
 

 

ВИКЛАДАЧ 
 

 Надія Яценюк  

 

Контактна інформація викладача:  

 

Електронна пошта: yaz_nadya@ukr.net 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017367271752 
 
 
 
 
 

 

Профайл викладача: 
 

Надія Іванівна Яценюк – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов та 

методики їх викладання КОГПА ім. Тараса Шевченка, викладач методики викладання 

іноземних мов, практики усного та писемного мовлення, практичного курсу німецької 

мови та практичної фонетики.  

 

Викладач має 21-річний досвід роботи за фахом, автор понад 30 наукових праць, серед 

яких навчально-методичні посібники: «Підручник з іноземної мови як засіб формування 

іншомовної комунікативної компетенції молодших школярів», «Методика викладання 

іноземних мов», «Педагогічна практика в школі» та «Методика викладання іноземних мов 

у початкових класах». Сертифікований учасник он-лайн курсів з підвищення кваліфікації 

від Гете Інституту в Україні  (DLL10 - DaF für Jugendliche) та учасник  міжнародних 

семінарів (DAAD «Landeskunde Didaktik und Netzwerk», м. Суми та DAAD «Fortbildung für 

Hochschullehrer», м. Кременець). 

Загальна інформація про курс: 

Анотація до курсу: Дисципліна «Практична фонетика» є однією з  нормативних 

дисциплін Освітньо-професійної програми Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

для спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) за першим 

(бакалаврським) рівнем, яка викладається в І, ІІ семестрах в обсязі  9  кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Підсумковий контроль - іспит. 

 

Консультації по курсу відбуваються щопонеділка, 15.00 –17.00 год. (ауд. 56) 

Обсяг курсу – 9 кредитів (ECTS) 270 год.: 104 год.  лабораторні заняття та 164 год. 

самостійної роботи. 

 

Мета та завдання курсу 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Практична фонетика» є навчання 

чіткої природної вимови та інтонації; розуміння основних думок мовлення, живого або у 

записі на загальні теми; формування слухо-вимовних навичок студентів; удосконалення 

навичок графічної передачі мовленнєвих одиниць; навчання середньо-нормальному темпу 

мовлення у студентів I курсу із урахуванням перспектив розвитку фонетики та фонології 

сучасної німецької мови. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Практична фонетика» є  

методичні: 



- формування фонетичних навичок та вмінь, які необхідні студентам для 

подальшого застосування німецької мови у певних мовленнєвих ситуаціях із урахуванням 

об’єктивних обставин; 

- формування професійно-педагогічних навичок та вмінь, які необхідні студентам 

для їхньої майбутньої роботи над вимовою учнів; 

- стимулювання пізнавальних інтересів у галузі обраної професії чи спеціалізації. 

пізнавальні: 

- сприяння розширенню кругозору студентів через певний мінімум теоретичних 

знань у галузі практичної фонетики та фонології німецької мови; 

- засвоєння та реалізація наукових та культурних досягнень світової германістики. 

практичні: 

- формування та удосконалення нормативної вимови та навчання 

фоностилістичним варіантам німецької мови; 

- вільне користування отриманими практичними знаннями у мовленні; 

- сприймання зв’язної мови із метою запам’ятовування та зберігання у пам’яті 

граматичних форм та моделей, лексичних конструкцій та мовних кліше; 

- розвиток фонематичного, інтонематичного та фонетичного слуху; 

- уміння виправляти фонетичні помилки учнів, використовуючи отримані 

теоретичні знання; 

- уміння правильно та виразно прочитати текст та передавати стилістичне 

забарвлення різних типів тексту; 

- виявлення фонетичних явищ,  що притаманні німецькій мові у процесі мовлення; 

- уміння транскрибувати слова та відображати інтонацію за допомогою графіки. 

 
Вивчення курсу спрямоване на формування у студентів таких професійних 

компетентностей: 

1.Загальні компетентності 
ЗК1 Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК2 Здатність навчатися та самонавчатися.  

ЗК4 Здатність до планування та розподілу часу. 

ЗК5 Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.  

ЗК6 Здатність застосовувати знання на практиці.  

ЗК9 Знання і розуміння предметної області та розуміння професії.  

ЗК11 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК12 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

ФК3. Здатність визначати й реалізувати ефективні підходи (методи) у вивченні й 

викладанні німецької мови на підставі вітчизняного й міжнародного досвіду. 

ФК5. Трансфер сучасних наукових досягнень у загальноосвітні навчальні заклади, 

практику навчання німецької мови.  

ФК6. Здатність створювати умови для переносу лінгвістичних знань та 

навчального досвіду у вивченні рідної та іноземної мови, розвивати мовну увагу, 

виявляти подібності й відмінності в різних мовах. 

ФК7. Володіння методиками білінгвального та інтегрованого навчання мови і 

фахового змісту, основами дидактики багатомовності, методикою паралельного 

вивчення споріднених мов.  

ФК11. Володіння німецької мовою на рівні не нижче С1, дотримання сучасних 

мовних норм, опанування різних видів мовленнєвої діяльності, формування 

мотиваційного контексту для продуктивного вивчення німецької мови, 

утвердження ролі німецької мови як засобу міжкультурної комунікації.  

ФК12. Здатність адекватно використовувати мовленнєві одиниці, демонструвати 

сформовану мовну й мовленнєву компетенції в процесі професійної і 



міжособистісної комунікації, володіння різними засобами мовної поведінки в 

різних комунікативних контекстах 

ФК13. Здатність викладання німецької мови на підставі особистісно- 

орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів.  

 

Програмні результати навчання.  
ПРН2. Володіти комунікативною мовленнєвою компетентністю з німецької мови 

(лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до 

загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти) на рівні С1, здатний 

вдосконалювати та підвищувати власний компетентнісний рівень у вітчизняному 

та міжнародному контексті.  

ПРН10. Демонструвати детальні знання спеціально вибраної галузі (відповідно до 

обраної спеціальності та спеціалізації) шляхом говоріння, читання, вивчення та 

звітування про зміст важливих праць на обрану тематику  

ПРН11. Знати мовну норму, соціокультурну ситуацію розвитку німецької мови, 

особливості використання мовних одиниць у певному контексті, мовний дискурс 

сучасності  

ПРН12. Володіти навичками проведення діагностичних вимірів з метою їх 

ефективного використання у вивченні особистості учасників навчального процесу 

(учителів, учнів) з метою створення позитивного психологічного клімату у класі  

ПРН13. Планувати, проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати свою 

педагогічну діяльність на основі засвоєних знань, умінь та навиків із дисциплін 

професійної підготовки   

ПРН14. Застосовувати сучасні методики й технології (зокрема інформаційні) для 

забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх навчальних закладах  

ПРН15. Зрозуміло доносити власні висновки, знання та їх обґрунтування до осіб, 

які навчаються, користуючись основними поняттями та термінами дисциплін 

професійної підготовки з обраної спеціальності та спеціалізації  

ПРН16. Формувати комунікаційну стратегію з суб’єктами взаємодії з дотриманням 

етичних норм, застосовувати демократичні технології прийняття колективних 

рішень, враховуючи власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні 

стратегії спілкування залежно від ситуації  

ПРН18. Визначати рівень особистісного і професійного розвитку, моделювати 

траєкторію особистісного самовдосконалення, виявляти здатність до 

самоорганізації професійної діяльності, застосовувати ідеї та концепції для 

розв’язання конкретних практичних задач  

ПРН19. Виявляти відповідальність за розвиток професійного знання і практичних 

навиків, здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної освітньо-

професійної цілі, включаючи ситуації невизначеності вимог і умов  

ПРН21. Організовувати та коректувати діяльність учнів в процесі навчання  

ПРН22. Здатність до самостійного та автономного навчання упродовж життя, 

розвиток мотивів самоактуалізації у сфері професійної діяльності, уміння 

застосовувати творчі здібності, які характеризують готовність до створення 

принципово нових ідей. 

Після завершення курсу студент повинен: 

- знати: основні поняття практичної фонетики; інтонацію розповідного, питального 

та окличних речень;  особливості системи голосних та приголосних; поділ речень на 

ритмічні групи; інтонаційну структуру складносурядних та складнопідрядних речень; 

особливості фоностилістичного аналізу тексту різної комунікативної спрямованості; 

- уміти формувати та удосконалювати нормативну вимову та навчання 

фоностилістичним варіантам німецької мови; 

- вільно користуватися отриманими практичними знаннями у мовленні; 



- сприймати зв’язну мову з метою запам’ятовування та зберігання в пам’яті 

граматичних форм та моделей, лексичних конструкцій та мовних кліше; 

- вміти виправляти фонетичні помилки учнів, використовуючи отримані теоретичні 

знання; 

- правильно та виразно прочитати текст та передавати стилістичне забарвлення 

різних типів тексту; 

- виявляти фонетичні явища, що притаманні німецькій мові в процесі мовлення; 

- уміти транскрибувати слова та відображати інтонацію за допомогою графіка. 

 
Формат курсу – лабораторні  заняття, індивідуальні та групові консультації  

Методи навчання:  
Досягнення практичних завдань курсу практичної фонетики німецької мови 

здійснюється шляхом використання різноманітних методів та прийомів роботи:  

- метод звукового сигналу;  

- метод фонетичних асоціацій; 

- тренування на ідентифікацію та диференціацію звуків; 

- прослуховування та імітація аудіоматеріалу;  

- виразне читання; 

- метод «драматизації»;  

- фонетичний аналіз слів та речень;  

- інтонування текстів; 

- CALL-метод. 

Основою розробки програми з практичної фонетики німецької мови є комплексний 

підхід, що поєднує комунікативний, свідомо-зіставний, фонологічний та фонетичний 

підходи. Домінуючим є комунікативний підхід, що пов’язує інтонаційні структури з 

емоційним станом того, хто говорить, та з метою повідомлення. Навчання усіх 

особливостей інтонації є втіленням комунікативного підходу у викладанні фонетики. 

                                                                                                    

Методи контролю: Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та 

професійної спрямованості контролю:  

- поточне усне опитування,  

- тестові завдання,  

- перевірка письмових (фонетична транскрипція, діалоги, твори тощо) та творчих 

проектів,  

- словникові диктанти,  

- модульні контрольні роботи,  

- групові та індивідуальні проектні роботи,  

- мультимедійні презентації,  

- залік,  

- екзамен. 

 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):  

практика усного та писемного мовлення,  практична граматика німецької  мови. 

Технічне й програмне забезпечення/обладнання – презентації змістового контенту у 

форматі Power Point, фрагменти відео-ресурсів за тематикою навчального контенту, 

електронні версії інформаційного забезпечення зі списку рекомендованої  літератури 

(базової та допоміжної) доступні на сайті Академії в розділі Освітні ресурси на платформі 

«Moodle» а також в мультимедійному центрі вивчення німецької мови (ауд. 53). Тестові 

завдання (на паперових носіях, у системі КТС) доступні в мультимедійному ресурсному 

центрі вивчення німецької мови (ауд. 53).  

 



Політики курсу 

Відвідування занять 
Відвідування занять є обов’язковим. Допускаються пропуски занять з поважних 

причин. Для  успішного засвоєння програмного матеріалу студент зобов’язаний 

самостійно вивчити матеріал пропущеного заняття; конструктивно підтримувати 

зворотній зв’язок на всіх заняттях;  дотримуватись дедлайнів у виконанні завдань; брати 

участь у контрольних заходах (поточний контроль, модульний контроль, підсумковий 

контроль). 

Відпрацювання пропущених занять 
Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим незалежно від причини 

пропущеного заняття. Заняття відпрацьовується під час консультації викладача. Роботи, 

які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Консультації 

Якщо у студентів виникають питання, то вони можуть звернутись із ними до 

викладача. Викладач призначає консультації, які потрібні для роз’яснення незрозумілих 

питань, для відпрацювання пропущених занять, для перевірки виконання самостійних 

завдань. А також студенти можуть звернутись на кафедру за літературою, за методичними 

рекомендаціями та іншими навчальними матеріалами. 

Академічна доброчесність 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Очікується, 

що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Будь-яке    копіювання або відтворення результатів чужої праці кваліфікується як 

порушення норм і правил академічної доброчесності та передбачає притягнення винного 

до відповідальності у порядку, визначеному Положенням про академічну доброчесність в 

КОГПА ім. Тараса Шевченка,  Положенням про запобігання плагіату та впровадження 

практики належного цитування у навчальному процесі КОГПА ім. Тараса Шевченка.   

Результатом невиконання та / або недотримання правил може бути оцінка 

«незадовільно» за курс. 

Зарахування результатів неформальної освіти 

Відповідно  до положення Академії про порядок визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті  (http://www.kogpi.edu.te.ua/images/stories/Henrikh/ 

polozhennya-pro-neformalnu-osvitu.pdf), може бути здійснено зарахування навчальної 

дисципліни  із представленням відповідних підтверджуючих документів (сертифікатів 

курсів, тренінгів, вебінарів тощо),   за заявою здобувача вищої освіти на ім’я декана 

факультету. Визнання результатів навчання, отриманих шляхом неформальної освіти, 

відбувається у семестрі, що передує вивченню дисципліни. 

 

Повний зміст курсу викладено в Робочій програмі навчальної дисципліни 

«Практична фонетика»  

http://www.kogpi.edu.te.ua/images/stories/Henrikh/angl_kaf/robochi_prohramy_ni

metska/rp_deu/prakt_fon_deu.pdf на сайті Академії та на платформі Moodle (для 

отримання доступу до матеріалів слід зареєструватися на освітній платформі Moodle). 

 

http://www.kogpi.edu.te.ua/images/stories/Henrikh/polozhennya-pro-dobrochesnist.pdf
http://www.kogpi.edu.te.ua/images/stories/Henrikh/polozhennya-pro-dobrochesnist.pdf
http://www.kogpi.edu.te.ua/images/stories/me/dokymentu/polozhenya/2019-2020/pol%20plagiat.pdf
http://www.kogpi.edu.te.ua/images/stories/me/dokymentu/polozhenya/2019-2020/pol%20plagiat.pdf
http://www.kogpi.edu.te.ua/images/stories/Henrikh/angl_kaf/robochi_prohramy_nimetska/rp_deu/prakt_fon_deu.pdf
http://www.kogpi.edu.te.ua/images/stories/Henrikh/angl_kaf/robochi_prohramy_nimetska/rp_deu/prakt_fon_deu.pdf
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