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ПЕРЕДМОВА

Мета посібника-довідника – допомогти студентам заочного від-
ділення, майбутнім вчителям англійської мови та фахівцям з ан-
глійської філології, оволодіти основами теорії фонетики з метою 
формування бази про звукову будову англійської мови та її компо-
ненти для кращого розуміння їхньої ролі в усній вербальній кому-
нікації.

При укладанні цього посібника-довідника враховано основні 
вимоги навчальної програми з теоретичної фонетики англійської 
мови в межах виділених годин.

Посібник-довідник складається з:
– програми курсу; 
– лекцій до кожного змістовного модуля;
– питань до фінального модульного контролю;
– індивідуальних контрольних робіт;
– тем рефератів;
– додатків із зразками фонетичного розбору слова, речення та 

тексту;
– списку основної та додаткової літератури.

Наявність текстів лекцій у студентів дасть змогу викладачеві 
інтенсифікувати навчальний процес, приділивши більше уваги де-
тальним поясненням та інтерактивним формам навчання під час 
лекції.

Інструкції та зразки виконання контрольних робіт, словник і 
глосарій фонетичних термінів допоможуть студентам краще зро-
зуміти та засвоїти навчальний матеріал.

Матеріали посібника-довідника апробовано під час викладання 
теоретичної фонетики на факультеті романо-германських мов На-
ціонального університету «Острозька академія» в 2008-2011 н.р.
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