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ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ВИМОВИ 
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Статтю присвячено одній із проблем сучасної методики викладання іноземної мови 
в загальноосвітній школі України – навчанню вимові. Актуальність дослідження зумовлена 
тим, що в умовах навчання іноземної мови у школі вимова, як один із елементів мовної струк-
тури, залишається поза увагою вчителів. Стаття спрямована на повідомлення результатів 
огляду підручників, які використовуються в українській школі для вивчення вимови. Перегля-
нуто забезпечення вчителів належною підручниковою базою для вивчення вимови на уроках 
англійської мови. Для дослідження відібрано такі підручники: англійські видання “Upstreem: 
Intermediate” (Експрес-публікація), “On screen: Intermediate B1 + / B2” (Експрес-публікація) 
та українські видання «Англійська» А. Несвіта та «Англійська» О. Карп’юка, було детально 
проаналізовано та представлено результати їх порівняльного аналізу. 

Здійснено пошук сегментних і суперсегментих одиниць фонетики, які надані підручни-
ками, як вони пояснені і чи зрозумілі для сприйняття учнями. Досліджено основні фонетичні 
концепції, які використовуються і які повинні використовуватися на уроках англійської мови 
в загальноосвітній школі. Переглянуто та проаналізовано вправи на аудіювання для учнів 
та пояснення виконання таких вправ для вчителів, розглянуто їх ефективність і зрозумі-
лість. Також у статті розглянуто теми вимови, висвітлені в підручниках, наскільки вони 
відповідають тематиці уроків з англійської мови. 

Проведене дослідження було зосереджене на таких питаннях: які елементи вимови є пред-
метом розгляду авторів підручників, наскільки повно та ефективно подається вимова як один 
з аспектів навчання іноземної мови у цих підручниках, чи можуть ці підручники стати в нагоді 
недосвідченим вчителям. У статті також представлено прізвища науковців і здійснено ана-
ліз останніх досліджень щодо вивчення фонетики (сегментних і суперсегментних одиниць) на 
уроках англійської мови в загальноосвітніх школах України. Розглянуто погляди досвідчених 
науковців на підручникову базу в школах щодо якості висвітлення в них розділів про вимову. Зро-
блено висновки та обґрунтування доцільності вивчення цього питання в подальшому.

Ключові слова: фонетичні компетенції, вимова, інтонація, підручник англійської мови, 
сегментні та суперсегментні рівні, фонетичні вправи.

Постановка проблеми. Оновлення змісту 
навчання іноземних мов у загальноосвітніх уста-
новах пов’язується зі змінами у стратегічних 
напрямах розвитку сучасної шкільної освіти, 
насамперед зі спрямуванням навчальної діяль-
ності на вироблення в учнів необхідних життє-
вих компетентностей, які в майбутньому давали 
б змогу випускникам школи комфортно почува-
тися в сучасному світовому мультилінгвальному 
та полікультурному просторі. Це об’єктивно 
зумовлено низкою чинників, пріоритетними 
серед яких є тенденція на постійну глобалізацію 
та інтенсифікацію розвитку міжнародних кон-
тактів у різних сферах життєдіяльності, а також 
активна переорієнтація шкільної іншомовної 
освіти на нові парадигми навчання. 

Важливе місце в цих трансформаційних про-
цесах належить шкільним підручникам як осно-

вним засобам реалізації змісту навчання. Саме цей 
факт змушує не лише різнобічно переосмислити 
науково-теоретичні підходи до його визначення, але 
й знайти ефективні методи, способи, форми і засоби 
презентації у навчальних книгах. У зв’язку з цим 
теоретичну модель сучасних шкільних підручни-
ків з іноземних мов доцільно розглядати як таку, 
що ґрунтується на визнанні їх двоєдиної сутності: 
1) як носіїв змісту іншомовної освіти; 2) як засобів 
навчання іншомовного спілкування. З огляду на це, 
підручники мають відбивати таку модель діяльності 
школярів, яка забезпечується дидактично і мето-
дично доцільно дібраним і раціонально організо-
ваним у них змістом навчання, що ґрунтується на 
компетентнісному, комунікативному, діяльнісному, 
особистісно орієнтованому, культурологічному під-
ходах і сприяє успішному виконанню цілей, визна-
чених чинними навчальними програмами [8, c. 5].
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Одним із найбільш актуальних і важливих 
завдань, які Україна ставить перед системою шкіль-
ної та університетської освіти, є підвищення стан-
дартів вивчення іноземних мов. Викладання іно-
земної мови передбачає інтеграцію двох аспектів. 
По-перше, іноземна мова розглядається як система 
лінгвістичних знаків, пов’язаних з різними рів-
нями мови: фонологією, граматикою (морфологією 
та синтаксисом) та лексикою. У навчально-вихов-
ному процесі загальноосвітніх закладів шкільний 
підручник відіграє важливу роль як основний засіб 
передачі знань. Реформа в галузі освіти передба-
чає модернізацію підручників, вчителі потребу-
ють навчально-методичних комплексів із аудіо-та 
відеоматеріалами. Отже, з точки зору навчання 
ми говоримо про навчання трьох аспектів побудови 
мови: вимови, граматики та лексики. 

Мова є загальновизнаним засобом спілку-
вання. Це означає, що студентам не досить ово-
лодіти граматичними правилами та структурами, 
словами та словосполученнями. Для спілкування 
мовою їм потрібно навчитися користуватися 
фонетичними, морфологічними та лексичними 
засобами, тобто розвивати навички, так звані ком-
петенції, які здебільшого називають навичками 
сприйняття (читання та аудіювання) та продук-
тивними навичками (письмо та розмова). З усіх 
трьох аспектів побудови мови вимова, здається, 
є найважчою для навчання та вивчення, особ-
ливо в українському контексті, де англійську мову 
викладають виключно не носії мови. Більшість 
викладачів англійської мови не мають спеціальної 
підготовки з викладання вимови, особливо щодо 
різних рівнів шкільного навчання. Це часто при-
зводить до нездатності вчителя визначити зако-
номірності або причини проблем вимови учнів. 
Вони також не мають систематичного способу 
навчання сегментних і супрасегментних знань 
англійської мови. Тобто набуття фонетичних ком-
петенцій часто залишається поза увагою.

Сучасне підручникотворення в Україні – одна 
з небагатьох галузей, яка переживає бурхливий роз-
квіт. Однак не можна бути до кінця впевненим, що 
обраний навчальний посібник найкращим чином 
відповідає вимогам викладання, зокрема, інозем-
ної мови. Згідно з новою Програмою з іноземних 
мов: «Успішна реалізація змісту навчання інозем-
ної мови можлива за умови раціонального засто-
сування навчальних засобів як основних механіз-
мів виконання мети і завдань. Основними засобами 
навчання є підручники, підготовка яких має здій-
снюватися відповідно до наукових засад, прийня-
тих у галузі підручникотворення» [5, с. 261].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок щодо діагностики підручників 
з англійської мови та створення підручника для 
початкової школи висвітлено у дослідженнях 
О. О. Коломінова, К. І. Онищенко, В. М. Плахот-
ник, С. В. Роман, О. Б. Бігич, М. В. Денисенко, 
М. З. Біболєтова, І. М. Верещагіна, Г. В. Рогова, 
О. О. Лєнської. У них висвітлюються основні 
положення концепцій підручників для навчання 
іноземної мови, надаються практичні рекомен-
дації щодо використання матеріалів підручників 
(Т. Сірик, Л. Калініна, С. Роман, Н. Чумак).

Окремі питання підручникотворення як похідні 
від основних тем порушувалися також деякими 
зарубіжними дослідниками: Brown, Byram M.; 
Dermis R. Preston; Duszenko M.; Ellis R.; Kramsh C.; 
Jeremy Harmer, Hymes D., Isabel Santos Gargallo; 
Neuner G.; Richard Yang; Liberman K.; Moreno 
Fernández F.; Williams J.; Álvarez Méndez J. M.; 
Elis R.; Miguel L.; Moreno Fernández F.; Sánchez 
Pérez A.; Sánchez Lobato J.; Bachman L.; Richards 
J. C.; H. Douglas; Savignon S. J.; Stern H. H. 

Відсутність ґрунтовних комплексних, різно-
бічних і переконливих досліджень наукових засад 
конструювання змісту шкільних підручників з іно-
земних мов свідчить, що ця проблема не отримала 
належної уваги з боку вітчизняних і зарубіжних 
науковців. У педагогічній теорії відсутнє цілісне 
різноаспектне дослідження проблеми побудови 
змісту шкільних підручників з іноземних мов, 
яке дозволяло б авторам відповідної навчальної 
літератури системно на науково обґрунтованих 
засадах організовувати підручникотворчу роботу, 
ґрунтуючи свої погляди на новітніх досягненнях 
дидактики, психології, методики, психолінгвіс-
тики, лінгвістики, знання яких долучаються до 
цієї важливої конструкторської діяльності [8, c. 6]. 

Що стосується саме фонетичного розділу під-
ручника, то аналіз наукової літератури свідчить, 
що серед вчених немає єдиного погляду на способи 
засвоєння фонетичної компетенції на уроках англій-
ської мови. За словами Т. Єременко навчити учнів 
фонетичної компетенції (правильній вимові) розу-
міється як навчити індивідів оперувати знаннями 
щодо функціонування сегментних і супрасегмент-
них одиниць фонетичної системи мови у мовленні 
за допомогою методів і методик [7, с. 51].

Можна зустріти багато науковців, які так чи 
інакше досліджують цю тему. У шкільних підруч-
никах багато уваги приділяється саме лексичному 
і граматичному матеріалу. Вивчення ж вимови 
часто залишається поза увагою. За висловом 
Девіда Ф. Далтона [6, с. 589], вимова як «Попе-
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люшка», яка ніколи не йде «на бал». Іншими сло-
вами, вимовою є найбільш занедбаний аспект 
викладання у класі англійської мови. Крім того, 
більшість підручників взагалі не надають зна-
чення вимові або приділяють їй дуже мало уваги 
порівняно з іншими навичками та аспектами.

Варто зазначити, що правильна ритмомелодика, 
вимова звуків, звукосполучень є обов’язковою 
умовою для функціонування мови як засобу 
спілкування. Кожному вчителеві відомо, що при-
пущення таких помилок як змішування довгих 
і коротких голосних звуків (що може здаватися 
неістотним при вивченні російської та україн-
ської мов) або оглушення дзвінких приголосних 
у закінченнях слів призводить до цілковитої зміни 
значення слова. Тому дослідження, що зосереджу-
ється на навчанні вимови для учнів, є надзвичайно 
актуальним. Прикладні лінгвісти завжди виявляли 
живий інтерес до питань, пов’язаних із такими 
аспектами навчання вимови у класі: наголос для 
зрозумілості вимови, мовне тестування та оцінка 
виконання вимови учнів, взаємозв’язок вимови 
з чотирма типами навичок, моделі вимови; фоно-
логічні знання про вплив рідної мови на вимову, 
інтегрована модель навчання вимови [6, с. 66].

Постановка завдання. Мета статті спря-
мована на повідомлення результатів огляду під-
ручників, що використовуються в українській 
старшій школі для вивчення вимови. Для цього 
ми провели огляд підручників, зосередившись на 
таких питаннях:

− Які фонетичні теми охоплюють підруч-
ники?

− Як ці теми розглядаються з точки зору ефек-
тивності та доцільності?

− Яку підтримку надають підручники вчите-
лям, які мало або зовсім не навчалися викладанню 
вимови?

Щоб відібрати підручники для включення 
в дослідження, ми спочатку вирішили обмеж-
ити свою увагу чотирма підручниками, які вико-
ристовуються для викладання англійської мови 
в старших класах деяких загальноосвітніх шкіл 
України. Це два англійські видання: “Upstreem: 
Intermediate” (Експрес-публікація), “On screen: 
Intermediate B1 + / B2” (Експрес-публікація)  
[9; 10; 11; 12; 13] та два українські видання «Англій-
ська» А. Несвіта та «Англійська» О. Карп’юка 
[14; 15]. Підручники були переглянуті разом із 
відповідними книгами вчителя. Огляд підручника 
ґрунтується на дослідницьких питаннях, включе-
них до шаблону для огляду підручника, розробле-
ного П. Уоттом [4, с. 278]. Підручники та книги 
для вчителів були ретельно переглянуті.

У табл. 1 подано короткий зміст тем, які містяться 
в кожному підручнику. «X» у колонці означає, що 
тема була представлена. Однак той факт, що тема 
була висвітлена, не свідчить про те, чи є висвітлення 
повним і зрозумілим як для вчителя, так і для учня.

Обидва українські видання підручників англій-
ської мови взагалі не охоплюють жодної теми 
вимови, тоді видання англійською мовою стосу-
ються деяких елементів вимови. Крім того, оби-
два англійські видання здебільшого зосереджені 
на супрасегментних групах особливостей вимови, 
що охоплює усі зазначені теми, крім ритму. “On 
Screen” також розглядає одну з тем сегментної 
групи, а саме короткі та довгі голосні. Отже, зага-
лом з точки зору відповідності навчальним про-
грамам з іноземних мов для старшого рівня оби-
два англійські видання видаються доречними.

Давайте розглянемо теми вимови, висвітлені 
в обох підручниках, більш докладно. Підручник 
“Upstream” охоплює такі теми вимови:

− «Інтонаційні моделі, що виражають спів-
чуття, жалість, вигуки та виправдання»;

Таблиця 1
Сегментні

рівні Upstreem On Screen Англійстка
А. Несвіта

Англійська
О. Карп’юка

Фонетичні символи (транскрипція)
Голосні і приголосні звуки

Дифтонги
Короткі і довгі голосні Х

Суперсегментні
рівні
Ритм

Наголос Х Х
Наголос у реченні Х Х
Функції інтонації Х Х

Інтонація в різних реченнях Х Х
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− «Інтонація коротких відповідей: загальні 
та спеціальні питання»;

− «Наголос: контрастивний наголос; наголос 
ключового слова; наголос прикметників»;

− «Вимова слів грецького та латинського 
походження».

“On Screen” охоплює такі теми:
− «Наголос: наголошені склади у словах; 

наголос у питаннях і наголос у вигуках»;
− «Інтонація у вигуках, у запитаннях»;
− «Вимова коротких і довгих голосних звуків 

та омофони».
Якщо порівняти два списки тем вимови, що 

висвітлюються в підручниках, стає очевидним, 
що загалом вони охоплюють майже однакові 
сфери. Обидва підручники зосереджені на різних 
інтонаційних питаннях і мають справу із наголо-
сом у реченні. 

Зрозуміло, що оцінка певної теми вимови, як 
висвітленої, так і ні, не дає детальної інформації 
про те, чи може підручник може ефективно вико-
ристовуватися як учнями, так і викладачами для 
вирішення різних питань вимови. Отже, наступ-
ний етап нашого аналізу стосується висвітлення 
тем вимови з точки зору їх ефективності.

Розглянуті підручники передбачають такі 
типи інтонаційних вправ: слухати і повторювати; 
слухати і виділяти; слухати і говорити; слухати 
і читати; прослухати, позначити і повторити, 
слухати і перевіряти. Також підручники демон-
струють тенденцію подавати усі згадані вище 
практичні завдання без пояснення заданої теми 
ні в матеріалах учнів, ні в матеріалах вчителя. 
Презентація функції вимови здебільшого прово-
диться у формі інструкції без явного пояснення: 
напр. «Послухайте і повторіть у парах» [8, с. 15].

Щодо ефективності, то ми зазначили, що під-
ручники містять лише одну вправу з вимови у роз-
ділі «СЛУХАННЯ». Вправа здебільшого скла-
дається із двох підзавдань (a та б), які слугують 
засобом представлення особливостей вимови та її 
практики. Наприклад, фокус вимови для розділу 
«Навички слухання» полягає у поставленні пра-
вильної інтонації коротких відповідей. Замість 
надання будь-якої інформації з цієї теми вправа 
ставить таке завдання: «а) Прослухайте і повто-
ріть (тобто презентуйте вимову на практиці);  
б) Парами розіграйте подібні діалоги. Зважайте на 
інтонацію» [8, с. 47].

Розглядаючи теми вимови, що охоплюються 
аналізованими підручниками, стає зрозумілим, 
що немає системи охоплення тем. Підручники не 
можуть чітко встановити зв’язок між висвітленими 

темами. Тому учні не можуть бачити компоненти 
вимови як частини взаємопов’язаної системи. 
Наприклад, обидва підручники представляють 
різні особливості інтонації в окремих розділах і не 
здійснюється спроб згрупувати відповідні теми 
разом як частину систематичного подання мелодії 
та інтонації. Тому ми вважаємо, що якщо не перед-
бачено явних вказівок, учні не зможуть розвинути 
своє усвідомлення особливостей вимови як еле-
ментів однієї інтегрованої системи.

Яку підтримку надають підручники вчителям, 
які можуть мало або зовсім не навчатися викла-
данню вимови? Це питання важливе, оскільки 
вчителі здебільшого не проходять самостійного 
навчання вимові [3, с. 266].

У підручниках для вчителя вчитель отримує 
вказівки виконувати завдання у два етапи:

напр. «1) Програйте касету. Учні слухають 
і дотримуються вимови; 2) Відтворіть касету ще 
раз. Потім учні повторюють у парах» [9, с. 15]; 

«1) Відтворіть запис. Учні слухають і повто-
рюють хором або індивідуально; 2) Визначте, які 
склади наголошені» [13, с. 12].

Книга для вчителя не містить жодної додатко-
вої інформації чи підтримки для вчителя у вирі-
шенні цього питання в класі. Отже, розглянуті 
підручники отримали оцінку «Ні», тобто вони 
не надають викладачам жодної іншої інформації, 
крім того, що міститься в тексті для студентів. Що 
стосується обґрунтування вибору змісту вимови, 
воно взагалі не надається або мало пояснюється. 
Також підручники не містять жодних настанов чи 
рубрик ані для вчителя, ані для учнів, щоб оціню-
вати ефективність вимови.

Висновки і пропозиції. Підручники, які вико-
ристовуються в загальноосвітній школі України, 
як англійської, так і української редакції, суттєво 
різняться з точки зору охоплення тем вимови. 
На відміну від англійських видань, українські не 
можуть повністю охопити жодної особливості 
вимови чи інтонації. Обидва англійські видання 
демонструють тенденцію охоплювати здебіль-
шого суперсегментну групу особливостей вимови 
з акцентом на інтонації різних зразків і наголо-
шенні речень. Сегменти майже не розглядаються, 
за винятком деяких ізольованих функцій вимови. 
Обидва підручники містять вправи на вимову 
та дії в розділі «Навички слухання». Однак ці 
вправи ізольовані від решти аудіювання та мов-
лення. Отже, акцент на вимові не інтегрований 
у завдання аудіювання та мовлення. 

Підручники, проаналізовані нами, недоско-
налі, але завдяки цій роботі вчителі можуть обрати 
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найоптимальніший, найцікавіший і найефектив-
ніший підручник англійської мови, а автори змо-
жуть використати результати наших досліджень 
при створенні нових навчальних матеріалів для 
вивчення англійської мови у школі. 

Однією з тем для більш глибоких досліджень 
є розробка навчальних матеріалів відповідно до 
сучасних вимог до навчання вимови іноземної 
мови; розробка нових навчальних програм з іно-
земних мов тощо.
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Liushnivska L. M. TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION 
IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE

The article is devoted to one of the problems of modern methods of teaching a foreign language in 
the secondary school of Ukraine – pronunciation training. The relevance of the study is due to the fact that in 
the conditions of teaching a foreign language at school, pronunciation, as one of the elements of the language 
structure, remains out of the attention of teachers. The article aims to report the results of a review of textbooks 
used in Ukrainian schools to study pronunciation. The provision of teachers with an appropriate textbook base 
for learning pronunciation in English lessons has been reviewed. Textbooks selected for the study: English 
editions “Upstreem: Intermediate” (Express publication), “On screen: Intermediate B1 + / B2” (Express 
publication) and Ukrainian editions “English” by A. Nesvita and “English” by O. Karpiuk.

The results of the comparative analysis of these textbooks were analyzed in detail and presented. Made a search 
for segmental and supersegments tipes of phonetics, which provide textbooks, how they appear and whether 
they are understandable to students. The basic background concepts that are used and that should be used in 
English lessons in secondary school are studied. The correctness of listening for students and explanation of such 
exercises for teachers are reviewed and analyzed, their effectiveness and comprehensibility are considered. 

The article also considers the topics of the requirements covered in the textbooks, how they correspond to 
the thematic lessons in English. The study focused on the following issues: what pronunciation elements are 
considered by textbook authors, how fully and effectively pronunciation is presented as an aspect of foreign 
language teaching in these textbooks and whether these textbooks can be useful to inexperienced teachers. The 
article also presents the names of scientists and analyzes the latest research on the study of phonetics (segmental 
and supersegmental units) in English lessons in secondary schools of Ukraine. Conclusions and substantiation 
of expediency of studying this question in the further are made.

Key words: phonetic competencies, pronunciation, intonation, English textbook, segmental 
and suprasegmental levels, phonetic exercises.


