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1. опшс навчальноi'дисциплiни
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2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни

Метою викJIаданн;I навчаJIьноi дисциплiни "Практична курс англiйськоТ мови:

фонетика'' е сзнзйо}дленн;I студецтiЕ iз осяовни]ldl4 Еоняття]Lяи i категорiями

сучасr-,от фонетiаr<лi англiйськоi Гч{ови, форiиуъання фонеьiатлгчного слiху,

uрr"пу*цй"r" навичск та навиtlок iнтонрання мовлення; розвитск

бо**ir***Т K*M;TeTe*lTii? *ryдентiв як ск;tад*в*i ьяg*та*? к*мшетенцii; *Еsеýýffнi""я

шляхiв црактичного застос)rвання отриманих знань, yMiHb i навичок з

IэрактичЕоТ фонетики"

Основними завданнями
англiйоьксТ гяовit" с:

. сформувати у студеЕтlв

B}lMoBи аllглiйських звукiв;
a

о

сфtlрмувати у студентiв сталi iнтонацiйнi навички;

розвивати у студецтiв умiння iнтонування власЕого

адекватltсгý д+ кgлдунiкатiдвнg? сi+т,ча_цiТ;

створити у студентiв rруflтовЕу теоретичrrу

зак<т^н+м i рнг; cTi ант,:з i рЪс ък*Т ви*яsэв;т та i,чтrзн ацi ?;

забезпечити засво€нЕя сryдентами систематичних

вивчення дисциппiни "Практична фонетика

слухо-вимовнi навички та умiння правилъЕо1

емоцiйного мовленнJIr

базу про фонетичнi

знаЕъ iз практичноi

фон*тики"

згiдно з вимогами освiтньо-професiйпоi програми, вивчення цавчальноr

дЕЁýgrlЕёЕЕлigи *gаs €ЕЕЕiЕёятЕ! *чабуэч*е такиЕ кsвlýЕsтеЕэтн*сЕ** як :

. Iнтегралъна:
К1. Здатнiстъ розв'язувати с*:ладнi спсцiа.чiзо*аgi заЕдаýяя те практичнi

IiробJiегч{и ; галузi фiло.lтогiТ (лiнгвiстиклт, лiтературсзнавства,

фольклористики, церекJIаду з англiйськоi мови 1zкраiнсъкою i навпаки) в

,rporrs*i професiлЗноТ дiяяьностi аб* навчанЕя, Еs кередýачаС ЗасТФсt,ъ/Ваъ1.'дЯ

теорiй та методiв фiлологiчнот науки i характеризуетъся комплекснiстю та

Ёff Еизýаче!{асткэ :J&{cB=

о Загальнi, а саме:
зк2. Здатнiсть зберiгати та примножуватЕ моральнi, куяътурнi, HayKoBi

JФt\vlrvallr r----- , 
:

ЗЕанъrэр*IIFiфОдJ_i*;',gýijI**ТВФТаур*ЗВiаТкУсY*пlльства.теХiilкиi: ---
,"*"оrrоiiй, використовувати рiзнi види та форми рlпсовоТ активност1 дjIя

активногс вiдпочинку та ведеён_я здорGвGго скоссбу х{иття.

зк9. Здатнiсть спiлкуватися англiлiськОю iчiОБОЮ.

зк11. ЗДатнiсть застосовувати знання у практичних сиryацiях.

а Спсliiал-*нi, а саi,;t-:

Фк2. Здатнiсть використовувати в професiйнiй мовознавчiй/гrерекладацъкiй

дLяяьн*стi знаЕiЕlri ЕрФ ý{Фв}J як о*сбдив.ч зЕакФв_у c}icTeM_v, ii ýрир*ду,

функчiI, piBHi.
Фк4. Здатнiстъ акалiзувати дiалектнi та соцiальнi рiзновиди англiйсъкот мови,

+fiIiсуват;я сsцi+дiнгвальЕу сriтуацiю



Фк6. ЗдатнiстЬ вiлъно, гну{кО й ефективно використовувати англiйську мову в
-:"'-J,Чi* Тй rlg*Э,t"{пЭВiГТ,s*рiшi. *л l-,:,;д.,;:,i{Ён{},;;]ni-с,гi{jэьеýi:Ili lэiзн..r*i;;ан i
регiстрах слiлкування (офiцiйному, неофiцiйному, нейтральному), для
р+зв' яз а;: НЯ KGi;{-1i ýi KaT;TBHrTx заЕдатть ч triзн-ч,-< + ф ерах жi{ття "

ФF{у. Усвiдоiя;теiiня засал i техно;тогiл.i cTBopciiiiя TeKcTiB рiзних жанрiв i с.ги;iiв
державною та англiйською мовами.

dъЁ: i :; t::"'r;igT'1 з:ii*,:нi**аз';-т Ё jцг;зi::,тr.*r;+сц:} iii"т,р;з;:.r-"i.l-,f!?:j4lеI;}{rъ' 2j,4i _:rrд: Ji! i ii'li;ii]i_- .;;; Ji.-ici!-j;jijJjiii3'{iiij.

перекладознавчий та спецiальний фiлологiчний аналiз TekcTiB рiзнlтх стилiв
j,

прогнозованi програмнi результати навчання:
Yti i. L;]-,llilil ;;l].jТ}iЪ"iЁiiТiiЁя .* iirэ*ф**;ilr*;а..; iii{э,ilэb iз фачi;ж,;ля;,t i ;;*фахt*этяллт

державною та англiйсъкою мовами усно й письмово, використовувати ik
цля +рг3-нi зацi? е ф е KTITBH*T r-яi xlK-.,, дьтъ+н cl кеr"яу,нi Ka*iT.

рн8. ЗнатИ Й розуiчiiтрi CilсTeiviY- MoBpi, загалънi властрlвостi ;TiTepaTyplt як
мистецтва слова, iсторiю мов i лiтератур англiйсъкомовних краiъ, i вмiти
ЗЭСl'JС*ý-':"gЭт;i ''ii ?]j'iiilc У *iэс,ji;есiлlнil-i нsЁ.GзЕаЕчii-i,.,iэе;эе;<:;;iдаl;,ькiлЭ
дlяльност1.

рц9, Характе,тэи:{уаати дiаз*ктнi та СОтiiз,-1ьgi *iзпов"rlliи а_iаглiйськг,i ъJФв}1.
описувати соцiолiнгвапьну ситуацiю.

рн10. Знати Еорми лiтеоатvрноТ мови та вмiти iх застосовувати у прdктичнiй

рн11. Знати rlринципи, технологiт i прийоми створення усних i писъмових
текс;:в ат+г-цiйськ*;* }"**Ея;rу;э Е ,-iз-;их ;*;aHF,f***CTi{ýb*Bi1}" 1эiзнг;вi;дач i
регiстрах спiлкування (офiцiйному, неофiцiйному, нейтральному) для
*озв'язання K*fu1I}1HiKaTl;*Hi,T;< завдаi{Ъ у- ЕIоб-..тGвiй- сусlтiльgilt. на*чЬ*нiр1,
професiйrнiй та науковiй сферах яt?l,ття.

рн12. Аналiзувати MoBHi одиницi, визначати iхню взаемодiю та
..,rin.1;,1Эvc:E-ti--li;i/BёT'ii }iФЁнi -}iýri:jia ТЭ riP*liecnl] Ц.i i,ч зirпЕ.;в::iiii*ть.

рн14. ЪдiйснЮ"ur" rri"."l.r""""t, лiтературознавчий, перекладознавч пй та
l:п*ээiзльяiя;1 ;._]зiлс.i.:цt-гiчр.tцй анагтiз теr;.,:тi.* рi-],чт.аf; стэ+;тiлв i ;язнрi;ъ=

у результатi вивчення навчальноi дисциплiни студенти повиннi:

знати:
ý зъяj*т фс;нет;;к-i,; яF; Ha]}IEi}l;

, jТ ,t,ермiнtllltrгiчний atlapa,l, t_lcHoBHi е I аtIи рOJви l ку фtrноLrtr1'iчнtlТ сис l еми
англiйськот мови;

е iipliццiii]i.i кла_сi.iфiка_цii фiззеi,а;. ocHoBHi фонетичНi процеСи, морфОлогiчну' орфографiчну i артикулЯЧiйну
i:'l- p]}i -iiТiiixl- jJ KjT i]r,ц "ч ;

о роль coнopнocTi та артикуляцiТ у словотворi;
- c}TL. i зя;зчез,сня ксii--зпФýеiэт-v iiij.ilдi-i*-y;
. структурнiособливостiiнтонацiТ;
а осцовнi цапрg]цк:д сyчас!{их фонологiчцих дослiджечь та ф+нологiчнi

щr\чJ rra,



о

о

a

a

а

о

ocHoBHi характеристики орфоепiчноТ норми сучасноi англiйськоТ мови,

вiльцо висловлювати думки iз дотриманням ycix правил фонетичного
оформлення;
е*.1т-.-лЕl.;,Е*т-Li <,гrii <,i-iii<, Е!-rт"*1,1ёлtr,;" яттАгi,гi;еlдiгтr_ iг-rэ-.lч;сlr-':'* ilеliтляя-,.]*;{т;+иi,ij(aLiULvrjjiiaL{i nwJi .};.rjjirj, 5wГ\y!ivi(i. (iЛLiiiii'iDПiL iD i i iiJ ri\iwiu, rl9y,lrgllvrtlltllrr

особистiсний розвиток, управлiння часом, ерудованiстъ, креативнiсть.

3. Програма навчальноТ дисциплiпи

Зппiс,товий пtолу;iь i. Фонегика fiк JiiiiгЁiс,i,ична Ёаука. iiредiпiе,i, фоне,гики.
Фонетична структура англiйськоТ мови. Органи мовлення. Артикуляцiйна база

'!з

ЭНi;,i_l.iiUiэ_li,*,i iltjij_:,i. i4j'yiii\iiiujj:ё_:},bЁ;.?1?i iir,iir;.-,1 jiЭ-itlr* :}iU'Э.irllil;a, "-i-"'J;]LJjiU! ijr. iilJfl;ii;,:i

про фонему як одиницю мови. Фонема i iT вiдтiнки. Алофони.

форья i.l " }iеFrэголоцlея +* р] в*калlзм.

Змiстовий модуль 4. Iнтонацiя. Iнтонацiя. Ритмiчна структура синтагми.
ТТ.^.-irTTrTлi* {qrr^r',^rJ- ё,,{.^"*--*-.Е- ;яýE;-r-iJa-a Fт;тв; j ,-г=ь.r,т Тl=ъ,:,;;тiq i .=',+'о;5-г. Rlтцт;_]ig*ri i'ir-.ifi?'i ii{a;qjJ:-!,;r-. iYiiji-J.jibili-r{-ia}a;" iъjirJiijjj,i'il-r{:i" i fa 1lYi j i*l1j]L i;i}y_:agL.ilf! l iLj'j!i-J!,'- Lrfý"1.1t

ядерних ToHiB та ix модаJIъне значення. Види шкаJI. Iнтонацiя питапьних реченъ.
Стrтлi стичне знааlе:тт+-ч iTlToHaiiiT.



Змiстовий модуль 5. Варiанти вимови. Регiональнi типи британськоi
англiйсъв;*е. Fiз;тlэьт ьаiж; ýтандартЕi*ю та рsзЕý{}i,ът*i*, вЕ€ьý#в63ю. Д,*,tер*tканська
вимова. Стандартна американсъка вимова. Регiоналънi типи америкаЕсъкоi
виI\,fоврl. Сrr*теlяа аr',{еЕиканських англiЁ;съкэах rrригOл*снIж. Скстеьiа
alvieРИKalicbKlж анг;тiйсъкlоr гоjIосЁих. Акценryаj-IъЁа струкryра слiв в
американськiй англiйськiй. Iнтонацiя в американськiй англiйсъкiй.

4. Струкryра навчальноi дисциплiни

Назви змiстових модулiв i
тем

кiлькiсть годин
деЕнафо рма заоч на шоDма

у т*;",ry чисý} v тt}р,fy чрl{":.Jтi

л п лаб с.р. л п хаб c.D,
1 2 1 -7

i 9 l {-i t.i

Семесз
lVI*д_*з

шл
lb1

Змiстовий модул ь 1. Фопетика як лi |,lJtý l ичriа ЁаYка'l'eMa 1. Предмет фонетики.
фоц*ти,;на gтрiктура_
англiйськоi мови. Органи
lд*влf; i{ýя " Артрак-vляцiйца
база англiйсъкоi мови.
Функцiонадъвий аспект
звуtliв }чiовJiенi{.ч. Фонологiя.

зб 12 24

Тема 2. Цоrlяття прlо фонеляу
як одрiнЕiils ra€$EЕl. Фонеъяа i
if вiдтiнки. Алофони.

24 8 16

Р.=ъ.ъоо

за змiстовим модулем 1

Irl д!l

Р*ъ*р* зя н*лvдем ! бft ?г! д{l

Модуль 2
З*яiqт*вий м+д_ъ.лч 2. Звучg ;?lсвлеЕ{ЕIя та Ёх клаерrфiкацЁя

Тема i. Артику-ляцiйна
характеристика звукiв
ivl LrEJl Jtll л.

(, L .t

Тема 2. Класифiкацiя
{:рЕгOý**тэi,тх, Ан гдi йсъкi
приголоснi як одиницi
ф+нологiчноТ систе}ч{и.

12 4 8

Тег"iа З. Елiдозпiiна
приголоснI4х у процесi
i"{8 BJ{ е iiitя " А* lд,.яе",ж; iiяэ,

7L 4t о

Тема 4. Класифiкацiя
гФдf,_э оt{Е{N. Ацглiйськi
голоснi як одиницi
фонологiчноТ ýистеми.

12 4 8



Тема 5. Видозмiна голосних l tZ
:J ilр*цеýl M{}Bл#il}iя"

Т*ма б. ЕIрrэ*тос}rý,з,Е!iя
шриголосних i голосних у

Е}_-л__ i ,-,эl +Е!а qJvlrr i vv

за змiетовим модyлем 2

усього за семестром lI
Г*плдд=ъ-уъ ЕýЕ

Модчль 3
Змiст+*rlй *я*дуль 3. Ф*нетЕrчнi *динкiЕi т8 за*sб$

за зlчIiстовим модYлем 3

Молчль 4
Зрg**т**ва# ж*д*,яь 4, Есý,гФЁgаg**

Тема 2. Види ядерних ToHiB l З0
та ix ъ{{}л*j-IF"Еlе aý}rачеятfя"

Види шкаJI
TeTvra З" Iнт*нацiя питальнr-тх

реченъ. Стилiстичне
значенIuI iнтонацii

за змiстовим модyлем 4

тема 1. Регiональнi типи
итаi{+ък+; ангдiйсъкоТ.

i ема i. лiлення на склади в
англiйсъкiй MoBi. Склад як
ар"iаЕirjжщi йнtэ- аqя*тiiчýа
0диниця. Види складiв.
З'еднання звyкiв в проIqесi
мовлення.
Тема 2. Наг+лос у словах.
Т;tпи ЁагслGсу у сл*вi.
Мiсце наголосу. Правила
чЕтаýiLs щэ*фiк*i *. ýкё*-дЕиЁ;
слiв. Сильнi та слабi форми.
Н*каголсliденвй в*r.:алiзм -

Тема 1. Iнтонацiя. Ритмiчна
СТР_т <Т_УРа СИiiТаГМý{ "

Логiчний Еаголос.
Мовленнева мелодика. Ритм

З*qiетggсЕ* *вg пr ý Е,эпi Е-гI;Е ýlЕлпЯirъЕ*!!, ,л sхяltrчgр!



Рiзниця мiж стандартною та
ýGз вli iiyT*i+ Ij}nи ФвсiФ.
АмерикаЕська вимова.
Стандартна аr"fерr{каЕ*ька
вимова. Регiоналънi типи
амеяикаЕськоТ вимови.
С эястел"яа а},{*ЁtiкаiлсъкЕх
англiйсъких приголосних.
С растеьэа Ё&, i€ррпкеýсъкЁiх
англiйських голосних.
АкщентужъЕа sтpyк"ypa
слiв в американськiй
англiйськiй. Iнтонацiя в
а-меFикансъкл й а-';г.цiй*ъклй 

"

5. T*MBt ЁýэаЁ{тý€qýiЕк заýfiть

Разом
з* зеgi*т**ё{*€ рýýдр-л*вя 5
разом за модyлем 4
Усь*ге за ееь{аетр*пя III

J\b

зi i,
назва теми

мови. Органи мовленIuI Дрr"куляцiйна база
англiйськоТ L,{овиt Функцiочалъцттй асцект звчкiв
ьi+вяення. Фоно.;тогiя.
Поняття про
*iдэiяяк. &t";*,;нрr.
Артикуляцiйна стика iB мовлення.

кiлъкiсть
глЕтFттl Uд:ir1

дфн зфн
l

i,,
1L

2 8

a
J 2
4 кя*,сЕdф l Kar{l я rтригюлос ни;{. А яглi йськi прrаголосяi як

одиницi фонологiчноТ системи.

А

5 t;идозItлlна цригелосних у цроцесi мовлення.
Ас.";*дiьqцiя.

4

6 ttласифlкацrя голосЕих. Англiйськi голоснi як одиницi
ф<эн+лq-rгiчЕi+Т срт*т*ьf и.
Видозмiна голоснlгх у
?игiи редчкrriТ"

4

7 4

8 leМa 0. i"tристосуваншI приголосних i голосних у
uроцесi мовленЕя.
лlдеirrr-q Е{а сLqадl в эЕrгяir?ськiй ъясвi. Склад як
артикулЯцiйно-аКустична одиниця. Види складiв.
З'едналgii-q зв}rкiь в {iЁсlцссi ý,fФýj]е!Фiя.
Hu.ooo" y .oo10 10



наголосу. Правила читання префiксiв, скJIадцих слiв.
Свtль:g: та с_цабi ф+;;ь:р;. Hei;aгtэ;ccillel;*t.ii вокацiзьп.

11 Iнтонацiя. Ритпriчна структура синтагми. Логiчний
ЕiагФýс}fi. М*вяетЕ:тсва }"{е,лФдg"{ка- Рвgтм i темлз. ЕЭ*.rза.цi_g i
гембр.

4

\2 Види ядеg}них тоцiв та ix модаJIьце зцачецtLя. Вцди 10

1з Iнтонацiя пит€uIьних речеЕь. Стилiстичне зЕачення 2

\4 Регiональнi типи британськоi англiйськоi. Рiзниця мiж
стаЕ{дартэiаю та р*зЕиýут*}fi Е?{мФвiJiФ" Аъяерикаяtька
вимова. Стандартна американська вимова. Регiональнi
тици америкаЕськоТ вимови. Система американськ}гх
аrsг jIiйсъi.;ахЕрi{г+ jlФggl*";.Сiаgте,}tэа}€е.рчЕ.ансьIf.IЁi

англiйських голосних. АкцентуаJIьна струкryра слiв в
Ё}"{*F икgя * ьк i р1- англ i -** ък i аЗ - Т HTt ;Te aTii я в а}".1*g}икан* ь Ki ;?

англiйськiй.

4

Уеьогrэ OrnGt,

6. Самостiйна робота

jtГs

зlч
назва теми кiлъкiсть

годин

1 Предмет фонетики. Фонетична структура англiйськоТ
-i.j,JBlэ" Э;ЭГЗ;iЗа а-.i-пВлýrгН,*" АРтlth},л-чцiitна бэзэ
англiйсъкоi ьiIови. Функцiоналъний аспект звукiв
Iчd*влеЕЕiя, Ф*нологiя.

24

Поняття про фонему як одиницю мови. Фонема i ТТ

вiдтiнки. Алофони.
to

Артракi,.:g_яцi;?ча HapaкTepptýTi{Ka з*зrкiв i,{свд€Еtlч. /,

4 Класифiкацiя приголосних. Англiйськi приголоснi як
одr,iниrii ф+н*rтогiчноТ *iас"ер,ярi.

8

5 Видозмiна приголоснкх у процесi мовлення.
А*;твliляцiя"

8

б Класифiкацiя голосних. Англiйськi голоснi як одиницi
фоно4огiчноi сиотеми.

8

в
ýидr_rздд1l1а г*лO{jt{}tх у iiрOц€сi мrэелелqэt. Редунцl-ч.

Тцци редукцiТ.
Темr' б. iЗFиgтФс}ъf,-i{}ts iэFriгФýsстэрех л гФýФЁiiрiх j/
процесi MoBлeItHrI.

9 ýiлення на складЕi в аллг;тiЁэсъкiрi M*Bi. Склад як
артикуj-lяц i йно - акустична одиIiиця. В иди с к.lтадi в.

ЗЭдц?"rrя звукiв в процесi мовлення.

nn

' 
,^:tU Наголос }j слФваiL. Тиrти i{агоЁФ*у,v сло*i. tч{iстче

наголосу. Правипа читання префiксiв, складних слiв



сильнi та слабi ми. Ненаголошений вокалiзм.

ВидИ ядерниХ ToHiB та ik мод€lJIьне значення. Види

iнтонацi,ч iiilТaл ъчiiх рсчёЁъ. С rrr* i с U*'r^*. - з rча.= *rru*
1нтонац11

стандарТною та розвинутою вимовою. Американсъка
ЕимсЁа " С тандqтэтн а аъ€*рикаý.;ьЕа ви}д*ва" Р егi*н адьвi
типи американськоi вимови. Система американських
ацглiйських цриголос них. С истема американських
англilЪськрiу.г+ jIссЕlяк"А_*.деrrry.зльriастрiт.ч,Раслi*е.
американськiй англiйськiй. Iнтонацiя в американськiй
*рвгsiй*ькiрЪ-

Усього

{нт* нэцiя. Р рgтьяi чiiа gTi}},K? 
.\,rii а * i{ýтагЕi* - ;х*ri.rж*ъ

наголос. IVIовленнева мелодика. Ритм i темп. Паузацiя

7. iУiетrrдп навчанпя
Теоретико-практичнi : фонетичнi i фонетико-графiчнi вправи.
iтятеаакти*вi: р*5*та в ъЕ8-яl4з Ер;яllэii, лъяLээкови*1 цiт}рм, CE{ýl"r{i!цBigg
моделювання, опрацювання дискусiйних питанъ, кейс-метод.
Аул i *л i н г* ач ьн и-"i м *т{.ъд.

Сиryативний пiдхiд.
Аудiа-вiз5lжьний метод-
bf стоДiндивiдi,аrьнсгСт€матЕ,-iiiогодосЛifi Prt€r-riJrЯ.

lat',

1,

L-

з.
4.
5"

8. Методи коптролю
i, }v{*тс,д у*ý*г* кOЕтЁ*Jfiе: iняивiдуальн* ;i фр*нтальне *iэi{тYtsаýня; э-$ýавiдповiдЬ як елемент скJIадання залiку, аудiювання.
2," },z{*т*Д цисьм+всг+ KoHTpOjiIs: тестиr вик+наЕ*.l{ I'Е*Ь;\яOВSГ+ завдаýня як

€Л €ivi €НТ С itЛ аДаНiiЯ залiкУ.
З. Метод самоконтроJIю.

9. Розподiл балiв, що отримують студенти
ЕЕ- ЕЕý ?ф TliT

Робота на практичних
з аЕяттях {а_ртику=ч-чц i йн а

Максимальний бал за дисциrrлiн

Поточний контроль
альF{е заFданЕя



Шкала оцiнюванця: нацiональна та ECTS

Сума балiв за
eci видта

навчальнот
дiяльностi

Оцiкзса
ECTS

Оцiнка за нацiон.шьЕою шк€шою

д-ýя екзý-еэfi цу, кl,рс8ЕФг{}
проекту (роботи),
практикр1

ДЁя ЗалiЕ{_J-у

yU * ifiCI А вiдмlЕIIо

зарах*ваýФ

82-в9 в
*обре

64-7з D
задавLцъýоЕ{ё {,аi_, t_, * t_, _'

r

jtr*fY
I jl

незадовlльно з
мtзж;втвiст,чj гiФ Е-т*р }nt; {ý

скJIадання

Ее зараховано з
м*жливiстю
повторного
скJIаланшI

{\-2д у

незадовiльFIо з
обов'язковим

iIOBT+pt{иM врiЕчеЕл*sъi

дисциплiни

ýе ЗаРаХ5ЭВаЕ{Э

обов'язковим
iIsBT*Býi{A{
вивченIUIм
дисц;аuлiни

10. Методичне забезцечепня

1, Методи,{нi вказiвки щодо практиIIЕих заЕять з навчальноТ дисциплiни
<<Практичний курс англiйськ*i l\{сви: фонетика} для студентiв I курсу денноТ
форi"ill навчання зi спецiальностi сЗ5.С4i Фilтоlrогi", Г"р*Uнськi iчiоВИ Т.&
лiтератури (переклад вкJIючно), перша - англiйська.

2, F€етоди"l"ii вказlвюl цisдо ll*aкTpiaill}lx занятЬ з :lаg.iальв*Т дл*сц*э;uтiirла
<Практичний курс англiйсъкоi мови: фонетика> для сryдентiв II курсу
д*няоi ф*рмlа Еавчан}l5l зi спеrliачъностi 0з5.fl41 фi;эологiя: Г*ръяан*rui ouoB"

_ та лiтераryри (переклад вкJIючно), перша - англiйсъка.з, Методичнi вказiвки щодо самостiйнот роботи з навчацьнот дисципдiни
r,<fiРаКТrеЧНИr1 К;ТРС аЦГЛiЙСьк+l ,*"Е**tt: ф+нЪтака>> дjLч $ццентi* i та ii кrvрсу
денноТ форми навчаннrI зi спецiа.гlъностi 0з5.04 Фiлолоiiя: Германс"кi мов"
та яiт*рат;.,-ри {яерел,'э*д вжIючн*}. ;rержа - англiй*ькэ.

4. Роздатковий матерiал.



э

11. РекомендOвана лiтераryра

Базова

Сркtэ Ф-к. Е?ракт;,ачк,q_ ф*щетЁша англi;tськозТ м*ви: ýýЕч_ иc}*i#Kpaц" Ki"11B,
2005. 267 с.
С*rкалова м-А", Грант*вт к-п., Каыт*р д"А-, Крь;л*ва н-и-, Тих**ло*а I4"G-,
iiiабадаш i-.A. iiрактическая фонетика английского языка. Москва :

Гlманитарное издателъство Владос, 2001 .384 с.

fiопомiжна

Щворжецъка М.П., MaKyxiHa Т.В., Велiкова л.м., Снегiрьова €.о. Фонетика
ангдiйськоf L,{с}BK: Ф+н+стилi*тлтка, риторика ъяовленнс**Т коьтунiкаrцiТ.
Вiннллця : Нова iiЕiiга, 2cj+5. 2ti8 с.
паращук в. ю. Теоретична фонетика англiйськоi мови. Вiнниця : Нова
Е{i{ига. 2**5" 24* с"
Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English tanguage" Cambridge
{Jniversiq. P;:ess, |991. р.р. 2З6-256.
YrаЬсl Т.Т. Lectures in tlre theoreticai phoneiics of the Errgiish languagc anci
method-guides for seminars. Ungvar : PoliPrint, 2009. 17б р.

Iпформацiйнi ресурси

ManyThings.org (Аmеriсап English pronunciation practice for ESL/EFL) Режим
ДосryЕ}r: http ://www.шац}zthiпgs. qцglрр1
оз^{kj Olэiitle Engiish i-чЪutuЬе с-foжпеli. Рgжрт"я дsсýт4,,:
https :/&yww. voutube. с om/ch.anneУUCNbe SPp 8 RYKшHU1 iYB tJDiz gR-асhеl's English {Y*ut*Ье с}rаязтзе!i. Реж*тьq дФf,?уч/:
htфs ://wwrл,r.уоutuЬе. com/user/rachelsenglish
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