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Метою дисципліни «Спецкурс з фонетики» 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     
1 Тема 1. Різновиди англійської мови  4  14 
2 Тема 2. Діапазон швидкості вимови  2  10 
3 Тема 3. Скупчення приголосних у різних 

положеннях. 
 4  10 

4 Тема 4. Наголос у словах та 
словосполученнях 

 6  12 

5 Тема 5. Розмова  14  14 
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 заліку. 
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання встановлено 

Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 
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