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ВСТУП 

 

Програму вивчення нормативної навчальної дисципліни “Практичний курс 

англійської мови: фонетика” складено відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів “Германські мови та літератури (переклад 

включно)” зі спеціальності 035.04 Філологія: Германські мови та літератури 

(переклад включно) за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування навичок правильної 

вимови та інтонування власного мовлення, адекватного комунікативній ситуації. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна “Практичний курс 

англійської мови: фонетика” входить до циклу фундаментальних дисциплін з 

іноземної філології, є нерозривно пов’язаною з дисциплінами як “Практичний 

курс англійської мови: аналітичне читання та розмовний практикум” і 

“Практичний курс англійської мови: граматика”. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Фонетика як лінгвістична наука. 

2. Звуки мовлення та їх класифікація. 

3. Фонетичні одиниці та засоби.  

4. Інтонація. 

5. Американська вимова. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Практичний курс англійської 

мови: фонетика” є ознайомлення студентів з основними поняттями і категоріями 

сучасної фонетики англійської мови, формування фонематичного слуху, 

артикуляційних навичок та навичок інтонування мовлення; розвиток фонетичної 

компетенції студентів, як складової мовної компетенції; окреслення шляхів 

практичного застосування отриманих знань, умінь і навичок з практичної 

фонетики. 



1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Практичний курс 

англійської мови: фонетика” є: 

 сформувати у студентів слухо-вимовні навички та уміння правильної вимови 

звуків; 

 сформувати у студентів сталі інтонаційні навички; 

 розвивати у студентів уміння інтонування власного емоційного мовлення, 

адекватного до комунікативної ситуації; 

 створити у студентів ґрунтовну теоретичну базу про фонетичні 

закономірності англійської вимови та інтонації; 

 забезпечити засвоєння студентами систематичних знань з практичної 

фонетики. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, вивчення навчальної 

дисципліни має сприяти набуттю таких компетентностей як: 

 Інтегральна:  

ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, фольклористики, 

перекладу з англійської/німецької мови українською і навпаки) в процесі 

професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

 Загальні, а саме: 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК9. Здатність спілкуватися англійською та німецькою мовами. 

ЗК11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Спеціальні, а саме: 

. 



ФК2. Здатність використовувати в професійній мовознавчій/перекладацькій 

діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, 

рівні. 

ФК4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди англійської та 

німецької мов, описувати соціолінгвальну ситуацію 

ФК6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську та 

німецьку мови в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), 

для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ФК9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів 

державною та англійською й німецькою мовами. 

ФК10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий, 

перекладознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і 

жанрів. 

Прогнозовані програмні результати навчання: 

РН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською й німецькою мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

РН8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як 

мистецтва слова, історію мов і літератур англійськомовних й німецькомовних 

країн, і вміти застосовувати ці знання у професійній 

мовознавчій/перекладацькій діяльності. 

РН9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди англійської та німецької 

мов, описувати соціолінгвальну ситуацію. 

РН10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній 

діяльності. 

РН11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових 

текстів різних жанрів і стилів державною та англійською й німецькою мовами. 

РН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища та процеси, що їх зумовлюють. 



РН14. Використовувати англійську та німецьку мови в усній та письмовій 

формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування, 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних 

завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах 

життя. 

РН15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий, перекладознавчий та 

спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати : 

 зміст фонетики як науки;  

 її термінологічний апарат, основні етапи розвитку фонологічної системи 

англійської мови;  

 принципи класифікації фонем;  

 основні фонетичні процеси, морфологічну, орфографічну і артикуляційну 

структуру складу; 

 роль сонорності та артикуляції у словотворі; 

 суть і значення компоненту наголосу;  

 структурні особливості інтонації;  

 основні напрямки сучасних фонологічних досліджень та фонологічні школи; 

 основні характеристики орфоепічної норми сучасної англійської мови, 

 сучасні діалекти;  

 розходження у британському та американському варіантах літературної 

мови. 

вміти : 

 застосовувати отримані теоретичні знання з фонетики в практичній 

діяльності; 

 розуміти різноманітні інтонаційні моделі у зв’язному мовленні та розкривати 

їх інформаційне значення; 

 ефективно і гнучко використовувати знання, навички та вміння з практичної 

фонетики в усному мовленні; 



 розрізняти фонеми в ізольованому стані, а також у мовленнєвому потоці; 

 робити фонетично-фонологічний аналіз; 

 записувати та транскрибувати тексти з плівки, екрану та «з листа»; 

 оволодіти навичками стандартної британської вимови; 

 вільно висловлювати думки із дотриманням усіх правил фонетичного 

оформлення; 

 застосовувати soft skills, зокрема: адаптивність і гнучкість, перманентний 

особистісний розвиток, управління часом, ерудованість, креативність. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8.00 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Фонетика як лінгвістична наука. Звуки мовлення та їх 

класифікація. 

Предмет фонетики. Фонетична структура англійської мови. Органи мовлення. 

Артикуляційна база англійської мови. Звуки мовлення як акустичні і 

артикуляційні одиниці. Артикуляційна і фізіологічна класифікація звуків. 

Висота, сила, тривалість звука. Тони і шуми. Тембр як важливе поняття акустики 

мовлення. Артикуляційна характеристика звуків мовлення. Артикуляція як 

сукупність роботи органів апарату мовлення. Артикуляційна база мови. 

Функціональний аспект звуків мовлення. Фонологія. Поняття про фонему як 

одиницю мови. Фонема і її відтінки. Алофони. Мінімальні пари.  

 

Змістовий модуль 2. Звуки мовлення та їх класифікація. 

Класифікація приголосних. Англійські приголосні як одиниці фонологічної 

системи. Класифікація за ступенем шуму. Класифікація за способом артикуляції. 

Класифікація за місцем артикуляції. Видозміна приголосних у сполученому 

мовленні. Асиміляція. Вплив приголосного на приголосний. Редукція (елізія). 

Класифікація голосних. Англійські голосні як одиниці фонологічної системи. 

Голосні переднього, середнього, змішаного та заднього ряду. Голосні високого, 



середнього та низького підйому. Довгі та короткі голосні. Монофтонги, 

дифтонги, дифтонгоїди. Видозміна голосних у сполученому мовлення. Редукція. 

Типи редукції. 

 

Змістовий модуль 3. Фонетичні одиниці та засоби. 

Ділення на склади в англійській мові. Склад як артикуляційно-акустична 

одиниця. Види складів. З’єднання звуків в процесі мовлення. Шкала сонорності. 

Наголос у словах. Визначення наголосу різними фонологічними школами. Типи 

наголосу у слові. Правила читання префіксів, складних слів. Характер наголосу. 

Місце наголосу. Позначення наголосу на письмі. Сильні та слабі форми. 

Ненаголошений вокалізм. Різниця між наголошеним вокалізмом в англійській та 

українських мовах. 

 

Змістовий модуль 4. Інтонація. 

Інтонація. Ритмічна структура синтагми. Логічний наголос. Мовленнєва 

мелодика. Ритм і темп. Паузація і тембр. Види ядерних тонів та їх модальне 

значення. Узгодження тонів. Види шкал. Інтонація питальних речень. 

Стилістичне значення інтонації. 

 

Змістовий модуль 5. Варіанти вимови. 

Американська вимова. Стандартна американська вимова. Регіональні типи 

британської англійської. Різниця між стандартною та розвинутою вимовою. 

Регіональні типи американської вимови. Система американських англійських 

приголосних. Система американських англійських голосних. Акцентуальна 

структура слів в американській англійській. Інтонація в американській 

англійській. 

 

 

 

 

 



3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Єрко О.К. Практична фонетика англійської мови: навч. посібник. Київ, 2005. 

267 с. 

2. Соколова М.А., Гинтовт К.П., Кантер Л.А., Крылова Н.И., Тихонова И.О., 

Шабадаш Г.А. Практическая фонетика английского языка. Москва : 

Гуманитарное издательство Владос, 2001. 384 с. 

 

Допоміжна 

3. Дворжецька М.П., Макухіна Т.В., Велікова Л.М., Снегірьова Є.О.  Фонетика 

англійської мови: Фоностилістика, риторика мовленнєвої комунікації. 

Вінниця : Нова книга, 2005. 208 с. 

4. Паращук В. Ю. Теоретична фонетика англійської мови. Вінниця : Нова 

книга, 2005. 240 с. 

5. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge 

University Press, 1994. p.p. 236-256. 

6. Vrabel T.T. Lectures in the theoretical phonetics of the English language and 

method-guides for seminars. Ungvar : PoliPrint, 2009. 176 p. 

 

Інформаційні ресурси 

7. ManyThings.org (American English pronunciation practice for ESL/EFL) Режим 

доступу: http://www.manythings.org/pp/  

8. Oxford Online English (Youtube channel). Режим доступу: 

https://www.youtube.com/channel/UCNbeSPp8RYKmHUliYBUDizg  

9. Rachel’s English (Youtube channel). Режим доступу: 

https://www.youtube.com/user/rachelsenglish  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований 

залік. 

 

http://www.manythings.org/pp/
https://www.youtube.com/channel/UCNbeSPp8RYKmHUliYBUDizg
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish


5. Засоби діагностики успішності навчання: 

 

 усне опитування; 

 письмове опитування; 

 тести; 

 самостійні  дослідницькі роботи; 

 контрольні роботи; 

 диференційований залік. 


