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Дисципліна «Експериментально-фонетичні методи досліджень: теорія і 
практика» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта зі 
спеціальності 035 Філологія. У теоретичному плані вона забезпечує 
професійний розвиток аспірантів у галузі теоретичної та експериментальної 
фонетики – від ранніх фонетичних досліджень до її сучасних комунікативних, 
когнітивно-дискурсивних та енергетичних студій – і спрямована на формування 
наукової та прикладної обізнаності аспірантів-філологів у спектрі ключової 
проблематики цієї теорії та практики фонетичного аналізу усного мовлення. У 
межах курсу аспіранти отримують знання стосовно історіографії теорії 
фонетики, її основних концепцій, ключових персоналій та шкіл вітчизняної і 
зарубіжної теорії фонетики, про сучасні підходи до теоретичного та 
експериментального пізнання феномену усного мовлення. Розглядається 
основна проблематика сучасних експериментально-фонетичних досліджень, 
висвітлюються різноаспектні питання звукової будови мови й мовлення: 
комунікативно-когнітивний, культурологічний та прагматичний аспекти 
фонетичних досліджень усного мовлення; фоносемантичні й фоностилістичні 
особливості текстів різних жанрів; константність і варіативність 
соціофонетичних параметрів усного мовлення. Особливу увагу в межах курсу 
приділено компонентам акустичної структури звукової матерії мови і аспектам 
їхнього дослідження: артикуляційному, акустичному, перцептивному та 

фонологічному. У фокусі уваги курсу перебувають вивчення й аналіз звукових 
явищ за допомогою методів артикуляційної, акустичної, перцептивної і 
лінгвістичної фонетики. Курс завершується розглядом використання сучасних 
комп’ютерних програм та технічних засобів отримання й обробки даних у 
експериментально-фонетичних дослідженнях усного мовлення. У практичному 

плані дисципліна передбачає опанування вмінням проведення поглибленого 
фонетичного/фонологічного аналізу за допомогою методів артикуляційної, 
акустичної, перцептивної і лінгвістичної фонетики (фонології) та лінгвістичної 
інтерпретації результатів експериментально-фонетичного дослідження. 
 



Загальний обсяг 
(відповідно до 
робочого 
навчального 
плану) 

3 кредити ЄКТС; ____90_____ год., у тому числі: 
 Денна/вечірня  

форма навчання 

Заочна форма 
навчання 

лекції 20 год. 6 год. 
семінарські заняття 10 год. 4 год. 
практичні заняття     – – 

консультації – – 

самостійна робота    60 год. 80 год. 
 

Передумови до 
вивчення або 
вибору навчальної 
дисципліни 

Для успішного засвоєння дисципліни аспіранти повинні володіти знаннями в 
галузі загального мовознавства, теоретичної фонетики, семантики, прагматики, 
стилістики та інтерпретації тексту, сучасних методів лінгвістичних досліджень. 
Знання та навички, отримані внаслідок вивчення цих курсів, формують 
необхідну базу для опанування курсу «Експериментально-фонетичні методи 
досліджень: теорія і практика» і мають високу ступінь кореляції з його змістом.  
Аспіранти повинні знати: принципи та етапи еволюції наукових парадигм у 
контексті лінгвістичних студій; еволюцію та сучасний стан фонетичної теорії в 
сучасній лінгвістиці в ракурсі загальних принципів та новітніх підходів; основні 
компоненти акустичної структури звукової матерії мови і аспекти їхнього 
дослідження: артикуляційний, акустичний, перцептивний і фонологічний;   

Аспіранти повинні вміти: застосовувати методологічний інструментарій 
теоретичного та експериментального пізнання феномену усного мовлення у 
власних дослідженнях та критично оцінювати його витлумачення і 
використання в науковій літературі; працювати з науковою та довідковою 
літературою, у тому числі англійською мовою; володіти культурою усного 
виступу, у тому числі у формі презентацій, брати участь у науковій дискусії; 
доводити наукові гіпотези, презентувати результати наукового дослідження у 
формі індивідуальної і групової проєктної роботи. 
 

Мета вивчення 
дисципліни 

Сприяти формуванню у аспірантів системи наукових знань про сучасні підходи 
до теоретичного та експериментального пізнання феномену усного мовлення, 
що дозволить поглибити їхні філологічні знання, покращити комунікативну 
компетентність у сфері академічної комунікації і культури професійного 
спілкування під час виконання науково-дослідних робіт; сприяти усвідомленню 
аспірантами етапів еволюції теоретичної та експериментальної фонетики, 
витоків та напрямів її розбудови, а також векторів її подальшого розвитку, що 
сприятиме формуванню сучасного світогляду філологів − дослідників та 
викладачів вищої школи; сприяти систематизації і поглибленню знань 

аспірантів у галузі теоретичної і експериментальної фонетики шляхом вивчення 
й аналізу звукових явищ за допомогою методів артикуляційної, акустичної, 
перцептивної і лінгвістичної фонетики, а також використання сучасних 
комп’ютерних програм у експериментально-фонетичних дослідженнях; сприяти 
поглибленню вмінь і навичок фонетичного (аудитивного та акустичного) 
аналізу усного мовлення, що є необхідним для здійснення науково-дослідної та 
викладацької діяльності філолога. 

 

 

Компетентності, яких аспірант набуває в результаті вивчення дисципліни 
1.  Усвідомлення ролі системності наукових знань для розв’язання комплексних проблем у галузі теоретичної 
та експериментальної фонетики, що передбачає володіння знаннями із загальнофілологічних дисциплін, 
новітніх наукових парадигм і методології філологічних досліджень. 
2.  Здатність формулювати наукову проблему в галузі  теоретичної та експериментальної фонетики, робочі 
гіпотези стосовно власної досліджуваної проблематики крізь призму теорії фонетики, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних і створення нових цілісних знань міждисциплінарного ґатунку.  
3. Здатність визначати методологічні засади комплексного експериментально-фонетичного дослідження 
тексту та дискурсу, удосконалювати методи та методики  фонетичного аналізу й лінгвістичної інтерпретації 



результатів експериментально-фонетичного дослідження. 

4. Здатність самостійно збирати, опрацьовувати, узагальнювати й всебічно аналізувати  результати 
філологічних  досліджень у галузі теоретичної та експериментальної фонетики, інформацію про наукові 
процеси в цій галузі, що відбуваються в  Україні та в світі. 
5.  Здатність до генерування нових, креативних ідей, пов’язаних з розробкою досліджень у галузі  теоретичної 
та експериментальної фонетики. 

6.  Здатність до проведення аналітичної та експериментальної наукової діяльності в галузі сучасних 
фонетичних студій  та суміжних дисциплін, до організації, планування й прогнозування результатів наукових 
досліджень філологічного ґатунку. 
7.  Здатність до ефективного практичного використання комп’ютерних та мультимедійних технологій у 
підготовці презентацій та проєктних робіт з проблематики  теоретичної та експериментальної фонетики. 

8. Здатність працювати з наукометричними базами даних з метою пошуку інформації з проблематики  
теоретичної та експериментальної фонетики для виконання власного наукового дослідження та в підготовці 
одноосібних та колективних наукових публікацій. 
9. Здатність до наукової комунікації, міжнародного співробітництва, відстоювання власних наукових 
поглядів державною й іноземними мовами. 

10. Здатність до публічного представлення і захисту наукових результатів, виступів на наукових форумах, 
конференціях і семінарах, дотичних до проблематики експериментально-фонетичних досліджень. 

 
 

 

Результати навчання з дисципліни 

1. Характеризувати етапи становлення  теоретичної та експериментальної фонетики у термінах і підходах 
західноєвропейських і східноєвропейських шкіл та з огляду на окремі персоналії.  
2. Критично аналізувати актуальний стан експериментально-фонетичних студій з орієнтацією на чинні 
настанови сучасної лінгвістики. 
3.  Пояснювати основні поняття  теоретичної та експериментальної фонетики, процеси становлення і розвитку 
фонетичної будови мови.  

4. Розрізняти  основні компоненти акустичної структури звукової матерії мови і аспекти їхнього дослідження: 
артикуляційний, акустичний, перцептивний і фонологічний. 
5.  Критично осмислювати засади і принципи експериментально-фонетичних студій усного мовлення. 

6. Оперувати концептуально-методологічним апаратом теоретичного та експериментального пізнання 
феномену усного мовлення, розробленим різними школами, напрямами і персоналіями. 
7. Поєднувати різні методики фонетичного аналізу дискурсу у власних дослідженнях та поетапно 
здійснювати такий аналіз з використанням сучасних комп’ютерних програм та технічних засобів отримання й 
обробки даних у експериментально-фонетичних дослідженнях усного мовлення. 

8. Розробляти власну концепцію досліджуваного матеріалу з огляду на здобутки теоретичної та 
експериментальної фонетики  в ракурсі міждисциплінарних зв’язків. 
9.  Визначати способи прикладного застосування результатів власного дослідження у практичному аналізі 
експериментального  матеріалу.  
10.  Уміти робити усні презентації за матеріалами курсу згідно з індивідуальними чи груповими завданнями. 
11.  Уміти виготовлювати необхідні роздаткові та комп’ютерні матеріали і забезпечувати зворотній зв’язок з 
аудиторією під час усних презентацій. 
12.  Виявляти навички самостійної підготовки індивідуальних презентацій з використанням творчого підходу.  
13. Самостійно виконувати завдання з фонетичного аналізу усного мовлення із дотриманням принципів 
академічної доброчесності. 

 

Тематичний план 
занять 

Змістовий модуль 1. Фонетика і фонологія у структурі мови.  

Базові поняття і персоналії  
1.1 Сучасний стан фонетичної теорії в лінгвістиці. Етапи її становлення та розвитку 

на вітчизняному і світовому ґрунті. Роль вітчизняних і зарубіжних дослідників 
фонетичного ладу мови в його системно-структурному і когнітивно-

семантичному вимірах. Енергетична теорія мовлення.  
1.2

. 
Компоненти акустичної структури звукової матерії мови і їхні аспекти: 
артикуляційний, фізичний (акустичний), перцептивний і функціональний 
(лінгвістичний). Розділи фонетики, що вивчають ці аспекти.  
1.3. Артикуляційний (фізіологічний) аспект фонетичних досліджень – від 
візуального спостереження за роботою органів мовлення до моделей творення 
мовлення. Принципи артикуляційної класифікації голосних і приголосних. 
Динаміка творення мовлення і вимовні програми. 
1.4 Акустичний (фізичний) аспект фонетичних досліджень. Основні акустичні 
характеристики звуків мовлення. Властивості джерел і резонансні 
характеристики мовленнєвого тракту. Акустична теорія творення мовлення. 



1.5 Перцептивний аспект фонетичних досліджень. Рівні слухової і фонетичної 
обробки акустичного сигналу при сприйнятті мовлення. Моделі сприйняття 
мовлення. Функційний (лінгвістичний) аспект фонетичних досліджень. Звукові 
одиниці і їх співвідношення з функційною організацією звукового ладу мови. 
Психологічна реальність системних відношень між фонологічними одиницями.   

  

Змістовий модуль 2.  Методологія експериментально-фонетичних досліджень: 
теоретичні передумови, програма та методика дослідження, лінгвістична 

інтерпретація результатів 

2.1. Узагальнений технологічний алгоритм проведення теоретично-

експериментального дослідження в галузі фонетики. Розробка теоретичних 
передумов дослідження. 

2.2 Розробка програми і методики проведення дослідження усного мовлення. 
Загальнонаукові і спеціальні методи фонетики і фонології. Семантичний і 
дистрибутивний методи фонологічного аналізу. 

2.3  Методи проведення експериментально-фонетичних досліджень: методи 
артикуляційної фонетики (інтроспекція, фільмування, фотографування, 
рентгенографування, палатографування тощо). 
2.4.  Методи проведення експериментально-фонетичних досліджень: методи 
перцептивної фонетики (слуховий, аудиторський аналіз) і акустичної  
фонетики (електроакустичний, спектральний аналіз). 
2.5. Використання сучасних комп’ютерних програм Praat (University of 
Amsterdam), Sonic Visualiser (University of London), Sound Forge (Sony Corp.), 

Speech Analyzer (SIL Org.), WASP/SFS (University College London), Wavelab 

(Steinberg Co. Ltd) в експериментально-фонетичних дослідженнях. 
Лінгвістична інтерпретація результатів дослідження. 
 

 

Система оцінювання результатів навчання 
 

Програмні результати навчання Методи  
навчання 

Форми 
оцінювання 

ПРН 2. Критично аналізувати та оцінювати основні класичні та новітні 
філологічні концепції, фундаментальні праці конкретної філологічної 
спеціалізації, глибоко розуміти теоретичні й практичні проблеми в галузі 
дослідження і пропонувати шляхи їх вирішення. 

Загальнонаукові 
методи 
теоретичного 
пізнання: 
аналіз, синтез, 
абстрагування, 
узагальнення. 
 
Технологія 

особистісно 
орієнтованого 
навчання  
 

Методи 

інтерактивного 
(комунікативного) і 
проблемного 
навчання 
Методи навчання: 
• iнтерактивні 
лекційно-
семінарські з 
використанням 
презентацій   у 
форматі РowerРoint  
•  групова наукова 
дискусія, 
обговорення 
матеріалу в режимі 
діалогу із 
постановкою 
проблемних питань 
• ситуаційний аналіз 
(кейс-метод), 
дослідження 
ситуації 
професійної 

Тематичний 
контроль: 
Індивідуаль
не і групове 
опитування. 
 

 

 
Експрес-

контроль. 
 
 

 

Оцінювання 
роботи 
аспірантів в 
групах.  
 
 

 

Оцінювання 
індивідуальн
их завдань 
аспірантів. 
 
 

 

Оцінювання 
індивідуальн
их і 

ПРН 3. Порівнювати і класифікувати різні наукові погляди у галузі 
дослідження, формулювати й обґрунтовувати власну наукову концепцію; 
критично аналізувати власні наукові досягнення і здобутки інших 
дослідників. 
ПРН 4. Обирати адекватну предмету філологічного дослідження 
методологію, запроваджувати сучасні методи наукових досліджень для 
розв’язання широкого кола проблем і завдань у галузі філології. 
ПРН 13. Визначати мету власного наукового дослідження, генерувати нові 
ідеї, мислити абстрактно, адаптуватися до нових умов і ситуацій. 
ПРН 14. Формулювати фундаментальну наукову проблему в галузі 
філології (мовознавство, літературознавство, перекладознавство) та 
робочу гіпотезу з досліджуваної проблеми. 

ПРН 15. Застосовувати принципи організації й проведення комплексних 
теоретичних і експериментальних досліджень в сфері філології 
(мовознавство, літературознавство, перекладознавство) з урахуванням 
відомих наукових розвідок, міжнародних стандартів і рекомендацій. 
ПРН 16. Виявляти спільні та відмінні тенденції розвитку лінгвістики, 
літературознавства й перекладознавства.   
 



взаємодії з 
використанням 
різних методів 
(аналіз літературних 
джерел, 
спостережень, 
фонетичний 
експеримент тощо), 
презентація 
результатів 
виконаних 
досліджень 
 
Індивідуальні  
завдання:  
• фонетичний аналіз 
з використанням 
аудитивного і 
акустичного 
методів й 
лінгвістична 
інтерпретація 
отриманих даних 
• Індивідуальні та 
групові презентації 
студентів за 
обраними темами, 
дотичними до 
матеріалу курсу 

 

групових 
презентацій. 
 

 

 

Перехресне 
оцінювання 

презентацій 
аспірантами. 
 

 

Тематичне 
поточне 
тестування. 
 

Модульна 
контрольна 
робота. 
 
 

 

Залік. 

 

 

Поточний контроль успішності аспірантів здійснюється протягом семестру. Під час 
опанування навчальним матеріалом оцінюється аудиторна, самостійна робота та інші види навчальної 
діяльності аспіранта. Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за 
результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної 
підготовки і практичних навичок аспірантів із зазначеної теми (у тому числі самостійно 
опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях. 

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспірантів здійснюється за  
накопичувальною системою із виведенням середнього арифметичного.  

Модульний контроль. Семестровому контролю з навчальної дисципліни «Експериментально-

фонетичні методи досліджень: теорія і практика» передує написання аспірантами модульної 
контрольної роботи 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи  
з дисципліни «Експериментально-фонетичні методи досліджень: теорія і практика» 

Модульна контрольна робота включає три завдання, а саме: перше (навести специфічні ознаки 
компонентів акустичної структури звукової матерії мови; друге (визначення аспектів їхнього 
дослідження, таких як артикуляційний (фізіологічний), акустичний (фізичний), перцептивний і 
фонологічний (лінгвістичний) у структурно-смисловій організації аналізованого фрагменту усного 
мовлення, кожне з цих завдань оцінюються за шкалою від 0 до 5 балів. Третє завдання (фонетичний 
аналіз визначених фрагментів усного мовлення з їх лінгвістичною інтерпретацією) – від 0 до 10 балів 
за такими критеріями:  

9-10 балів (відмінно) виставляються за вичерпну, змістовну, логічну та послідовну за викладом 
відповідь, що містить самостійні судження та демонструє здатність творчого розв’язання завдання. 

7-8 балів (добре) виставляються за умови, що відповідь правильна, повна, змістовна, послідовна, 
але містить незначні помилки у викладі теоретичного матеріалу і практичного розв’язання проблеми, 
рівень самостійності суджень недостатній.  

5-6 балів (задовільно) за умови, що відповідь неповна, схематична, є неточності і помилки в 
розкритті проблеми, рівень самостійності суджень недостатній. 

3-4 бали (незадовільно) і менше виставляється за умови відсутності вичерпної відповіді на 
питання, наявності значної кількості неточностей і фактологічних помилок, що свідчить про 
поверховість знань аспіранта. 

Максимальна кількість балів за виконану МКР становить 20, які переводяться у рейтинговий 
бал, який дорівнює 50 балам. 



Підсумковий (семестровий) контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання 
аспірантів на завершальному етапі вивчення дисципліни. 

№ з/п 
Форма підсумкового 

контролю 

Види навчальної діяльності 
аспіранта 

Максимальна 
кількість балів 

1. Передбачений 
підсумковий контроль –
залік 

1. Аудиторна та самостійна 
навчальна робота аспіранта 

2. Модульна контрольна робота 
(МКР) 
3. Залік 

50 

 

50 

 

 

 

Семестровий контроль з навчальної дисципліни «Експериментально-фонетичні методи 
досліджень: теорія і практика» проводиться у формі заліку за обсягом усього навчального матеріалу, 
визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним планом 
і графіком навчального процесу. 

Оцінювання на заліку здійснюється за національною шкалою, за 100-бальною шкалою і шкалою 
ЄКТС. На заліку екзаменатор виставляє семестровий рейтинговий бал, оцінку за залік (“зараховано / 
не зараховано”), кількість балів за 100-бальною шкалою й оцінку за шкалою ЄКТС.  

 Аспіранти, які мають семестровий рейтинговий бал з навчальної дисципліни 60 і вище, 
отримують оцінку “зараховано” і відповідну оцінку у шкалі ЄКТС без складання заліку. Аспіранти, 
які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік. 

Якщо аспірант на заліку отримав підсумкову оцінку з дисципліни за національною шкалою 
“не зараховано”, то, крім цієї оцінки, у відомості обліку успішності йому незалежно від набраного 
семестрового рейтингового балу виставляється оцінка FX за шкалою ЄКТС і 0 балів за 100-бальною 
шкалою. 
 

Підсумковий 
рейтинговий бал 

Оцінка за шкалою ЄКТС Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А Відмінно 

82 – 89 В добре 

 75 – 81 С 

66 – 74 D задовільно 

 60 – 65 Е 

0 – 59 FХ незадовільно 

На заліку у графі відомості обліку успішності “Відмітка про залік” викладач виставляє: 
 оцінку за залік за національною шкалою (“зараховано”); 
 кількість балів, що відповідає підсумковому рейтинговому балу аспіранта з навчальної 

дисципліни (кількість балів за 100-бальною шкалою); 
 оцінку за шкалою ЄКТС (А, В, С, D, Е). 
В Індивідуальний навчальний план аспірант записує точну назву дисципліни (абревіатури не 

допускаються), кількість годин і кредитів, підсумкову оцінку з дисципліни за національною шкалою, 
кількість балів за 100-бальною шкалою і оцінку за шкалою ЄКТС.  
Політика курсу Аспірант вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він 

виконав усі види робіт, що передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни. 

Незалежно від форми здобуття третього рівня вищої освіти (очної (денної 
і вечірньої) і заочної) аспіранти зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і 
проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни. 

У разі неможливості аспірантам вечірньої та заочної форми здобуття 
освіти відвідувати всі аудиторні заняття з об’єктивних причин, вони складають 
індивідуальний графік відвідувань (не менше 50%), а решту завдань виконують 
дистанційно. Аспіранти погоджують цей графік із викладачем і відділом 
науково-дослідної роботи. Графік повинен бути затверджений проректором з 



наукової роботи. 
Якщо аспіранти денної форми здобуття вищої освіти через поважні 

причини (хвороба, надзвичайні сімейні обставини тощо) не можуть відвідувати 
певну кількість аудиторних занять, вони мають їх відпрацювати. Процедуру та 
форми терміни відпрацювання аспірантами денної форми здобуття освіти 
пропущених занять із навчальної дисципліни визначає кафедра східної 
філології і доводить до відома аспірантів конкретні графіки відпрацювання 
пропущених занять з дисципліни і критерії оцінювання. 

Під час роботи над письмовими роботами не допустимо порушення 

академічної доброчесності. Зокрема: ● використання в роботі чужих текстів чи 
окремих фрагментів без належного посилання на джерело, зі змінами окремих 
слів чи речень; ● використання перефразованих чужих ідей без посилання на їх 
авторів; ● видавання за власний текст купленого чи отриманого за 
нематеріальну винагороду чужого тексту чи його фрагменту; ● несамостійне 
виконання будь-яких навчальних завдань (якщо це не передбачено вимогами 
програми); ● фальсифікація результатів наукової чи навчальної роботи; ● 

посилання на джерела, які не використовувалися у роботі, ● залучення 
підставних осіб до списку авторів наукової чи навчальної роботи, участь таких 
осіб у поточній чи підсумковій оцінці знань.  

Основні види відповідальності аспірантів за порушення академічної 
доброчесності: • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік 
тощо); • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 
програми; • відрахування із закладу освіти; • позбавлення академічної стипендії; 
• позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. 
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