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Вступ
           Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теоретична фонетика” складена Чернегою С.М. для студентів спеціальності 03 Гуманітарні науки, шифр спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та література(переклад включно)). Філологія: Мова і література (англійська); 014 Середня освіта, 014.02 Англійська та друга іноземна мова.
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є фонетичний устрій сучасної фонетики англійської мови
 Міждисциплінарні зв’язки: Практична фонетика, Практика усного та писемного мовлення , Вступ до  загального мовознавства, Лексикологія.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Теоретична фонетика” є:  представлення системного, послідовного вивчення фонетичної структури сучасної англійської мови, 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.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Теоретична  фонетика” є:  
- 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.

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___ години____3____ кредита ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг 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.


3. 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: англійська мова 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

	1. 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/
	 Центр англійської мови та інформації (МНУ ім. В.О. Сухомлинського, факультет іноземної філології).

http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=166 - Кафедра
http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=257 – Свєточева С.М.

Форма підсумкового контролю успішності навчання: накопичення балів за кредит та написання МКР

5.    Засоби діагностики успішності навчання   

1. Підготовка повідомлень.
2. Створення мультимедійних презентацій.
3. Написання самостійної роботи.
4. Характеристика звуків.
5. Написання рефератів.
	


