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Пояснювальна записка
Практичний курс англійської мови є одним з провідних у системі
дисциплін, які вивчаються у педагогічному коледжі. Метою практичного курсу
англійської мови є підготовка висококваліфікованих фахівців -викладачів
англійської мови для неповної середньої школи. Важливим завданням курсу є
формування у студентів лінгво-методичних навичок та вмінь, необхідних для
майбутнього вчителя іноземної мови.
Програма практичної фонетики сучасної англійської мови є
складовою частиною практичного курсу англійської мови і вивчається у тісній
інтеграції з лексикою, граматикою, стилістикою, методикою викладання
англійської мови та загальною лінгвістикою.
Весь курс охоплює 274 години (по 2 години на тиждень протягом 5-ти
семестрів, І - V), з них на аудиторне навчання планується 184 год., на
самостійне опрацювання - 90 год. Кожен семестр закінчується контрольною
роботою, 5-й семестр - екзаменом.
Впродовж вводно-корективного курсу студенти одержують основи
теоретичних знань про правильну вимову, про систему англійських
голосних і приголосних фонем та закономірності їх мовної реалізації, про
особливості мовного наголосу, про акцентно-ритмічну і мелодійну
організацію англійського висловлювання. Відбувається вироблення
правильної вимови, а також розвиток мовних навичок при поступовому
ускладненні структури мовлення.
Під час вивчення розділу "Артикуляція англійських голосних і
приголосних" відбувається поступова корекція навичок вимови всіх
голосних і приголосних звуків англійської мови. Під час роботи над цим
розділом рекомендується кожне заняття починати з гімнастики органів
мовлення, яка містить німі вправи на вироблення активної енергійної
артикуляції, вправи для язика, губ і т. і. Поступово треба підключати голос і
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проводити фонетичні зарядки на словах, що складаються з вивчених
голосних і приголосних, реченнях, римовках тощо. Вивчаючи розділ
"Інтонація", рекомендується відпрацьовувати правильний наголос, ритм і
мелодику англійської мови на серії вправ (навчальних, контролюючих і
творчих). Таким чином відбуватиметься поступова автоматизація навичок
відтворення і вживання виучуваних інтонаційних структур. За бажанням
вчителя можуть бути дані спеціальні вправи на транскрибування,
інтонування та графічне зображення інтонації.
Під час вивчення курсу практично студенти засвоюють такий
матеріал:
1) артикуляційна база англійської мови;
2) асиміляційна зміна звуку, властива цій мові;
3) словесний і фразовий наголос, ритм англійської мови;
4) слабкі і сильні форми слів у потоці мовлення;
5) методика основних комунікативних типів речень в англійській мові;
6) навички змістовного членування мови і мелодійного оформлення
синтагм;
7) інтонація окремих синтаксичних структур (мелодика вставних
конструкцій, опозицій, конструкцій, які вводять пряму і непряму мову).
Продовжується вивчення інтонаційних моделей англійської мови на
основі найуживаніших комунікативних типів висловлювань, зокрема таких, як
привітання,
подяка,
вибачення,
поздоровлення,
запрошення,
пересторога, наказ, побажання, здивування тощо.
Поглиблюється й розширюється поняття про емфатичне мовлення.

Кількість годин за навчальним планом з
практичної фонетики англійської мови
Курс

І

II

III

Семестр

1

2

3

4

5

Кількість
тижнів

17

21

17

21

16

Кількість годин
(всього з них:)

49

57

54

62

52
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аудиторних

34

42

34

42

32

на самостійне
опрацювання

15

15

20

20

20

Всього на практичну фонетику англійської мови за всі роки
навчання: 274 години, з них:
- аудиторних
- 184 години
- самостійне опрацювання - 90 годин

