
Дисципліна  Вибіркова дисципліна «Практична фонетика англійської 

мови» 

Рівень ВО Бакалавр  

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика.  

Переклад і комп’ютерна лінгвістика 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

Денна форма – 2 курс, 3 семестр, 5 кредитів 

Заочна форма – 2 курс, 3 семестр, 5 кредитів 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин  

(усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 150 год.  

(практичні – 54 год.) 

Заочна форма – 150 год. 

(практичні – 14 год.) 

Мова викладання Англійська  

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

Кафедра прикладної лінгвістики 

Автор дисципліни Кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Хом’як А. П. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Рівень володіння англійською А2 

Що буде вивчатися Предметом вивчення вибіркової дисципліни «Практична 

фонетика» є: 

− розвиток у студентів уміння інтонувати власне мовлення 

відповідно до комунікативної ситуації;  

− ефективне використання фонетичних знань, навичок та вмінь в 

практичній діяльності; 

− розпізнавання інтонаційних моделей у зв’язному мовленні та 

розкриття їх інформаційного значення. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення вибіркової дисципліни «Практична фонетика» 

сприятиме: 

− формуванню у студентів слухо-вимовних та ритміко-

інтонаційних навичок; 

− розвиткові уміння правильної вимови англійських звуків; 

− створенню ґрунтовної теоретичної бази знань про фонетичні 

закономірності англійської вимови та інтонації. 

Чого можна навчитися 

(результати навчання) 

По завершенні вивчення вибіркової дисципліни «Практична 

фонетика» студенти: 

− вдосконалять навички слухання, зокрема непідготовленого 

слухання, для кращого розуміння англомовної лексики як у 

контексті, так і поза ним, а також навички миттєвого 

розпізнавання звукових та графічних символів і переведення їх 

у відповідну графічну чи звукову площину; 

− поліпшать артикуляцію звуків та слів у мовленнєвому потоці; 

− опанують складні випадки звуко-буквених співвідношень та 

різні інтонаційні зразки. 



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Вивчення дисципліни забезпечує: 

− володіння основними поняттями фонетики англійської мови; 

− формування артикуляційних навичок та навичок інтонування 

мовлення; 

− розвиток фонетичної компетенції студентів як складової мовної 

компетенції. 

Інформаційне 

забезпечення 

силабус дисципліни, навчально-методичний комплекс 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web»  

 

 

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

