
Дисципліна Вибіркова дисципліна 4 

«Сучасна англійська вимова: практикум з усного 

мовлення» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) / 

Середня освіта. Англійська мова (на базі диплома 

молодшого спеціаліста) 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 3  семестр, 5 кредитів 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин 

(усього з них: 

лекції/практичні): 

Денна форма – 150 годин  

(лекції – 24, практичні заняття – 30)  

Заочна форма – 150 годин  

(лекції – 8, практичні заняття – 6) 

Мова викладання англійська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Англійської філології 

Автор дисципліни Доцент кафедри англійської філології, кандидат 

філологічних наук Чарікова Ірина Василівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення - Бути студентом факультету іноземної філології; 

Для студентів інших факультетів університету: 

- Мати підтверджений (сертифікатом) рівень 

володіння англійською мовою не нижче, ніж В1 чи бал 

ЗНО з англійської мови не нижче 175. 

Що буде вивчатися Фонетичний устрій англійської мовидосить 

своєрідний і його вивчення викликає чималі труднощі, 

як у звуковому плані, так і в плані інтонаційного 

оформлення. В ході курсу Сучасна англійська вимова: 

практикум з усного мовлення ви оволодієте 

вимовними нормами англійської мови, дізнаєтеся і 

сформуєте навичку правильної вимови звуків як 

ізольовано, так і в потоці зв’язного, правильно 

інтонаційно оформленого мовлення. ). 

Чому це цікаво/ треба вивчати Цей курс буде корисний усім, хто цікавиться 

функціонування англійських звуків і усвідомлює 

важливість правильної вимови та інтонаційного 

оформлення мовлення. Цей курс дасть змогу 

зрозуміти, що усне та письмове представлення мови – 

це абсолютно різні речі. Те, як ми вимовляємо – це те, 

що ми дійсно думаємо. Всі, хто вчаться правильній 

англійській вимові, щодня відкривають для себе нові 

особливості і врешті решт досягають мети – набути 

вимову, яку ми чуємо від носіїв мови.   



Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

В ході практичних занять ви отримаєте можливість 

потренувати свої вміння аудіювання та усного 

мовлення. В результаті вивчення цього курсу ви 

зможете краще впливати на англомовну аудиторію за 

допомогою правильного інтонаційного 

оформлення висловлення, робити своє повідомлення 

більш зрозумілим, використовувати мову більш 

ефективно, а також покращити англійську вимову.  

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Якщо ви вже вміло використовуєте складні граматичні 

конструкції, і напрацювали непоганий словниковий 

запас для вільного спілкування, то тепер прийшов час 

навчитися говорити красиво, як носій мови, тобто, 

удосконалити свою вимову англійських слів. Саме 

знання з особливостей англійської вимовної норми та 

змін, які відбуваються в процесі зв’язного мовлення 

стануть тут в пригоді. 

Інформаційне забезпечення Силабус дисципліни, навчально-методичні матеріали 

(включно з відео, аудіо-подкастами, фільмами). 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

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

