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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Практичний курс англійської мови: фонетика» призначені для студентів IІ 

курсу денної форми навчання зі спеціальності 035 – «Філологія» за 

спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська. 

Мета методичних вказівок: систематизувати і поповнити знання 

студентів з фонетики англійської мови; виправити неправильні вимовні вміння і 

навички; дати правильні настанови щодо відтворення і сприйняття всіх 

англійських фонем, як ізольовано, так і в словах, у тому числі в потоці 

зв’язного мовлення; дати настанови щодо вживання правильної англійської 

інтонації.  

Основні завдання методичних вказівок: сформувати у студентів слухо-

вимовні навички та уміння правильної вимови англійських звуків, сталі 

інтонаційні навички; розвивати їх уміння інтонування власного емоційного 

мовлення, адекватного до комунікативної ситуації; створити у студентів 

теоретичне підґрунтя щодо фонетичних закономірностей англійської вимови та 

інтонації; забезпечити засвоєння студентами систематичних знань із практичної 

фонетики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

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;  
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− 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; 

уміти: 

− 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, екрана та «з листа»; 

− оволодіти навичками стандартної британської вимови; 

− вільно висловлювати думки із дотриманням усіх правил фонетичного 

оформлення. 

Методичні вказівки містять шість тем для самостійного опрацювання, 

необхідний мінімум теоретичної інформації та завдання для індивідуальної 

артикуляційної практики. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Склад як артикуляційно-акустична одиниця. Поділ на 

склади в англійській мові. Види складів. З’єднання звуків 

у процесі мовлення 

20  

2 Наголос у словах. Типи наголосу у слові. Місце наголосу. 

Правила читання префіксів, складних слів. Сильні та слабі 

форми. Ненаголошений вокалізм 

20  

3 Інтонація. Ритмічна структура синтагми. Логічний 

наголос. Мовленнєва мелодика. Ритм і темп. Паузація і 

тембр 

8  

4 Види ядерних тонів та їх модальне значення. Види шкал 20  

5 Інтонація питальних речень. Стилістичне значення 

інтонації 

4  

6 Регіональні типи британської англійської. Різниця між 

стандартною та розвинутою вимовою. Американська 

вимова. Стандартна американська вимова. Регіональні 

типи американської вимови. Система американських 

англійських приголосних. Система американських 

англійських голосних. Акцентуальна структура слів в 

американській англійській. Інтонація в американській 

англійській 

8  

 Усього 80  
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Склад як артикуляційно-акустична одиниця. Види складів. 

З’єднання звуків у процесі мовлення. Шкала сонорності 

The syllable is one or more speech sounds forming a single uninterrupted unit 

of utterance which may be a commonly recognized subdivision of a word or the 

whole of a word. Being the smallest pronounceable units, the syllables form language 

units of greater magnitude that is morphemes, words and phrases. Each of these units 

is characterized by a certain syllabic structure. 

According to the placement of vowels and consonants the following types of 

syllables are distinguished: ♦ according to the placement of vowels: open: the vowel 

is at the end, such a syllable is articulated with the opening of the mouth by the end; 

closed: which ends in consonant, at the end of such a syllable the mouth is closed; 

♦ according to the placement of consonants: covered at the beginning: the consonant 

is at the beginning of the syllable; covered at the end: the consonant is at the end of a 

syllable. 

The presentation of a syllable structure in terms of consonants and vowels 

gives rather numerous combinations which can be grouped into four structural types 

of syllables:♦ fully open; ♦ fully closed; ♦ covered at the beginning; ♦ covered at the 

end. Structurally, the commonest types of the syllable in English are VC and CVC.  

Syllables can be also designated: ♦ by the position in the word: from the 

beginning – initial, medial, final or from the end – ultimate, penultimate, 

antepenultimate; ♦ by the position in relation to stress: pretonic, tonic, posttonic (any 

syllable which is not tonic is atonic). 

Питання для самоперевірки 

Theoretical Part 

1. What is a syllable? 

2. How is the syllable formed in English? 

3. Name structural types of syllable in terms of C and V? 

4. What are the commonest types of syllables in English structurally? 

5. What type of a syllable is considered to be the universal structure? 
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Practical Part 

1. Divide these words into phonetic syllables. Give their syllabic structural 

patterns. 

People, bugle, trifle, rhythm, April, equal, happens, patterns, dragons, urgent, 

servant, errands, parents. 

Література: [2, c. 167–178]. 

 

Тема 2 Наголос у словах. Типи наголосу у слові. Місце наголосу. 

Правила читання префіксів, складних слів. Сильні та слабі форми. 

Ненаголошений вокалізм 

The syllable or syllables which are uttered with more prominence than the 

other syllables of the word are said to be stressed or accented. Word stress can be 

defined as the singling out of one or more syllables in a word, which is accompanied 

by the change of the force of utterance, pitch of the voice, qualitative and quantitative 

characteristics of the sound which is usually a vowel. 

Weak forms are alternate forms of words so reduced in their articulation that 

they consist of a different set of phonemes. Weak forms differ from strong forms by 

containing a weak vowel resultant from reduction or by elision of one or more of its 

phonemes. 

All forms of spoken English have their rhythm. This is often called a stress-

timed (or isochronous) rhythm – one based on the use of stressed syllables which 

occur at roughly regular intervals in the stream of speech. It contrasts with the 

syllable-timed rhythm of a language such as French, where the syllables have an 

equal force, giving a marked rat-a-tat-a-tat effect. 

Питання для самоперевірки 

Theoretical Part 

1. How can the word stress be defined? 

2. How can stressed syllables be characterized from the point of view of 

production and of perception? 

3. Name one of the ways of differentiating the prominence of syllables? 



9 

 

4. How many degrees of word stress are distinguished by the American 

linguists? 

5. What functions does word stress perform? Explain the essence of each 

function. 

Practical Part 

1. Mark the stress in the words given in bold type: 

Taxes are not expected to increase. Have you got a permit for that gun? The 

President had an armed escort. The receptionist will escort the visitors to the meeting 

room. 

Література: [4, c. 171–182]. 

 

Тема 3 Інтонація. Ритмічна структура синтагми. Логічний наголос. 

Мовленнєва мелодика. Ритм і темп. Паузація і тембр 

In a sentence some words are of greater importance than the others. Words 

which provide most of the information are called content/notional words; 

function/structure/form words are those words which do not carry so much 

information. 

Content words are brought out in speech by means of sentence-stress (or 

utteггапсе-level stress). Sentence stress/utterance-level stress is a special prominence 

given to one or more words according to their relative importance in a 

sentence/utterance. 

Питання для самоперевірки 

Theoretical Part 

1. How can word stress be defined ? 

2. What types of word stress are distinguished in different languages according 

to its nature? 

3. Comment on the systems of notation for marking stress in a written word in 

English and Ukrainian. 

4. What function does word stress perform? Explain the essence of each 

function. 
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5. Comment on the case when the location of word stress alone differentiates 

parts of speech. Give examples. 

7. What information should be taken into account in order to decide on stress 

placement? 

8. Speak on the guidelines to word stress placement in English: 

• monosyllabic words 

• two-syllable simple words 

• three-syllable simple words 

• four or more syllables 

• words with prefixes 

• words with suffixes 

• compounds and phrases. 

9. What is ‘stress-shift’? 

Practical Part 

1. Mark the stress in the words given in bold type: 

Every child rebels against authority at some age. The rebels in the hill will 

never surrender. Contrast Tom with his sister. Contrast makes it look better. 

Література: [4, c. 171 – 182]. 

 

Тема 4 Види ядерних тонів та їх модальне значення. Види шкал 

Intonation is a language universal. There are no languages which are spoken as 

a monotone, but intonation functions in various languages in a different way.  

Each syllable of the speech chain has a special pitch colouring. Some of the 

syllables have significant moves of tone up and down. Each syllable bears a definite 

amount of loudness. Pitch movements are inseparably connected with loudness. 

Together with the tempo of speech they form an intonation pattern which is the basic 

unit of intonation. 

An intonation pattern contains one nucleus and may contain other stressed or 

unstressed syllables normally preceding or following the nucleus. The boundaries of 

an intonation pattern may be marked by stops of phonation, that is temporal pauses. 
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Intonation patterns serve to actualize syntagms in oral speech. The syntagm is a 

group of words which is semantically and syntactically complete. In phonetics 

actualized syntagms are called intonation groups – the smallest piece of information. 

In phonetics actualized syntagms are called intonation groups – the smallest 

piece of information, that is a unit of intonation containing: the nucleus – the last 

stressed syllable of the intonation pattern on which the pitch movement changes. The 

nucleus is usually of the highest importance 

The most important nuclear tones in English are: 

Low Fall − ˎNo 

High Fall − ˋNo 

Low Rise − ˊNo 

High Rise − ˏNo 

Fall-Rise − ˬNo 

Rise-Fall − ˆNo 

Mid Level − ›No 

Питання для самоперевірки 

Theoretical Part 

1. How is intonation defined? 

2. What are the main approaches to the study of intonation? 

3. Speak on: a) the melody and pitch component of intonation; b) sentence 

stress; c) rhythm and tempo; d) pausation and tamber. 

4. Speak on the stylistic use of intonation. 

Practical Part 

1. Learn the following poem by heart 

The Golden Sunset 

By Longfellow 

The golden sea its mirror spreads 

Beneath the golden skies, 

And but a narrow strip between 

Of land of shadows lies. 

The cloud-like rocks, the rocks like clouds, 
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Dissolved in glory float, 

And midway of the radiant flood, 

Hangs silently the boat. 

The sea is but another sky, 

The sky a sea as well, 

And which is earth and which is heaven, 

The eye can scarcely tell. 

Література: [5, c. 147–149]. 

 

Тема 5 Інтонація питальних речень. Стилістичне значення інтонації  

The use of the Low Fall enables the speaker to convey in his utterance an 

impression of neutral, calm finality, resoluteness. Phrases with the Low Fall sound 

categorical, calm, neutral, final. 

The use of the High Fall adds personal concern, interest and warmth to the 

features characteristic of the Low Fall. The High Fall sounds lively, interested and 

airy in statements. It sounds very emotional and warm, too. 

The Low Rise conveys a feeling of non-finality, incompleteness, hesitation. 

Phrases pronounced with this tone sound not categorical, non-final, encouraging 

further conversation, wondering, mildly puzzled, soothing. 

The High-Rise expresses the speaker's active searching for information. It is 

often used in echoed utterances, calling for repetition or additional information or 

with the intention to check if the information has been received correctly. Sometimes 

this tone is meant to keep the conversation going. 

The Fall-Rise is a highly implicatory tone. The speaker using this tone leaves 

something unsaid known both to him and his interlocutor. It is often used in 

statements and imperatives. Statements with the Fall-Rise express correction of what 

someone else has said or a contradiction to something previously said or a warning. 

Imperatives pronounced this way sound pleading. Greetings and leave-takings sound 

pleasant and friendly being pronounced with the Fall-Rise. 

The Rise-Fall denotes that the speaker is deeply impressed (favorably or 

unfavorably). Actually, the Rise-Fall sometimes expresses the meaning of ‘even’. 
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The Mid-Level is usually used in non-final intonation groups expressing non-

finality without any expression of expectancy. 

The English dialogic speech is highly emotional, that's why such emphatic 

tones as the High Fall and the Fall-Rise prevail in it. It is interesting to note, that the 

most frequently occurring nuclear tone in English the Low Fall occupies the fourth 

place in dialogic speech after the High Fall, the Fall-Rise and the Low Rise. 

Питання для самоперевірки 

Theoretical part 

1. What is the nucleus? What types of nuclear tones do you know? Define 

each of the eight nuclei. 

2. What section of intonation pattern is called ‘Head’? How are the heads 

grouped in English? 

3. Why it is necessary to differentiate the four types of descending heads? 

4. What is the main difference between the falling, stepping, scandent heads? 

5. What types of head are called ascending? 

6. What is the difference between the Rising Head and the Climbing Head? 

7. What is a pre-head? What types of pre-head are generally distinguished? 

8. What is a tail? 

Practical Part 

1. Divide the following sentences into intonation groups: 

1. You must have it ready by Saturday. 2. It was raining heavily, as I was 

walking up the hill at six o’clock on a Saturday morning. 3. Just like you and me, 

birds can talk to one another but they use their own special words. 

Література: [1, c. 18–29; 5, c. 149–161]. 
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Тема 6 Регіональні типи британської англійської. Різниця між 

стандартною та розвинутою вимовою. Американська вимова. Стандартна 

американська вимова. Регіональні типи американської вимови. Система 

американських англійських приголосних. Система американських 

англійських голосних. Акцентуальна структура слів в американській 

англійській. Інтонація в американській англійській 

It is common knowledge that between 375 million people now speak English 

as their first language/mother tongue. It is the national language of Great Britain, 

the USA, Australia, New Zealand and Canada (part of it).  

The following two accents of English have been under extensive investigation 

due to their importance, prestige and social advantage in certain geographical areas: 

1. Southern English or RP English, 

2. General American/GenAm or Network English. 

American-based pronunciation standards: 

1. American English. 

2. Canadian English. 

The situation in the USA may be characterized as exoglossic, the balance 

being in favour of American English. It is true, that the formation of the American 

Standard underwent the influence of minorities’ languages, but starting point was the 

English language of the early 17th century.  

American English shows a lesser degree of dialect than British English 

However, pronunciation is not at all homogeneous. There are certain varieties of 

educated American speech. In the USA three main types of cultivated speech are 

recognized: the Eastern type, the Southern type and Western or General American. 

The Eastern type is spoken in New England, and in New York City. It bears a 

remarkable resemblance to Southern English. 

The Southern type is used in the South and South-East of the USA. This type 

includes Virginia, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Florida, Alabama, 

Georgia, Mississippi, Arkansas, Lousiana, Texas, parts of Maryland, West Virginia 

and Oklahoma. It possesses a striking distinctive feature ‒ vowel drawl, which is a 

specific way of pronouncing vowels, consisting in the diphtongization and even 
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triphthongization of some pure vowels and monophthongization of some diphthongs 

at the expense of prolonging their nuclei and dropping the glides. 

The third type of educated American speech is General American, also known 

as Northern American or Western American spoken in the central Atlantic States: 

New York, New Jersey, Wisconsin and others. General American pronunciation is 

known to be the pronunciation standard of the USA. 

Питання для самоперевірки 

Theoretical Part 

1. Is the notion of “standart English” easy to define? 

2. What current view on the problem of World Standard English is accepted 

in the linguistic circles? 

3. What is pronunciation norm? 

4. What is a striking feature of RP and GA? 

Practical Part 

1. Study any two pages from the LPD or the CEPD and discuss variation in 

pronunciation as a linguistic problem. 

Література: [4, c. 2750]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Розподіл балів за видами робіт 

 

Вид контролю 
Максимальний бал за навчальну 

дисципліну 

1. Артикуляційна практика 20 

2. Робота на онлайн-платформі 

(поточний контроль, тестування, 

виконання завдань тощо) 

60 

3 Підсумкова самостійна робота 20 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 

проєкту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 
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Інформаційні ресурси 

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

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

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

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

http://www.manythings.org/pp/
https://www.youtube.com/channel/UCNbeSPp8RYKmHUliYBUDizg
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3. Rachel’s English (Youtube channel). Режим доступу: 

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

https://www.youtube.com/user/rachelsenglish
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Практичний курс англійської мови: фонетика» для студентів ІІ курсу денної 

форми навчання зі спеціальності 035 – «Філологія» освітньо-професійної 

програми «Германські мови та літератури (переклад включно)» освітнього 

ступеня «Бакалавр» 

 

 

Укладач доц. Ю. О. Артеменко 

Відповідальний за випуск доц. Т. В. Чрділелі  
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