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Анотація 

«Аудіювання англомовного тексту» - одна з нормативних лінгвістичний дисциплін в 

системі професійного навчання майбутніх учителів англійської мови. На практичних 

заняття формуються навички сприйняття, розуміння та відтворення англомовного тексту. 

У процесі вивчення дисципліни  студенти знайомляться з практичними та теоретичними 

аспектами фонетики англійської мови. Під час розробки навчальної програми 

враховуються міжпредметні зв’язки між такими дисциплінами як «Практичний курс 

англійської мови», «Практична граматика та граматичні категорії англійської мови», 

«Практична фонетика англійської» та «Аналітичне читання». Матеріали та завдання, які 

використовуються відповідають всім сучасним вимогам, відповідають рівню підготовки 

студентів, є аутентичними та/або адаптованими (за необхідності). Практичні заняття з 

дисципліни аудіювання англомовного тексту передбачають формування навичок 

транскрибування  (робота з голосними та приголосними звуками – робота з фонетичною 

системою мови (44 фонеми та алофони)) та інтонування (висота тону, тривалість, сила, 

тембр звуку, тощо), роботу з наголосом (у слові, словосполученні та реченні). Зазначений 

курс покликаний розвивати у студентів розуміння англомовного тексту, формувати 

навички екстраполяції здобутих навичок на заняттях з суміжних дисциплін. Під час 

підготовки навчальної програми визначено особливості формування мовної особистості 

сучасного студента; проаналізовано нормативно-правову базу підготовлення майбутніх 

учителів англійської мови (освітньо-професійна програма, вимоги до укладання 

навчальної та робочої навчальної програм); схарактеризовано систему аудиторних занять 

у ЗВО, технологію організації самостійної роботи студентів та практичної підготовки; 

розкрито особливості змішаного навчання і роль дистанційного в його системі; 

інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання. 

Ключові слова: аудіювання, навичка, фонетичні явища, транскрибування, 

інтонування, практичні заняття, дистанційне навчання, змішане навчання.  

 



 

 

Вступ   

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Аудіювання англомовного 

тексту» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності «014 Середня освіта (Англійська мова і література)» за освітньо-професійною 

програмою «Середня освіта (Англійська мова і література)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: розвиток навичок аудіювання 

англомовного тексту, формування фонетичних навичок.  

Міждисциплінарні зв’язки: практичний курс англійської мови, практична граматика, 

практична фонетика.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Розвиток навичок розуміння  англомовного тексту, забезпечення правильності  

розуміння та сприйняття фонетичних явищ під час формування відповідних 

компетенцій,  а також оволодіння фонетичною будовою англійської мови та 

використання фонетичних моделей у мовленнєвій діяльності.  

1.2. Завдання курсу: забезпечити засвоєння студентами систематичних знань з 

аудіювання;  навчити студентів вільно користуватися англійською мовою у 

професійних, наукових та інших цілях;  оволодіти навичками розуміння 

англомовного тексту;  тренувати всі види мовленнєвої діяльності на 

відповідному рівні;  вивчити синтаксичні, морфологічні правила і 

закономірності англійської мови; удосконалювати мовленнєву підготовку 

шляхом використання автентичних англомовних матеріалів; підготувати 

майбутніх учителів англійської мови до педагогічної діяльності з урахуванням 

принципів гуманізації та демократизації освіти. 

Програмні результати навчання:  

- Володіння основними комунікативно-прагматичними стратегіями й тактиками 

іншомовної мовленнєвої діяльності, основами культури усного й писемного 

мовлення, вміннями й навичками спілкування у різних дискурсивних ситуаціях 

відповідно до досвіду, інтересів та психологічних особливостей співрозмовників. 

- Уміння аналізувати іншомовний матеріал з точки зору труднощів його засвоєння і 

знаходити шляхи їх подолання. 

- Уміння запобігати типовим помилкам, пов’язаним з інтерференцією рідної мови, 

виявляти найбільш доцільні способи та прийоми семантизації лексики, введення 

нового граматичного матеріалу, роботи над вимовою, перевірки розуміння та 

закріплення нового матеріалу. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1. Знання й вміння з навчальної дисципліни, що вивчається;  

ЗК 2. Вміння застосовувати базові науково-теоретичні знання для вирішення 

теоретичних та практичних задач;  

ЗК 3. Володіння навичками усної та писемної комунікації;  

ЗК 4. Знання ідеологічних, моральних цінностей суспільства та держави; 

ЗК 5. Володіння системою знань про соціальну дійсність і про себе;  

ЗК 6. Досвід групової комунікації;  

ЗК 7.  Досвід публічної комунікації; 

ЗК 8. Готовність до постійного підвищення освітнього рівня, потреба в актуалізації і 

реалізації особистісного потенціалу, здатність самостійно здобувати нові знання й уміння, 

здатність до саморозвитку; 

ЗК 9. Перманентне самозбагачення науково-практичними досягненнями в галузі 

філології, володіння сучасними інформаційнокомунікаційними технологіями, уміння 

користуватися друкованими та електронними джерелами інформації, опрацьовувати різні 

види інформації, обробляти її відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу. 

 

 



 

ІІ. Фахові:  

 

ФК 1. Володіння складними комунікативними навичками та вміннями; 

ФК 2. Особливість  формування нових навичок та вмінь в інших соціальних структурах, в 

соціокультурних ситуаціях; 

ФК 3. Здатність здійснювати усний та письмовий переклад з іноземної мови на рідну;  

ФК 4. Вміння ефективно взаємодіяти у мультикультурному колективі;  

ФК 5. Знання фонетичної системи мови й правил її функціонування у процесі іншомовної 

комунікації;   

ФК 6. Розвиток вмінь вживання у мовленні вивчених граматичних форм й структур; 

ФК 7. Уміння ефективно здійснювати комунікацію рідною та іноземною мовами; 

ФК 8. Досконале володіння літературними нормами; 

ФК 9. Уміння виявляти труднощі засвоєння мови та шляхи їх подолання, визначати 

принципи і методи навчання відповідно до різних вікових й психолого-соціальних груп 

учнів, шляхи і засоби формування комунікативної компетентності. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Робочі дні. Звуки. Транскрипція.   

Тема 2. Вихідні.Основні правила читання голосних.  

Тема 3. Вільний час та хобі. Основні правила читання голосних. 

Тема 4. В першу чергу. Основні правила читання приголосних. 

Тема 5. Домашні обов’язки. Основні правила читання приголосних.   

Тема 6. Музика в твоєму житті. Голосні звуки.  

Тема 7. Музика для 007. Голосні звуки.  

Тема 8. Історія музики. Голосні звуки.   

Тема 9. Ефект Моцарта. Голосні звуки.  

Тема 10. Стилі та жанри. Голосні звуки.  

Тема 11. Кулінарія як хобі. Приголосні звуки.  

Тема 12. Джимі Олівер. Приголосні звуки.  

Тема 13. Святковий стіл. Приголосні звуки.  

Тема 14. Рататуй. Приголосні звуки.  

Тема 15. Кулінарні традиції по всьому світі. Приголосні звуки.  

Тема 16. Подорожі. Інтонація. Тони в англійській мові.   

Тема 17. Традиції по всьому світі. Фразовий наголос.  

Тема 18. Фільми про подорожі. Інтонація стверджувальних та наказових речень.  

Тема 19. Швидкий світ. Інтонація загальних питань.  

Тема 20. Зміни в нашому житті. Конструкція There is/are.  

Тема 21. Найкраща професія. Інтонація питальних речень.  

Тема 22. Співбесіда. Інтонація окремих частин речення.  

Тема 23. Кар’єра. Інтонація речень з прямою мовою.  

Тема 24. Ціна успіху. Несподіваний підйом.  

Тема 25. Чесність – найкраща стратегія. Інтонація прислівникового обороту.  

Тема 26. Практичній завдання.  

Тема 27. Практичній завдання.  

Тема 28. Практичній завдання.  

Тема 29. Практичній завдання.  

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь 

і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного 

й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового матеріалу, оцінювання рівня 

розуміння англомовного тексту, формування фонетичних навичок, засвоєння теоретичного 

матеріалу.   

 



 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно за умови, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена 

термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає 

мовним нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного 

опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу.. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена 

термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає 

мовним нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного 

опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу. У ході відповіді 

наявні незначні мовленнєві огріхи. 

Студенту виставляється добре, відповідь змістовна, однак неповна, репліки 

недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання термінологічної 

лексики; порушується послідовність і логічність викладу думок; надається перевага 

невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи.. 

Студенту виставляється достатньо, якщо відповідь змістовна, однак неповна, репліки 

недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання термінологічної 

лексики; порушується послідовність і логічність викладу думок; надається перевага 

невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи. 

Студенту виставляється задовільно, якщо він бере участь в обговоренні теоретичних 

питань практичного заняття, проте, відповіді є недостатніми за обсягом (до 5-6 реплік), 

елементарними за змістом, зі значною кількістю помилок різного роду. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, , тестові 

завдання, контрольні роботи. 

Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним 

матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання, 

який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, 

графіки та ін.). 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. New Total English pre-intermediate. Diane Naughton. Pearson Education Limited 2017. (Teacher’s 

book) 

2.  New Total English pre-intermediate. Diane Naughton. Pearson Education Limited 2017. (Student’s 

book) 

3. New Total English pre-intermediate. Diane Naughton. Pearson Education Limited 2017. (Work book) 

4. Возна М.О., Гапонів А.Б., Акулова О.О., Хоменко Н.С., Гуль В.С. Англійська мова для 

перекладачів і філологів. І курс. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних 

закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2014. – 480 с. (126 примірників) 

5.Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Учитесь говорить по-английски: Фонетический 

практикум. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 232 с.(72 примірника) 

6. Мироненко Т.П., Садова О.О., Свєточева С.М., Фрідман М. Навчально-методичний 
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Соколова, К.П. Гинтовт, Л.А. Кантер, Н.И. Крылова, И.О. Тихонова, Г.А. Шабадаш – М.: 
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2014. 

16.  Меркулова Е.М. Английский язык для студентов университетов. Введение в курс 
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факультету іноземних мов /Укладачі Левицький А.Е., Гаращук Л.А. – Вінниця: ПП 

Видавництво “Фоліант”, 2014. – 256 с. 

21. J. D. O’Connor. Better English Pronunciation. – Cambridge University Press, 2015. 

22. Ian Tompson. Intonation Practice. – Oxford University Press, 1996. 

23. 1. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Учитесь говорить по-английски: Фонетический 
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12. Інформаційні ресурси 

 

1. http://www.englishonlinefree.ru/thonetic.html 

2. http://www.alleng.ru/english/phn.htm 

3. http://www.english-easy.info/phonetics/ 

4. http://www.englishlanguage.ru/phonetics/ 

5. http://www.anglophon.com/ru/about/phonetics/ 

6. http://www.comenglish.ru/foneticheskiy-angliyskiy/ 

7. http://www.native-english.ru/pronounce 

8. http://www.languages-study.com/english-pronunciation.html 

9. http://www.skype-language.com/ru/articles/31 

10. http://www.english-german.ru/?p=2090 

11. Центр англійської мови та інформації (МНУ ім. В.О. Сухомлинського, факультет 

іноземної філології).  
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navichok-audiyuvannya.html 

13. http://www.stattionline.org.ua/psih/88/15918-dobir-navchalnogo-materialu-dlya-formuvannya-

kompetenci%D1%97-v-audiyuvanni-majbutnix-uchiteliv-u-procesi-samostijno%D1%97-

roboti.html 
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