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Лінк на освітній контент 
дисципліни

Посилання  на  дисципліну,  розміщену  в  середовищі  системи 
дистанційного  навчання  Кам’янець-Подільського  національного 
університету  імені  Івана  Огієнка  (Moodle) 
https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=169 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна професійної підготовки вільного вибору 
студента

Обсяг дисципліни, 
кредити ЄКТС / години

6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Мова викладання Англійська
Форми навчання Очна, дистанційна, змішана.
Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Очікується, що роботи студентів будуть 

їх  оригінальними  дослідженнями  чи  міркуваннями.  Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 
втручання в  роботу інших студентів  становлять,  але  не обмежують 
приклади  можливої  академічної  недоброчесності.  Виявлення  ознак 
академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 
для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману.
Відвідування  занять.  Очікується,  що  всі  студенти  відвідають  усі 
лекції  і  практичні  заняття  курсу.  Студенти  мають  інформувати 
викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 
студенти мають дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, 
передбачених курсом.
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти підтримується.

Що будемо вивчати? Предмет  вивчення  дисципліни:  фонетична  та  лексична  система 
англійської мови.

Чому це треба вивчати? Мета  вивчення  дисципліни –  формування  фонетичної  та  лексичної 
компетентності  майбутніх  учителів  іноземної  мови  поча-
ткової школи.

Яких результатів можна 
досягнути? 

Володіти теоретико-практичними  основами  фонетики  англійської 
мови;  розуміти  особливості  розвитку  й  збагачення  словникового 
складу англійської мови; використовувати набуті знання в процесі на-
вчання англійської мови молодших школярів.

Як можна використати набуті 
знання та уміння?

 Дисципліна сприяє формуванню у студентів таких компетентностей: 
загальних компетентностей (ЗК):

https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=169
http://kmd.kpnu.edu.ua/sklad-kafedry/mieliekiestseva-nataliia-vasylivna/
http://kmd.kpnu.edu.ua/sklad-kafedry/mieliekiestseva-nataliia-vasylivna/
mailto:melekesceva@kpnu.edu.ua


1. загальнонавчальна;
2. інформаційно-аналітична; 
3. дослідницько-праксеологічна;
4. комунікативна; 
5. громадянська; 
6. етична;
7. соціокультурна;
8. міжособистісної взаємодії;
9. адаптивна;
10. здоров язбережувальна;՚
11. інформаційно-комунікаційна;

фахових компетентностей (ФК):
здатність  до  використання теоретичних знань із фонетики 
та лексикології сучасної англійської мови під час аналізу 
фактичного матеріалу.

Зміст дисципліни ЗМ 1. Phonetics.
1. Phonetics. Organs of Speech. The Phoneme. Transcription.
2. The Classification of English Phonemes. Vowel and Consonant Practice.
3. Sound Phenomena.
4. Syllable. Stress.
5. Intonation.
ЗМ 2. Lexicology.
1. Lexicology. Functional Styles of English vocabulary.
2. The Etymology of English Words.
3. Word-building.
4. Semantics. Phraseology.
5. Regional Varieties of the English Vocabulary.

Методи навчання Інтегровані  методи  (словесні,  практичні,  наочні,  дистанційні),  які 
забезпечують оптимальні шляхи досягнення навчальної мети.

Міждисциплінарні зв’язки З  іноземною  (англійською)  мовою,  практичним  курсом  англійської 
мови,  основами лінгвокраїнознавства  Великої  Британії  в  початковій 
школі, методикою навчання іноземної мови в початковій школі.

Інформаційне забезпечення
з репозитарію та фонду КПНУ

1. Марчишина А. А., Петрова Т. М. English Lexicology: theory 
and practice : навч.-метод. посіб. з лексикології англ. мови. 
Кам’янець-Подільський  :  Кам’янець-Поділ.  нац.  ун-т  ім. 
І. Огієнка, 2008. 63 с.

2. Мєлєкєсцева Н. В.,  Чисановська Л. Й. Практична фонетика 
англійської мови : навчально-методичний посібник. Кам’я-
нець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. 240 с.

Обсяг дисципліни (години) та 
види занять

Денна  форма:  лекційні  (20  год.), практичні  (40  год.), самостійна 
робота (120 год.)
Заочна форма: -

Поточний контроль Практичні заняття, модульна робота, самостійна робота 
Підсумковий контроль Екзамен
Локація Згідно з розкладом:

https://sites.google.com/kpnu.edu.ua/shedule-pf-kpnu/shedule-pf/pedshe?
authuser=0  

https://sites.google.com/kpnu.edu.ua/shedule-pf-kpnu/shedule-pf/pedshe?authuser=0
https://sites.google.com/kpnu.edu.ua/shedule-pf-kpnu/shedule-pf/pedshe?authuser=0

	Мета вивчення дисципліни – формування фонетичної та лексичної компетентності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи.

