor, J. D. Phonetic Drill Reader. Cambridge University Press. (текстови по избору) 
O’Connor, J. D. Advanced Phonetic Reader. Cambridge University Press. (текстови по избору) 
Облици провјере знања и оцјењивање:  
У току семестра студенти раде писмени колоквијум, а мјери се и њихова увјежбаност у 

читању фонетских текстова. На крају године студенти приступају завршном испиту. 

Наведени облици провјере знања у коначној оцјени учествују у омјеру 20+30+50.   
 Име и презиме наставника који је припремио податке:  

др Татјана Марјановић, ванредни професор 
Напомена: Због практичног усмјерења и циљева предмета неопходно је активно 

учешће студенaта на часу. Говор се вјежба говорењем!   



 


