
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра англійської філології  та перекладу 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Практична фонетика (англійська мова)» 

1 курс 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) 

освітня программа: Мова і література (англійська) 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) 

 

Форма проведення: усна 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 

1. Перше питання - 20 балів (Перше  питання оцінюється за критеріями: відповідність змісту; 

повнота і ґрунтовність викладу; доказовість викладу; термінологічна коректність; точність 

виконання практичного завдання) 

2. Друге питання - 10 балів (Друге питання оцінюється за критеріями: артикуляційна 

правильність оформлення мовлення; інтонаційна правильність оформлення мовлення) 

3. Третє питання - 10 балів (Третє питання оцінюється за критеріями: правильна вимова слів; 

правильний розподіл логічного наголосу; дотримання пауз; дотримання потрібної інтонації) 

 

Завдання Бали 

1 питання: усна відповідь на теоретичне питання та фонетичний 

аналіз речення 

20 балів 

2 питання: декламування тексту або діалогу 10 балів 

3 питання: виразне читання тексту зі шкільного посібника 10 балів 

 

Орієнтовний перелік теоретичних питань до іспиту: 

1. The classification of English Consonant Phonemes.  

2. The classification of English Vowel Phonemes. 

3. Syllable Formation and Syllable Division in English. 

4. Word stress in English words. 

5. Assimilation. Types of assimilation. Degrees of assimilation. 

6. The meaning and use of The High / Low Falling Nuclear Tone. 

7. The meaning and use of The High / Low Rising Nuclear Tone. 

8. The meaning and use of the Falling-Rising Nuclear Tone. 

9. The meaning and use of the Rising-Falling Nuclear Tone. 

10. The main types of heads. 

11. The intonation of imperative sentences. 

12. The intonation of direct address. 

13. The intonation of general questions. 

14. The intonation of special questions. 

15. The intonation of alternative questions.  

16. The intonation of disjunctive questions. 

17. The intonation of statements (straightforward, implicatory, friendly). 

18. The intonation of parentheses. 

19. The intonation of non-final parts of utterances. 

20. The intonation of reporting phrases and reported speech. 

  

Екзаменатор:      доц. Матвєйченко В.В. 

 

 Завідувач кафедри:     доц. Якуба В.В. 


