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Силабус 

 

з обов’язкової навчальної дисципліни професійної 

підготовки бакалавра 

Практичний курс англійської мови: фонетика 

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалавр) 

Рік навчання І, семестр ІІ 

Кількість кредитів: 4 

Мова викладання: українська/англійська 

Звітність: диференційований залік 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

к. філол. н., доц. Артеменко Юлія Олександрівна 

Профайл викладача http://pereklad.kdu.edu.ua/Files/profile_Artemenko.pdf  

Контактна інформація Ел. адреса: yulia.artemenko@gmail.com 

Телефони: +38(068)4392148 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?type=0  

 

Опис дисципліни 

 

Викладання та навчання. Практичні заняття та самостійна робота. 

Метою викладання навчальної дисципліни навчальної дисципліни 

“Практична курс англійської мови: фонетика” є ознайомлення студентів із 

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. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Практична фонетика 

англійської мови” є: • сформувати у студентів слухо-вимовні навички та уміння 

правильної вимови англійських 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 із практичної 

фонетики. 

. 

 

 

http://pereklad.kdu.edu.ua/Files/profile_Artemenko.pdf
mailto:yulia.artemenko@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?type=0


4 

 

  

Компетентності та програмні результати навчання 

 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

 Інтегральну:  

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: 

ЗК9. Здатність спілкуватися англійською мовою. 

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. 

ФК6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську мову 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. 

 

Прогнозовані програмні результати навчання: 

ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями і нефахівцями 

державною та англійською мовами усно й письмово, використовувати їх для 

організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН3. Організовувати процес власного навчання й самоосвіти. 

ПРН11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових 

текстів державною та англійською мовами у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, 

суспільній, навчальній, професійній та науковій сферах життя. 

ПРН12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати 

мовні явища та процеси, що їх зумовлюють. 

  

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;  
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 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. 

 

Структура курсу 

 
К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
Р

 

Семестр ІІ 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Фонетика як лінгвістична наука 

 12 24 

Тема 1. Предмет фонетики. 
Фонетична структура 
англійської мови. Органи 
мовлення. Артикуляційна 
база англійської мови. 
Функціональний аспект 
звуків мовлення. Фонологія. 

Розглянути фонетику як 

складову лінгвістичної науки. 

Набути необхідних базових 

понять щодо англійської 

фонології. Набути правильної 

вимови англійських 

приголосних. 

теоретичні 

питання, 

практичні 

заняття з 

артикуляційної 

практики 

 8 16 
Тема 2. Поняття про фонему 
як одиницю мови. Фонема і її 
відтінки. Алофони. 

Засвоїти поняття «фонема» та 

«алофон». Набути правильної 

вимови англійських 

приголосних. 

теоретичні 

питання, 

практичні 

заняття з 

артикуляційної 

практики 
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Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Звуки мовлення та їх класифікація 

 2 4 
Тема 1. Артикуляційна 
характеристика звуків 
мовлення. 

Засвоїти артикуляційну 

характеристика звуків 

мовлення. 

Теоретичні 

питання 

 4 8 

Тема 2. Класифікація 

приголосних. Англійські 

приголосні як одиниці 

фонологічної системи. 

Засвоїти класифікацію 

англійських приголосних. 

Набути правильної вимови 

англійських приголосних. 

Теоретичні 

питання, 

практичні 

завдання, тести 

 4 8 

Тема 3. Видозміна 

приголосних у процесі 

мовлення. Асиміляція. 

Усвідомити факт видозміни 

приголосних у процесі 

мовлення. Засвоїти поняття 

«асиміляція». Набути 

правильної вимови англійських 

приголосних у потоці зв’язного 

мовлення. 

Теоретичні 

питання, 

практичні 

завдання 

 4 8 

Тема 4. Класифікація 

голосних. Англійські голосні 

як одиниці фонологічної 

системи. 

Засвоїти класифікацію 

англійських голосних. Набути 

правильної вимови англійських 

голосних. 

Теоретичні 

питання, 

практичні 

завдання 

 4 8 

Тема 5. Видозміна голосних у 

процесі мовлення. Редукція. 

Типи редукції. 

Усвідомити факт видозміни 

голосних у процесі мовлення. 

Засвоїти поняття «редукція». 

Набути правильної вимови 

англійських голосних у потоці 

зв’язного мовлення. 

Теоретичні 

питання, 

практичні 

завдання 

 2 4 

Тема 6. Пристосування 

приголосних і голосних у 

процесі мовлення. 

Засвоїти знання про видозміну 

приголосних і голосних у 

процесі мовлення. Набути 

навичок правильної вимови. 

Теоретичні 

питання, 

практичні 

завдання, тест, 

підсумкова 

самостійна 

робота з 

артикуляційної 

практики 

(“This is the 

house that Jack 

built”) 
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Політика оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 

№ 

з/

п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 

практичних 

занять 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0 

 

якість виконання 

2 Самостійне 

опрацювання 

теоретичних 

питань 

Щотижня, згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/time-

table/group?type=0 

 

Правильність, 

логічність, відповідність 

темі 

3 Тестування з 

тем 

Наприкінці тем: 

http://krnu.org/course/view.php?id=

44  

Правильність, вчасність 

виконання 

4 Самостійні 

проекти 

Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/timeTa

ble/group 

у межах онлайн-курсу: 

http://krnu.org/course/view.php?id=

44 

 

Правильність, 

логічність, відповідність 

поставленому завданню 

 

При оцінюванні роботи студента враховується наступне: 

1. Відвідування практичних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях. 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне та якісне виконання завдань для самостійної роботи. 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://193.189.127.179:5010/time-table/group?type=0
http://krnu.org/course/view.php?id=44
http://krnu.org/course/view.php?id=44
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://krnu.org/course/view.php?id=44
http://krnu.org/course/view.php?id=44
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Політика курсу 

 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього студент має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 

https://drive.google.com/drive/folders/1sPuVk2CN21kQ7pyU575-BsPOzSS-

nhMd   

2. Поведінка в аудиторії 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання.  

Викладач, у свою чергу, є тактовним у власному ставленні до студентів.  

3. Академічна доброчесність 

До відома студентів обов’язково доводиться наступна інформація: 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

 

Методичне забезпечення 

 

 http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/praktychnyy-kurs-angliyskoyi-movy-

fonetyka   

 http://krnu.org/course/view.php?id=44 

 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Силабус. 

4. Методичні вказівки щодо практичних занять у ІІ семестрі. 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи у ІІ семестрі. 

6. Засоби діагностики знань: артикуляційні вправи, практичні завдання, 

тести для модульного контролю, виконання самостійних проєктів. 

 

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. 

https://drive.google.com/drive/folders/1sPuVk2CN21kQ7pyU575-BsPOzSS-nhMd
https://drive.google.com/drive/folders/1sPuVk2CN21kQ7pyU575-BsPOzSS-nhMd
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/praktychnyy-kurs-angliyskoyi-movy-fonetyka
http://pereklad.kdu.edu.ua/uk/content/praktychnyy-kurs-angliyskoyi-movy-fonetyka
http://krnu.org/course/view.php?id=44
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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 

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

