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Опис дисципліни 

Назва  дисципліни Теоретична фонетика англійської мови 

(Theory of English Phonetics) 

Статус нормативна 

Рівень вищої 

освіти 

перший (бакалаврський) 

Курс, семестр третій курс, семестр шостий 

Обсяг кредитів, 

годин (з них: 

лекційні/практичні) 

3 кредити ЄКТС (90 годин); 2 години на тиждень. 

Аудиторні – 34 год.: 16 год. лекцій; 18 год. практичних занять. Самостійна 

робота – 56 год. 

Підсумковий 

контроль 

екзамен 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

кафедра англійської мови та методики її викладання 

Викладач: ПІБ, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

Кочубей В.Ю., кандидат філологічних наук, доцент 

Анотація 

Попередня 

підготовка 

Дисципліна спирається на отримані студентами базові теоретичні знання 

про звукову структуру англійської мови та практичні навички вимови, 

здобуті протягом вивчення курсу практичної фонетики англійської мови на 

першому та другому курсах програми підготовки бакалаврів.  

Зміст дисципліни Курс складається з двох змістових блоків: 1. «Вимовні варіанти англійської 

мови та їхні фонетичні особливості: Вимовні варіанти англійської мови в 

Об’єднаному Королівстві. Загальноамериканська вимова як вимовний 

стандарт в США. Вимовні варіанти англійської мови за межами 

Сполучених Штатів та Об’єднаного Королівства». 2. «Звукова будова мови:  

Артикуляційний та функціональний аспекти звуків мовлення. Склад. 

Лексичний наголос. Просодична система англійської мови».  

Кожен блок передбачає лекційні та практичні заняття,  ознайомлення з 

категоріальним апаратом дисципліни, фонологічними та фонетичними 

особливостями вимовних типів англійської мови, виконання практичних 

завдань, спрямованих на закріплення розуміння особливостей 

функціонування компонентів звукової будови мови в англомовній 

комунікації.  

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Програма дисципліни передбачає вивчення вимовних особливостей 

основних національних варіантів англійської мови, ознайомлення з новими 

тенденціями  у розвитку сучасних норм вимови та орфоепічної практики. 

Дисципліна спрямована на поглиблення теоретичних знань з фонетики 

англійської мови, а також на вміння застосовувати теоретичні знання при 

розв’язанні професійних завдань у викладанні англійської мови.  

Компетентності Вивчення дисципліни сприяє формуванню таких  компетентностей:  

- фонетичної. Здатність особистості до коректного артикуляційного та 

інтонаційного оформлення власних висловлювань і розуміння мовлення 

інших, яка базується на складній і динамічній взаємодії відповідних знань, 

навичок та мовної свідомості і фонетичної усвідомленості. 

- мовленнєвої. Здатність висловлюватися вільно і спонтанно не 



відчуваючи браку мовних засобів для вираження думки; ефективно і гнучко 

використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях соціального, 

навчально-академічного та професійного спілкування; 

- соціолінгвістичної. Вміння розпізнавати діалекти та вимовні типи 

англійської мови. Здатність розпізнавати та користуватись різними 

регістрами мови (офіційне, нейтральне спілкування, розмовна мова). 

- прагматичної. Здатність до гнучкості мислення та сприйняття 

інформації. Здатність будувати власне мовлення відповідно до принципу 

кооперації Грайса  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Очікувані результати вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни 

«Теоретична фонетика англійської мови» слухачі мають продемонструвати 

знання щодо 

- понять, які складають когнітивну базу англійської вимови; 

- вимовних особливостей основних національних варіантів 

англійської мови;  

- фонетичних та фонологічних характеристик компонентів звукової 

будови мови; 

- інформаційних джерел сучасної англійської вимови 

та уміння  

- коректно оформлювати власне  іншомовне мовлення згідно 

вимовних норм та правил; 

- здійснювати коректний вибір вимовних варіантів в аспекті вимовних 

норм англійської мови,; 

- користуватися інформацією орфоепічних довідкових джерел; 

- застосовувати теоретичні знання при навчанні англійської вимови. 

Види навчальної 

діяльності 

Групова, індивідуальна 

Критерії 

оцінювання 

Поточний контроль з вивчення дисципліни «Теоретична фонетика 

англійської мови» здійснюється за допомогою різних форм оцінювання: 

контрольні опитування, аудиторне тестування, опитування термінів 

глосарія, виконання групових та індивідуальних домашніх завдань та 

завдань самостійної позааудиторної роботи. Поточний контроль 

здійснюється на кожному практичному занятті. Дисципліна передбачає 

виконання двох контрольних робіт наприкінці кожного змістового блоку.   

Підсумковий контроль з дисципліни «Теоретична фонетика англійської 

мови» передбачений у формі екзамену. Підсумкова оцінка (до екзамену) з 

навчальної дисципліни розраховується як сума балів за такими 

показниками: оцінка за усні відповіді (5 балів), відвідування, підготовка, 

активна участь в семінарі (5 балів), складання глосарію (5 балів),  

тестування на заняттях (5 балів), оцінки за контрольні роботи (20 балів 

кожна робота).  На екзамені студенти отримують 40 балів, з яких 10 балів – 

відповідь на перше теоретичне питання, 10 балів – відповідь на друге 

теоретичне питання, 10 балів – виконання практичного завдання, 10 балів – 

складання глосарію.  За результатами поточного контролю (60 балів) і 

екзамену (40 балів)  виставляється оцінка за шкалою ЄКТС та 

національною шкалою оцінювання для студентів денної форми навчання.  
У випадку отримання менше 60 балів (FX, F в ЄКТС) за результатами 

семестрового контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для 

ліквідації академзаборгованості. 
 

 


