
 

 

 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 9 

«Теоретична фонетика» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія  

Мова і література (англійська). Переклад 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність 3 курс, 6 семестр, 3 кредити – денна форма 

3 курс, 6 семестр, 3 кредити – заочна форма 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 90 год., з них: 14 год. лекції, 12 год.  

практичні 

Заочна форма – 90 год., з них: 6 год. лекції, 4 год. 

практичні. 

Мова викладання англійська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра практики англійської мови 

Автор дисципліни Кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики 

англійської мови  Крисанова Т. А. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Рівень володіння англійською В2+ 

Що буде вивчатися Мета навчальної дисципліни ‒ забезпечити оволодіння 

студентами основами звукової будови англійської мови та 

особливостей вимови в її комунікативних і територіальних 

особливостях. Основними завданнями є: систематизувати 

елементи фонетичної теорії, засвоєні студентами при 

вивченні нормативного курсу;  ознайомити з соціальними і 

територіальними варіантами англійської вимови; надати 

знання про інтонаційні особливості англійської мови; 

сформувати вміння та навички самостійного творчого 

мислення, навчити застосовувати одержані теоретичні 

знання при розв’язанні професійних завдань у викладанні 

англійської мови. 

Чому це цікаво/треба вивчати Теоретична фонетика англійської мови є однією з 

провідних теоретичних дисциплін. Знання теоретичної 

фонетики уможливлює розуміння процесів, які 

відбуваються в фонетичному устрої англійської мови та 

допомагає розрізняти варіанти вимови, що існують на 

території Великобританії та США. Використовуючи 

знання теорії фонетики, студент буде свідомо звертати 

увагу на  довжину звука, фразовий наголос, зміни 

інтонації – все, що може вплинути на зміст висловлення. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після закінчення курсу студенти будуть знати:  

характеристики фонеми; артикуляційний та 

функціональний аспекти англійських голосних та 

приголосних фонем; інтонаційну систему англійського 

мовлення та її компоненти; основні типи англійської 

вимови у світі; різновиди британської  та американської 



 

вимови; зміни, що відбуваються у звуковій системі 

англійського вимовного стандарту на сучасному етапі; 

особливості складоутворення та складоподілу; фонетичну 

природу англійського словесного наголосу. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Після закінчення курсу студенти будуть уміти: давати 

артикуляційну характеристику англійським голосним та 

приголосним фонемам; розпізнавати позиційні відтінки 

англійських фонем; визначати типи складів; визначати 

особливості наголосу англійських слів; пояснювати на 

конкретних прикладах основні функції інтонації; 

визначати структурні елементи інтонаційної групи; 

пояснювати основні відмінності між британською та 

американською  вимовними нормами; визначати соціальні 

діалекти англійської мови. 

Інформаційне забезпечення силабус дисципліни  

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

