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Метою дисципліни «Спецкурс з фонетики ч. 1» є поглиблене вивчення теоретичних 

положень дисципліни «Спецкурс з Фонетики» та набуття спеціальних практичних навичок і вмінь 
та оволодінню студентами поглибленими знаннями сучасної фонетики англійської мови. 

Очікувані програмні результати навчання.  

ПРН01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та 
іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 
міжкультурної комунікації. 
ПРН03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 
ПРН09. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, що вивчаються, описувати 
соціолінгвальну ситуацію. 
ПРН10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 
ПРН14. Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-
стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 
розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій 
сферах життя. 



ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, 
уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 
 

Очікувані результати навчання дисципліни:  
Здобувач вищої освіти: 

 - мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх  
зумовлюють; 
- основні фонетичні відмінності відповідно до сучасних варіантів англійської мови;  
- діапазон швидкості вимови у визначеній ситуації; 
- систему наголосу в словах та фразах та особливості вживання наголосу у відповідній частині 
слова. 

Здобувач вищої освіти вміє: 
- виділяти необхідну інформацію для розрізняння норми, теріторіальних варіантів англійської 
вимови; 
- визначати, правильно читати та вимовляти скупчення приголосних у різних позиціях в слові; 
- визначати та вимовляти складові частини вимови з правильною інтонацією. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/п Назва тем, змістовних блоків та модулів 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійні
1 2 3 4 5 6 
1 Тема 1. Розмова  7  15 

2 

Тема 2. Акценти та діалекти англійської 
мови. Канадська англійська. 
Австралійська англійська. Ірландська 
англійська 

 

7  15 

3 
Тема 3. Швидкість розмови. Пропущені 
звуки. Зміна звуків. 

 
8  15 

4 
Тема 4. Інтонація в розмові. Паузи. 
Вступні слова. 

 
8  15 

Всього   30  60 
 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за дисципліною забезпечується за 
допомогою поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль успішності ‒ це систематична перевірка знань студентів, що 
проводиться викладачем на поточних заняттях.  

Підсумковий контроль успішності проводиться у формі екзамену.  
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання встановлено 

Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

 
1. Talk about the stress in compound adjectives and in abbreviations. Give examples. 
2.  Talk about the stress in longer compound nouns. Give examples. 
3.  One-stress phrasal verbs. Two-stress phrasal verbs. Give examples. 
4.  Give the definition of the process called ‘ellipses’. Give examples. 



5.  Give the definition of the process called ‘near ellipses’. Give examples. 
6.  Name the features of the fluent speech. 
7.  Give the definition of a speech unit.  
8.  Describe the intonation in speech units.  
9.  Describe the intonation of fixed phrases and idioms in speech units.  
10.  Talk about the prominent words in speech units. Give examples. 
11.  Talk about the prominence in reflexive and personal pronouns. Give examples. 
12.  Describe the terminal tones in keeping conversation going. Give examples. 
13.  Describe the auxiliary words/sound in keeping conversation going. Give examples. 
14.  Describe the terminal tones in adding information and changing topic. Give examples. 
15.  Describe the auxiliary words in adding information and changing topic. Give examples. 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Основна література 

1. Hewings M. English pronunciation in use Advanced. Cambridge: Cambridge University Press. 2007, 192 
p.  

Допоміжна література 
1. Врабель Т. Лекції та методичний посібник для семінарів з теоретичної фонетики англійської мови. 

Ужгород: ПоліПрінт, 2009. 176 с. 
2. Посібник з практичної фонетики англійської мови [Text] : для студ. 2 курсу ф-ту іноземних мов / 

уклад. Л. Б. Карпусь ; Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - 2.вид., перероб. і доп. - Ніжин : 
[б.в.], 2005. 198 с.  

3. Савчук  В. І.  Практична фонетика англійської мови [Text] / В. І. Савчук, М. І. Томишинець ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-
Хмельницький : [б. в.], 2006. 244 p. 

4. Roach P. English Phonetics and Phonology. A practical course. Cambridge University Press, 2012. 231 p.    
5. Knight, Rachel-Anne. Phonetics: A Coursebook / Rachel-Anne Knight. – Cambridge University Press, 

2012. 298 p.  
6. Mospan N. V. Communicative phonetics of Englisn [Text] : посіб. для викладачів і студ. філол. спец. 

вищ. навч. закл. / N. V. Mospan, N. V. Gordienko. - Київ : Ленвіт, 2013. 120 p. 

Інформаційні ресурси 

1. AudioEnglish. URL: https://www.audioenglish.org/english-learning/ 
2. BBC Sounds. URL: https://www.bbc.co.uk/sounds 
3. Dictionary-vocabulary. URL: http://dictionary‐vocabulary.comhttp://catchenglish.ru/ 

4. Pronunciation Guide for English and Academic English Dictionaries  
URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/about/pronunciation_english.html   

5. Merriam-Webster Learner’s Dictionary.  
       URL: http://www.learnersdictionary.com/pronex/pronex.htm  

6. A free online Talking Dictionary of English Pronunciation URL: http://howjsay.com/  
7. English Pronunciation Course. Online Training for Clear English  

       URL: https://www.starpronunciation.com/  
8. The Online English Pronunciation Course URL: https://improveyouraccent.co.uk/course/  
9. Learn American English Online  

       URL: https://www.learnamericanenglishonline.com/Pronunciation/Pronunciation.html  
Pronunciation Studio URL: https://pronunciationstudio.com/ 
 


