
Дисципліна Дисципліна 2 

«Практикум з аудіювання» 

Рівень BO Бакалавр (на базі диплома молодшого 

спеціаліста) 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

014 Середня освіта. Мова і література 

(англійська)/ Середня освіта. Англійська 

мова (на базі диплома молодшого 

спеціаліста) 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність Денна форма – 2 курс, 4 семестр, 4 кредити 

Заочна форма – 2 курс, 4 семестр, 4 кредити 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 120 год. (практичні – 30 год.)  

Заочна форма – 120 год. (практичні – 16 год.) 

Мова викладання англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра англійської філології 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри англійської філології 

Чарікова Ірина Василівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень володіння англійською мовою не 

нижче, ніж В2 

Що буде вивчатися Курс «Практикум з аудіювання» 

познайомить вас з основами безакцентної 

англійської вимови: принципами і методами 

формування мовлення англійською мовою з 

акцентом на ключових факторах 

артикуляційної бази, без врахування яких 

іноземець завжди буде звучати 

неповноцінно з погляду носія мови. В 

рамках курсу будуть розглянуті практичні 

методи формування безакцентної вимови, 

які студенти зможуть опанувати самостійно 

з опорою на числений матеріал, який в наш 

час доступний через YouTube, TED, RSA та 

інші аудіоканали. В ході курсу будуть 

розглянуті і проаналізовані приклади 

видатних британських і американських 

ораторів, описані і роз’яснені методи, за 

допомогою яких вибір і вивчення зразка-цілі 

вимови може стати безпомилковим 

прийомом для досягнення найкращих 

результатів у формуванні навичок усного 



мовлення англійською мовою в сучасному 

аудіоконтексті. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Питання формування блискучої англійської 

вимови часто опиняються на периферії 

вивчення іноземних мов і займають не 

більше 5% основного курсу. В той же час, 

реальне мовлення передбачає, перш за все, 

вміння передати невербальну інформацію 

так, аби не страждало смислове 

навантаження, а це, за даними досліджень в 

галузі онтології, не менше 80% уваги 

аудиторії. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Слухачі курсу отримають відповіді на 

питання, пов’язані з пошуком найбільш 

ефективних моделей вимови і риторичних 

прийомів, які здатні забезпечити мовцю 

успіх практично в перед будь-якою 

аудиторією.    

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Сучасний світ все більше стає візуальним і 

усним. Від того наскільки молодий 

спеціаліст здатний ясно і чітко виразити 

свою думку іноземною мовою, не 

викликаючи у вимогливих слухачів відчуття 

неохайності і зневаги до аудиторії, залежить  

професійний успіх.   

Інформаційне забезпечення Силабус дисципліни, навчально-методичні 

матеріали (включно з аудіо та відеозаписи 

промов ораторів) 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

