Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Енглески језик и књижевност
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Синтакса енглеског језика 2
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњене предиспитне обавезе

O-oбавезни

Циљ
предмета

Циљ је овога курса припремити студенте за самосталну анализу једноставних и сложених реченица у енглескоме језику. Студенти
ће се упознати с темељним поставкама трансформацијско-генеративне синтаксе и разликама између тог приступа анализи и оног
традиционалног. Након тога, студенти ће научити како анализирати енглеске реченице и њихове саставне делове према једном
од могућих теоријских приступа унутар генеративне синтаксе.

Исход
предмета

Студенти могу да детаљно опишу и анализирају веома широк дијапазон енглеских синтаксичких структура и да их делимично
упоређују са онима из матерњег језика, користећи структуралистички модел, анализирају и опишу известан број синтаксичких
структура користећи трансформацино-генеративни модел и да практично користе веома разноврсне и сложене синтаксичке
структуре у енглеском језику.

Садржај предмета
Revision of phases. Clauses. Types of clauses. Comparison between clauses and phrases. Noun clauses. Adjective clauses. Adverbial
Теоријска
clauses. Finite and non-finite clauses. Sentences. Classification of sentences. Sentence patterns. Grammatical functions. Direct Object,
настава
Indirect Object, Subject Compliment, Object of Preposition. Adverbials. Syntactical analysis. Tree diagram. Immediate constituents.

Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)

Литература
1
2

Анализа реченица и решавање одређених синтаксичких проблема, утврђивање основне структуре исказа (одређивање
непосредних конституената), и описивање базичних морфемских јединица на крају користећи трансформационо-генеративни
модел користећи веома разноврсне и сложене синтаксичке структуре у енглеском језику. Студенти се подстичу да што активније
учествују у настави.

Jim Miller, (2002), An Introduction to Syntax , Edinburgh University Press, Edinburgh.
Wekker, H. and Haegeman, L. (1985): A Modern Course in English Syntax, Routledge, London.

3 Teschner, Richard V., Eston Evans (2007) Analyzing the grammar of English, Georgetown University Press, Washington.
4 Angela Downing and Philip Locke, (2006) English Grammar, Routledge, New York
Број часова5 активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
Методе
извођења
наставе

0
Вербално текстуална, илустративно-демонстративна, проблемаска метода.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
5 писмени испит
практична настава
15 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
10

поена
30
20

