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Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Практична фонетика основної іноземної мови” складена Батарк Т.В.  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму  035 Філологія, Спец. 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно ))
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є практична фонетика основної іноземної мови
 Міждисциплінарні зв’язки: Теоретична фонетика англійської мови, Практика усного та писемного мовлення, Лексикологія англійської мови.
Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів:
	Звукова будова англійської мови. Органи мовлення, їх функції. Англійські голосні звуки. Основні принципи класифікації голосних звуків. Артикуляція англійських голосних звуків. Англійські приголосні звуки.
	 Класифікація приголосних звуків. Комбінаторні та позиційні зміни приголосних. Інтонація. Синтагма. Інтонаційна структура. Низький нисхідний тон. Низький висхідний тон. 
	 Інтонаційні моделі І, ІІ, ІІІ, IV, V. Порушення рівномірно нисхідного ряду наголошених складів (різке підвищення тону). Інтонація переліку. Інтонація обставинних груп. Фразовий наголос. Логічний наголос. Інтонація складнопідрядних та складносурядних речень. Інтонаційні моделі VI, VII, VIIІ. Інтонація вставних слів та словосполучень. Інтонація звертання. Інтонація слів автора і прямої мови. Інтонація питань.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу: викладання навчальної дисципліни “Практична фонетика основної іноземної мови” є: освоєння фонетичної будови мови, її форми та структури, що є складовою частиною мовної компетенції. Фонетичний та інтонаційний аналіз мовних явищ, а також трансформаційний та компаративний аналіз фонетичних явищ складають обрані методи курсу. Метою викладання навчальної дисципліни “Практична фонетика основної іноземної мови” є оволодіння фонетичною будовою англійської мови та використання фонетичних моделей у мовленнєвій діяльності.
Завдання курсу: надати студентам практичні знання фонетичної системи англійської мови, необхідні для вчителя англійської мови ЗОШ другого ступеня та виробити у студентів стійкі навички фонемно-, інтонаційно- та ритмічно-правильного мовлення в її усній та писемній формі.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями: 
I.Загальнопредметні:
 - вміти практично застосовувати набуті теоретичні знання в процесі міжкультурної комунікації; 
- вміти працювати з науковою літературою, користуватися сучасними аудіо-, відео- і мультимедійними засобами; 
- вміти систематизувати теоретичні положення, висунуті вітчизняними та зарубіжними вченими у галузі фонетики;
- вміти реалізовувати навички культури наукового мислення, ясно та логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово.
- вміти ставити дослідницькі завдання і знаходити адекватні способи їх вирішення..
ІІ. Фахові: 
- знати основні положення фонетичної теорії, що становлять основу теоретичної та практичної підготовки фахівця;
- знати специфіку організації та функціонування англійської звукової мови;
- знати фонетичні засоби реалізації різних типів дискурса для досягнення певних комунікативних завдань.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредитів ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Звукова будова англійської мови. Органи мовлення, їх функції. Англійські голосні звуки. Основні принципи класифікації голосних звуків. Артикуляція англійських голосних звуків. 
Тема 1. Поняття про звукову будову англійської мови та її компоненти. Опис мовленнєвого апарату. Фонетична транскрипція. Засоби графічного зображення інтонації. Англійські голосні [i:], [ɪ], [e], [x].
Тема 2. Визначення голосного звука. Класифікація англійських голосних за сталістю артикуляції, за положенням язика, за положенням губ, за характером кінця голосного. Англійський голосний [ɒ], [O:], [a:], [A].
Тема 3. Артикуляція англійських голосних звуків: коротких та довгих монофтонгів, дифтонгоїдів, дифтонгів. Редукція голосних. Англійські дифтонги [eɪ], [аɪ], [OI], [aʊ], [əʊ].
Тема 4. Визначення приголосного звука. Класифікація англійських приголосних за ступенем шуму та за способом артикуляції. 
Тема 5. Елізія. Латеральний вибух Асиміляція. Аспірація. Англійський приголосний [p], [b]. 
Кредит 2. Класифікація приголосних звуків. Комбінаторні та позиційні зміни приголосних. Інтонація.

Тема 6. Класифікація приголосних звуків за місцем артикуляції. Артикуляція англійських приголосних. Англійські приголосні [k], [g].

Тема 7. Визначення палаталізації,  носового вибуху, бокового вибуху, втрати вибуху. 
Тема 8. Англійські приголосні [t], [d].
Тема 9. Англійські міжзубні приголосні, їх артикуляція .
Тема 10. Поняття інтонації. Основні компоненти та функції інтонації. Синтагма та інтонаційна група. Інтонаційна структура та її основні елементи: початкові ненаголошені склади (pre-head), шкала (head), ядерний склад (nucleus) та кінцеві ненаголошені склади (tail).
Тема 11. Визначення та вживання низького нисхідного тону та низького висхідного тону. Графічне зображення інтонації. Способи тонування тексту. Тонограми. Поняття простих ядерних тонів.Англійські приголосні [f], [w], [v].
Кредит 3 Інтонаційні моделі І, ІІ, ІІІ, IV, V, VІ, VІІ, VІІІ. Фразовий та логічний наголос. Інтонація складносурядних речень. Інтонація складнопідрядних речень. Інтонація загальних та  спеціальних питань. Інтонація альтернативних та розділових питань. Інтонація вставних слів та словосполучень. Інтонація звертання. Інтонація обставинних груп.
Тема 12. Інтонаційні моделі І, ІІ, ІІІ, IV. Англійський приголосний [ʃ], [ʧ].
Тема 13. Інтонаційна модель V, VІ, VІІ, VІІІ.. Англійські приголосні [G], [Z].
Тема 14. Фразовий та логічний наголос. Інтонація складносурядних речень. Інтонація складнопідрядних речень. Інтонація загальних та  спеціальних питань. Інтонація альтернативних та розділових питань.
Тема 15. Інтонація вставних слів та словосполучень. Англійські приголосні [Ө],[р].
Тема 16. Інтонація звертання. Інтонація обставинних груп.	

3. Рекомендована література
Базова
1.  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, 2004. – 480 с. (126 примірників)
2.Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Учитесь говорить по-английски: Фонетический практикум. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 232 с.(72 примірника)
3. Мироненко Т.П., Садова О.О., Свєточева С.М., Фрідман М. Навчально-методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів І курсу (за кредитно-модульною системою організації навчального процесу). – Миколаїв: МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2009. - 208 с.(15 примірників)
4. Практический курс английского языка. 2 курс: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / [В.Д. Аракин и др.]; под ред. В.Д. Аракина. – 6-е изд., доп. и исправл. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 516 с.(196 примірників)
5. Практическая фонетика английского языка: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / М.А. Соколова, К.П. Гинтовт, Л.А. Кантер, Н.И. Крылова, И.О. Тихонова, Г.А. Шабадаш – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 384 с.: ил.(60 примірників).

Допоміжна
1. Дворжецька М. П. Практична фонетика англійської мови./навчальний посібник. 2005.
2. Єн Бейкер.”Ship or Sheep?” Курс навчання вимові на середньому етапі. Кембрідж.
3. Лебединская Б. Я. Практикум по английскому языку: английское произношение. – М., 2003.
4. Меркулова Е.М. Английский язык для студентов университетов. Введение в курс фонетики. Серия “Изучаем иностранные языки”. СПб.: Издательство Союз, 2000. – 144 с.
5. Методичні завдання по навчанню англійській вимові. К., 1987.
6. Мкртчян І.Г.М. “Вчиться читати англійські слова”., 1977.
7. Пособие по английской интонации (на английском языке )/Е.Я. Антипова и др.-2-е издание, доработаное. - М.: Просвещение, 1985. - 224с.
8. Практическая фонетика английского языка: Учебник / Е.Б. Карневская, Л.Д. Раковская, Е.А. Мисуно, З.В. Кузьмицкая; Под ред. Е.Б. Карневской., - Мн.: Симон, 2003. – 355 с.
9. Enjoy Practising Phonetics! Навчальний посібник з практичної фонетики для студентів факультету іноземних мов /Укладачі Левицький А.Е., Гаращук Л.А. – Вінниця: ПП Видавництво “Фоліант”, 2004. – 256 с.
10. J. D. O’Connor. Better English Pronunciation. – Cambridge University Press, 1995.
11. Ian Tompson. Intonation Practice. – Oxford University Press, 1996.
 
Електронні підручники
1. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Учитесь говорить по-английски: Фонетический практикум. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 232 с.
2. Мироненко Т.П., Садова О.О., Свєточева С.М., Фрідман М. Навчально-методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів І курсу (за кредитно-модульною системою організації навчального процесу). – Миколаїв: МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2009. - 208 с.

Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік

    Засоби діагностики успішності навчання   
1. Метод усного контролю. 
Етапи усного опитування: постановка вчителем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог програми; підготовка учнів до відповіді і викладення своїх знань: корекція і самоконтроль викладених знань по ходу відповіді; аналіз і оцінка відповіді. 
2.Методи письмового контролю (письмові контрольні роботи, твори, перекази, диктанти, письмові заліки та ін.). 
3.Тестова перевірка знань (тести на доповнення;  тести на використання аналогії;  тести на зміну елементів відповіді )
4. Графічна перевірка знань учнів (графічні зображення умови задачі, малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці).  Графічна перевірка може виступати як самостійний вид або може входити, як органічний елемент, до усної або письмової перевірки. 
5.Програмоване опитування учнів полягає у пред'явленні всім учням стандартних вимог у процесі перевірки ( застосування перфокарт). 
6. Іспити. Усний іспит. Письмовий іспит. оцінка. 
7. Самоконтроль і самооцінка.


