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Семестр
Загальна кількість годин –  90

4-й


Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента –3,5
Ступінь:
бакалавр
12 год.


Практичні, семінарські


24 год.


Лабораторні


-


Самостійна робота


54 год.


Вид контролю: екз

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – лекції – 12 годин, практичні – 24 години,  самостійна робота - 54 годин (33%/67%).

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу: представити системне, послідовне вивчення фонетичної структури сучасної англійської мови, дати аналіз англійській фонетичній структурі у світлі загальних принципів лінгвістики. Це має намір включити в число випадків обговорення різних поглядів вчених. Наслідком є здобуття прозорості в структурі мови та вміння студентів формувати їх власні думки на те чи інше питання.

Завдання курсу:
- методичні : теоретичні дослідження фонетичної системи мови грунтується на основі нової лінгвістичної теорії даної мови як системи, що має свою власну структуру, сучасні методи застосовуються для вирішення лінгвістичних проблем мовної структури, познайомити студентів з найбільш сучасними методами фонетичних досліджень і фонетичного аналізу;
- пізнавальні : на лекціях студенти ознайомлюються з такими проблемами теоретичної фонетики, як відношення між фонетикою та фонологією, інтонаційні явища, надаються найбільш повні знання про всі компоненти фонетичної будови сучасної англійської мови в їхній системі;
- практичні: на семінарських заняттях студенти  систематизують елементи фонетичної теорії, засвоєні студентами при вивченні нормативного курсу; аналізують сучасні тексти і доповіді з певної проблеми з теоретичної точки зору, обговорюють погляди різних вчених.

У результаті вивчення курсу 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.



Програма навчальної дисципліни
Кредит 1 Фонетика як наука.
Тема 1. Фонетика як наука.
Тема 2. Звуки мовлення як акустичні і артикуляційні одиниці.
Кредит 2. Артикуляційні переходи голосних і приголосних фонем.
Тема 1. Функціональний аспект звуків мовлення.
Тема 2. Артикуляційні переходи голосних і приголосних фонем.
Кредит 3. Складоподіл та інтонація в англійській мові.
Тема 1. Складова структура англійських слів.
Тема 2. Англійська інтонація.

Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

усього
у тому числі


л
п
лаб
інд
ср
1
2
3
4
5
6
7
Кредит 1 Фонетика як наука.

Тема 1. Фонетика як наука.

2
4


9
Тема 2. Звуки мовлення як акустичні і артикуляційні одиниці.

2
4


9

30
4
8


18
Кредит 2 Артикуляційні переходи голосних і приголосних фонем.
Тема 1. Функціональний аспект звуків мовлення.

2
4


9
Тема 2. Артикуляційні переходи голосних і приголосних фонем.

2
4


9

30
4
8


18
Кредит 3. Складоподіл та інтонація в англійській мові.
Тема 1. Складова структура англійських слів.

2
4


9
Тема 2. Англійська інтонація.

2
4


9

30
4
8


18
Усього годин 
90
12
24


54








4. Теми семінарських занять
№
з/п
Назва теми
Кількість
годин
1
Тема 1. Предмет фонетики.
1. Фонетика як галузь мовознавства.
2. Зв'язок фонетики з граматикою.
3. Зв'язок фонетики з лексикологією.
4. Зв'язок фонетики з стилістикою.
2
2
Тема 2. Звуки мови як акустичні і артикуляційні одиниці.
1. Фізичні властивості мовного звуку (частота, інтенсивність).
2. Механізми, які беруть участь у продукуванні  мовних звуків.
3. Артикуляційні відмінності голосних, приголосних і сонорних приголосних.
4
3
Тема 3. Функціональний аспект звуків мовлення.
1. Фонологія як галузь лінгвістики.
2. Теорія фонем.
3. Фонеми і фонематичніваріанти.
4. Закономірності розподілу фонем.
5. Види фонематичної опозиції.
4
4
Тема 4. Артикуляційні переходи голосних і приголосних фонем.
1. Фактори, що зумовлюють зміни звуків.
2. Ассиміляція.
4
5
Тема 5. Артикуляційні переходи голосних і приголосних фонем.
	 Способи приєднання звуків.

Поняття адаптації (акомодації).
 Редукція.
 Елізія.
2
6
 Тема 6. Складова структура англійських слів.
1. Поняття складу.
2. Структура англійського складу.
3. Утворення складу.
4. Правила складовогорозподілу.
	5. Функціональні характеристики складу.

4
7
Тема 7. Англійська інтонація
	Проблеми інтонації, її функції.
	Компоненти інтонації.

4

Всього
24

5. Самостійна робота

№
з/п
Назва теми
Кількість
годин
1
Стилістичні модифікації звуків англійської мови
9
2
Функціональний аспект вивчення звукової системи мови
9
3
Сучасні варіанти вимови та їх територіальні розмежування
9
4
Американська англійська та її регіональні типи
9
5
Інтонація і комунікативний акт мовлення
9
6
Співвідношення американського і британського варіантів англійської мови на фонологічному рівні
9

Разом 
54

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Теми рефератів з теоретичної фонетики:

1. Фонетична інтерференція при білінгвізм.
2. Співвідношення американського і британського варіантів англійської мови на фонологичному рівні.
3. Основні просодичні характеристики англійської розмовної мови.
4. Фонетичні особливості мовних стилів в англійській мові.
5. Асиміляція і її види в сучасній англійській мові.
6. Інтонаційні характеристики англійської синтагми.

7. Методи навчання
 Бесіди, опитування, дискусія, тестування, аналіз мовного матеріалу, аналіз тексту, доповіді.                             

8. Методи контролю
Об’єктами поточного контролю знань студента є:
1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці підлягає рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; активність при обговорюванні питань, що винесені на практичні заняття);
2) виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і підготовки до виконання індивідуальних завдань по курсу. Організація самостійної роботи студентів має здійснюватися з дотриманням індивідуального підходу. Індивідуалізація самостійної роботи сприяє самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані особистості, які допомагають професійному розвитку. 
Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є:
- самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, визначених викладачем;
- попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення студентів у коло питань, що доведеться вивчати;
- аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономірностей, викладених у друкованих джерелах інформації, з метою підготування відповідей на поставлені напередодні викладачем запитання та з метою закріплення здобутих знань;
- розгляд і аналіз таблиць, графіків, ілюстрацій, вміщених у підручнику;
- конспектування самостійно прочитаного;
- підготування доповідей, рефератів, рекомендацій та звітах.
3) виконання модульних (контрольних) завдань. Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів знань того чи іншого модуля, до якої включаються елементи знань з планового повторення попередніх модулів. Завдання для модульного контролю складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого. Завдання репродуктивного рівня складаються з двох частин: нові знання і елементи знань з повторення попередніх модулів. Сума балів за завдання репродуктивного рівня контрольної роботи становить 50%. Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення до національної та європейської (ECTS) шкали представлені в таблиці .
Підсумковий контроль знань студентів:
Підсумковий контроль знань студентів здійснюється з урахуванням накопичення балів за модуль та написання МКР.

9. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Контрольна робота
Іспит 
Накопичувальні бали/
Сума
Т1
Т2
Т3
Т4



40
300
16
16
17
17
20


16
17
17
17
20


16
17
17
17
20





Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалою


для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
для заліку
90 – 100
А
відмінно  

	
зараховано
82-89
В
добре 

74-81
С


64-73
D
задовільно 

60-63
Е 


35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання
0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


10. Методичне забезпечення
1. Робоча програма.
2. Модульні контрольні робота з дисципліни "Теретична фонетика».
3. Навчальна та наукова література.
4. Методичні вказівки.
5. Конспект лекцій.

11. Рекомендована література
Базова
1. O.I.Dickushina, English Phonetics, M.-L., 1965.
2. Leontyeva S.F. A theoretical course of English phonetics. – M.,1988.
3. Sokolova M.A.  English phonetics. A Theoretical course.- M., 1996.
4. Vassilyev V.A. English phonetics.A theoretical course. - M., 1970.

Допоміжна
1. Валуєва І.В. Навчально-методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з теоретичного курсу фонетики англійської мови для студентів ІІІ курсу спеціальності”Початкове навчання. Спеціалізація: англійськамова та література”- Херсон, 2004.
2.Валуєва , Покорна, Черепанова Конспект лекцій з “теоретичного курсу англійської мови” для студентів спеціальностей “Початкове навчання. Спеціалізація: англійська мова”, “Дошкільна освіта. Спеціалізація: англійська мова.” - Херсон, 2004.
3.Дворжецька М.П., Макухіна Т.В. Фонетика англійської мови: фоностилістика і риторика мовленнєвої комунікації. -Вінниця: Нова Книга, 2005.-208с.
4. Зиндер Л.Р. Общая фонетика.- Л., 1979.
5.Манси Е.А. English phonetics.- Киев: Инкос, 2005.-2007.
6. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови : Навчальний посібник для студентів іноземних мов. - Вінниця, Нова Книга, 2005.- 240с 
Покорна Л., Черепанова С. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з теоретичного курсу англійської мови для студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності “Початкове навчання. ПМСО. Англійська мова та зарубіжна література”.- Херсон, 2000.
7. Соколова М.А. Практическая фонетика английского языка.- М., 2001.
8. T.A.Brovchenko, Engiish Phonetics, K., 1964.
9. M.A.Sokolova, K.P.Gintovt, I.Stikhonova.English Phonetics.A Theoretical Course.M., 1991.
12. Інформаційні ресурси

	http://ead.univ-angers.fr/~menan/cerel/english/phonetics/english_phonetics.htm
	http://www.linguistics.ucla.edu/people/ladefoge/
	HYPERLINK "http://faculty.washington.edu/dillon/PhonResources/" http://faculty.washington.edu/dillon/PhonResources/



