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МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ПІСЛЯ НІМЕЦЬКОЇ
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Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
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У статті розглянуто змістове наповнення професійної фонетичної компетентності майбутніх учителів, які 
вивчають англійську мову після німецької. У її складі вирізнено фонетичні знання, професійно орієнтовані 
фонетичні навички, професійні фонетичні й фонетично-методичні вміння та професійну фонетичну 
усвідомленість у другій іноземній мові. Виявлені компоненти розподілено на дві групи: ідентичні до 
відповідних складників професійної фонетичної компетентності в англійській мові як першій іноземній і 
специфічні для фонетичної компетентності майбутніх учителів в англійській мові після німецької.

Ключові слова: професійна фонетична компетентність, професійно орієнтовані фонетичні навички, 
професійні фонетичні вміння, фонетично-методичні вміння, професійна фонетична усвідомленість.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФОНЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОСЛЕ НЕМЕЦКОГО
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В статье рассмотрено содержание профессиональной фонетической компетентности будущих учителей, 
изучающих английский после немецкого. В ее составе выделены фонетические знания, профессионально 
ориентированные фонетические навыки, профессиональные фонетические и фонетическо-методические 
умения и профессиональную фонетическую осознанность во втором иностранном языке. Выделенные 
компоненты подразделены на две группы: идентичные соответствующим компонентам профессиональной 
фонетической компетентности в английском языке как первом иностранном и специфические для 
фонетической компетентности будущих учителей в английском после немецкого.

Ключевые слова: профессиональная фонетическая компетентность, профессионально ориентированные 
фонетические навыки, профессиональные фонетические умения, фонетическо-методические умения, 
профессиональная фонетическая осознанность.
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CONTENTS OF FUTURE TEACHERS' PROFESSIONAL PHONETIC COMPETENCE IN
ENGLISH AFTER GERMAN
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Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Bliuckera str., 2, Kharkiv, Ukraine
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The acquisition o f professional phonetic competence by future teachers is one o f the main conditions that ensure the 
effectiveness o f their future work on forming others’ phonetic sub-skills. So far scientists have revealed the contents 
o f future teachers’ phonetic competence in English studied as the first foreign language whereas the components o f 
that in English as the second foreign language still remain undetermined.
Since German is one o f the most widespread European languages chosen by those who enter philological 
departments the research aims at determining the contents o f professional phonetic competence o f students who 
study English after German.
The study proceeds from specifying the notion o f phonetic competence and analyzing both the conditions o f forming 
students’ phonetic competence at pedagogical universities and the peculiarities of teaching English as the first or the 
second foreign language. This enables the author to maintain that future teachers' professional phonetic competence 
is based on phonetic knowledge, professionally oriented phonetic sub-skills, professional phonetic and phonetic 
methodological skills and professional phonetic awareness in the second foreign language. The components revealed 
are further subdivided into two groups: identical to the corresponding elements o f future teachers’ phonetic 
competence in English as the first foreign language and ones that are specific for the professional phonetic 
competence in English after German.
All the components are interdependent and interrelated; therefore, insufficient work on forming even one o f them 
could make the process o f professional phonetic competence formation on the whole far from being effective.
The results o f the research may be of use for working out techniques o f forming future teachers’ phonetic 
competence in English after German.

Key words: professional phonetic competence, professionally oriented phonetic sub-skills, professional phonetic skills, 
phonetic methodological skills, professional phonetic awareness.

Правильне фонетичне оформлення мовлення є однією з основних умов ефективності процесу 
міжкультурної іншомовної комунікації. Його важливість суттєво зростає, коли йдеться про 
вчителів іноземної мови, які повинні демонструвати еталонну іншомовну вимову як зразок 
для наслідування в процесі навчання й володіти способами формування вимовних навичок 
своїх учнів. У мовних педагогічних ВНЗ студенти отримують спеціальність учителя двох 
іноземних мов. Це викликає необхідність цілеспрямованого професійно орієнтованого 
формування в них фонетичної компетентності (ФК) в обох мовах (деякі науковці 
використовують термін “фонетична компетенція”).

Сучасний етап розвитку методичної науки характеризується підвищенням уваги до розробки 
методики формування ФК майбутніх учителів іноземної мови. Н. А. Гончарова досліджує 
проблеми формування фонетико-фонологічної компетенції студентів-лінгвістів [1]. А. В.
Долиною розроблено методику вдосконалення фонетичної компетенції майбутніх учителів 
на старшому етапі навчання [2]. А.О.Хомутова фокусує увагу на процесі формування 
фонетичної компетенції студентів мовного ВНЗ на основі мультимедіа [3]. В. В. Перлова [4] 
та Н. В. Гурина [5] обрали предметом своїх наукових досліджень відповідно професійно 
орієнтовані слухо-вимовні та інтонаційні навички. Ю. В. Головач розробила методику 
контролю рівня сформованості професійної фонетичної компетенції (ПФК) студентів 
першого року навчання [6]. Ученими було запропоновано різні підходи до визначення змісту 
та структури фонетичної компетенції майбутніх учителів [2; 3; 4; 5], але всі вони орієнтовані 
на процес навчання першої іноземної мови (ІМ1). Нам же видається, що змістове наповнення 
ПФК в англійській мові як другій іноземній (ІМ2) студентів мовних педагогічних ВНЗ має 
суттєво відрізнятися внаслідок набутого ними лінгвістичного та навчального досвіду 
вивчення ІМ1.

Нажаль, як свідчать результати проведеного нами в січні та березні 2015 року анкетування 
45 викладачів англійської мови мовних факультетів Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського, Житомирського державного університету імені
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Івана Франка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 
більшість опитуваних (56%) вважає, що процес формування ФК в англійській мові як ІМ2 не 
мас відрізнятися від процесу формування ФК в англійській мові як ІМ1, хоча з них 76% 
визнають домінуючий вплив на нього фонетичної системи ЇМ І. Позитивним є те, шо 84% 
підтримують необхідність професійного спрямування процесу формування ФК майбутніх 
учителів в ЇМ2, з них 71% стверджують, що він набуває професійно? орієнтації в їхньому 
ВНЗ. Це дає підстави вбачати, що більшість викладачів, виробляючи прийоми формування 
ФК майбутніх учителів в ІМ2, не враховують особливостей її навчання, керуючись 
здебільшого результатами досліджень процесу формування МФК в ІМ1. Це значно 
уповільнює процес формування ФК, що і є, на нашу думку, однією з причин недостатнього 
рівня володіння істотною кількістю студентів на момент закінчення ВНЗ нормативною 
вимовою англійської мови як ІМ2. Першим кроком до подолання цієї проблеми вважаємо
визначення змістового наповнення Г1ФК майбутніх учителів в англійській мові як ЇМз З
ог ляду на те, шо в якості ІМ1 вступники зазвичай обирають європейські мови, з яких однією
з найпоширеніших на сучасному етапі розвитку мовної освіти є німецька, мета нашого 
дослідження полягає у виявленні змісту ПФК майбутніх учителів в англійській мові після
німецької.

Досягнення поставленої мсти вимагає конкретизації поняття ПФК у контексті навчання ІМ2. 
Для цього необхідно уточнити термін ФК, оскільки вченими використовуються різні підходи 
до його визначення.

Треба зазначити, шо поняття “компетентність” і “компетенція” не є семантично тотожними. 
“Компетентність” розглядається як “динамічна комбінація знань, розуміння, умінь, 
цінностей, інших особистих якостей, що описують результати навчання за 
оснітньою/навчальною програмою” [7, с. 32). тоді як “компетенція” є повноваженнями особи, 
колом її службових прав і обов’язків [7, с. 32]. Незважаючи на це, у науково-методичній 
літературі протягом багатьох років переважно використовувався термін “фонетична 
компетенція”. При цьому його змістове наповнення було ідентичним ДО ЗМІСТОВОГО 
наповнення сучасного поняття “фонетична компетентність”. З огляду на це ми вважаємо 
терміни “фонетична компетентність” та “фонетична компетенція”, якими оперують науковці, 
семантично тотожними і розглядатимемо їх у нерозривному зв’язку один від одного, 
по іначаючн обидва ФК.
Деякі вчені під ФК розуміють правильну вимову звуків і звукосполучень, коректне 
наголошування слів і володіння інтонаційними моделями мови [8, с. 75; 9, с. 102), тобто 
поняття ФК розглядається в парадигмі одностороннього пронесу продукування мовлення. 
Інші у своїх визначеннях виходять із дихотомії периеиіпя-иродукпія. визначаючи ФК як 
здатність до нормативного фонетичного оформления власного іншомовного мовлення і 
розуміння мовлення інших (2, с. 17; 3. с. 10; 10. с. 192). Ми підтримуємо останнє твердження, 
тому що досягнення мети іншомовного спілкування стає можливим не тільки завдяки 
коректному звуковому оформленню мовлення, але й адекватному сприйняттю мовлення 
співрозмовника. Крім того, тлумачення сутності ФК як здатності г, на нашу думку, 
правильним з точки зору етимології слова “компетентність”, яке походить від лат com pet ста 
* бути ідаіиим до чого-небудь.
Бізмшст ь визначень, окрім сутності ФК. містять її компонентний фонетичні навички і
фонетичні іиання (2. с 17; 10, с. 192; 11. с 73). А. О. Хомутова [11. с. ^3) до да* фонетичні 
вмншв. а Н. Ф. Борис ко (10, с 192] і А В Долина [2. с. 17) вважають третім компонентом 
фонетичну усвідомлсніеть. Вважаємо доцільним включити у визначення ФК усі чотири 
компонент и, оскільки вису шість роботи над формуванням хоча б одного з них робить 
промес формування ФК загалом малоефективним Фонетичні знання зменшують затрати 
часу й зусиль, що потрібні ;іля оволодіння слухо-вимовиими і ритміко-інтонашйними 
іншомовними навичками {10. с. 194), фонетична ус ш лом лей їсть сприяє їх удосконаленню
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завдяки рефлексії й пошуку найефективніших шляхів оволодіння ФК [10, с. 194]; вміння є 
показником свідомого засвоєння матеріалу, що забезпечує сталість набутих навичок і дає 
можливість здійснювати самоконтроль і самокорекцію [10, с. 111].

З огляду на проведений нами аналіз визначень, під ФК ми розуміємо здатність індивіда до 
коректного фонетичного оформлення власного висловлювання, а також адекватного 
розуміння мовлення інших на основі фонетичних знань, навичок, вмінь і фонетичної 
усвідомленості.

Зазначимо, що це визначення розкриває сутність ФК пересічного користувача мови, що 
реалізується під час спілкування і є засобом досягнення комунікативної мети. На відміну від 
цього ФК учителя іноземної мови реалізується здебільшого в його професійній діяльності. 
Тому процес формування ФК майбутніх учителів має бути професійно спрямованим 
кінцевою метою мати оволодіння ними професійно-педагогічною ФК. Уважаємо доцільним 
використовувати саме цей термін, протиставляючи його професійній ФК, наприкла, 
перекладачів, які не потребують педагогічних умінь з формування ФК учнів.

Якщо процес формування ФК в ІМ2 у педагогічних ВНЗ є професійно спрямованим, її 
окремі складники також набувають професійної орієнтації.

В. В. Перлова вперше вводить поняття “професійно орієнтовані слухо-вимовні навички 
розглядаючи їх як “автоматизовані дії з рецепції та репродукції звуків, що виконує вчитель з 
метою навчання учнів вимови іноземної мови” [4, с. 30-31]. На її думку, вони є основою 
професійних слухо-вимовних умінь, тобто здатності вчителя свідомо використовувати їх у 
навчальних цілях [4, с. 32]. За аналогією вважаємо за необхідне виокремити поняття 
професійно орієнтованих акцентологічних навичок як автоматизованих дій учителя зі
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сприйняття на слух наголошеного складу або складів у слові й коректного наголошення слів 
у процесі навчання. Вони, на нашу думку, становлять основу професійних акцентологічних 
умінь -  свідомого застосування вчителем зазначених навичок під час формування ФК учнів. 
Професійні ж інтонаційні вміння, під якими Н. В. Гурина розуміє здатність учителя свідомо 
користуватися інтонаційними засобами для керування освітньою діяльністю учнів [5, с. 215], 
засновані, як ми вважаємо, на професійно орієнтованих інтонаційних навичках
автоматизованих дій учителя з рецепції та репродукції інтонем пц час навчання. У
подальшому ми будемо об’єднувати розглянуті вище навички і вміння у професійно 
орієнтовані фонетичні навички та професійні фонетичні вміння.

Зауважимо, що в професійній діяльності вчителя з формування ФК учнів важливу роль 
також відіграють фонетичні знання, що виходять на перший план у процесі пояснення 
артикуляційних особливостей звуків або правил використання інтонем. Тому слідом за В. В. 
Перловою [4, с. 32] у складі ПФК учителів ми виділяємо фонетично-методичні вміння як 
здатність поряд з професійними фонетичними навичками використовувати фонетичні знання 
для формування фонетичних навичок учнів.

Ефективне функціонування ПФК учителя неможливе й без спостереження за процесом 
оволодіння учнями ФК, а також власною діяльністю з формування їх фонетичних навичок з 
метою її вдосконалення, що, як ми вважаємо, засновано на професійній фонетичній 
усвідомленості.

Необхідно зазначити, що в роботі над постановкою іншомовної вимови учнів в ЕМ2 учителі 
повинні враховувати декілька факторів, що відрізняють процес навчання ІМ2 від ЕМ1. Так, в 
умовах контактування декількох мов (ІМ2, ІМ1 та рідної (РМ)) виникають проблеми 
інтерферуючого впливу не тільки РМ, але й ІМ1 [12, с. 7]. Разом з тим з ’являються і більші 
можливості для позитивного перенесення як на лінгвістичному рівні, так і на рівні 
мовленнєвомисленнєвих механізмів і навчальних умінь [12, с. 7].
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Отже, ми припускаємо, що формування ФК в І М2 иідбу 
ефективніше за умови врахування лінгвістичного та павчал 
отримали під час вивчення РМ та ІМ І.

иіачно ипш/шіч гл
досвіду у

Усе це не означає, що ПФК учителів реалізується виключно в їх исдакм ічній діялмюсн. 
Вони можуть брати участь у ситуаціях іншомовною міжкульгуриоіо спілкування, провідною 
в яких виступає здатність коректно оформлювати власне висловлювання і розумі і и мовлення 
інших.

Отже, під професійно-педагогічною ФК в І М2 ми розуміємо ідаиііси. до коректною 
фонетичного оформлення власного висловлювання, адекватного розуміння мовлення 
інших у ситуаціях міжкультурного іншомовного спілкування, а також до здійснення 
ефективного процесу формування ФК учнів з урахуванням їх лінінісіичноіо й 
навчального досвіду у вивченні РМ та ІМ1. Вона базується, на нашу думку, на 
фонетичних знаннях, професійно орієнтованих фонетичних навичках, професійних 
фонетичних і фонетично-методичних уміннях та професійній фонет ичній усвідомлсностІ, ІНО

и складають її зміст.

Перед тим, як уточнити змістове наповнення кожного з виділених компонентів, вважаємо 
необхідним зазначити, що майбутні вчителі під час вивчення у ВИЗ англійської мови після 
німецької та оволодіння ФК як одним з її аспектів повинні набувати здатності формувати ФК 
учнів у різних умовах навчання англійської мови в школі, а саме: І) як ІМІ; 2) як ІМ2 після 
німецької. За будь-яких умов вони мають оволодіти знаннями фонетичної системи 
англійської мови, бути обізнаним у тому, чим саме відрізняється фонетична організація 
англомовного мовлення від РМ, оволодіти навичками вимови англійської мови й вміннями 
формувати ФК учнів, враховуючи внутрішньомовну інтерференцію та вплив РМ, а також 
навчитись усвідомлювати загальні особливості процесу вивчення та навчання ІМ. Такі 
компоненти також вважаються складовими ПФК майбутніх учителів в англійській мові як 
ІМІ [2; 4; 11], але ми маємо всі підстави включити їх до ГІФК в англійській мові після 
німецької.

При формуванні ФК в англійській мові після німецької, крім внугрішньомовної
інтерференції та впливу фонетичної системи РМ, необхідно зважати на мовне перси 
німецької, що вимагає від майбутніх учителів оволодіння додатковими фоне
знаннями та особливостей

ЇМ 2
Отже, до складу ПФК майбутніх учителів в англійській мові після німецької ми відносимо:

1) компоненти, що є ідентичними до виділених у складі ПФК в ІМ1;

2) компоненти, що є специфічними для ПФК в англійській мові після німецької.

# •

Спираючись на дослідження А. В. Долини [2], В. В. Перлов 
межах першої групи ми виділяємо знання фонетичні 
домінуючого в ній укладу органів мовлення; артикуляційно-акустичних характеристик

системи англійської мови;

ізольованих звуків та звуків, модифікованих через фонети контекст; фонет
організації слова (складоподілу, словесного наголосу); особливостей інтонаційного 
оформлення різних комунікативних типів висловлювань; фонетичної транскрипції; заг альних 
спільних і відмінних рис у фонетичному оформленні англійськомовного мовлення порівняно
зРМ.
Специфічними для ПФК майбутніх учителів в англійській мові після німецької є, на нашу 
думку, знання характерних ознак фонетичної організації англійськомовного мовлення, що 
відрізняє її від ІМ1.
Звичайно, ми не говоримо про те, що під час навчання майбутніх учителів англійської мови 
після німецької необхідно ознайомлювати їх з фонетичними системами РМ та німецької



МОНИ ЇСТЬСЯ 'Ш1ИС Про ВНКОрНСІіИЖЯ фонеіичних знань, нжс з юбуїнх с у д и н а м и  Піл l<lt
вивчення цих мов. при порівнянні ОСОО'ШНОС гей фонетичного оформлення
ангдінськомовнот мовлення з ГМ та ІМ1

Незалежно віл умов навчання англійської 
bhkohyt однакові автоматизовані дії з репс

»  •

учителі
(ре)ііро

у процесі формування ФК у
И

• *>шукович ОЛИНИЦЬ ЦН І мови.
Відтак, змістове наповнення труї о т  компоненту ІІФК 
професійно орієнтованих фонетичних навичок заіан

« я

Шіу думку, ЗМІСТ
І!ФК в англійській мові як ІМ1. При його виділенні ми р А. В.

Доліив
внокре

[2] та В. В. Перловою (4) спираємося на дослідження Ю.В І оловач |6), яка
про навички творіння, репро навички техніки чиїанпя і

рецептивні навички в ау

До пролукіивнич професійно орієнтованих фонетичних навичок у складі ІІФК майбутніх 
учителів в англійській мові після німецької ми відносимо навички корен і мої вимови 
ізольованих звуків англійської мови; звуків, модифікованих через фонетичний контекст;
наголошення і зольованих слів англійської мови га слів у погоні мовлення; норма пінного 
оформлення мовлення інтонаційними засобами англійської мови.

До репродуктивних фонетичних навичок техніки читання англійською мовою як ІМ2 після
німецької, на нашу думку, відносяться навички відтворення ізольованих лвуків, слів.

голосному ж  # іа
%  %передачі інтенцп автора, його настрою 

засобами інтонаційного оформлення анг

Рецептивними фонетичними навичками в ауліювашіі, на нашу думку, є навички 
розпізнавання ізольованих звуків англійської мови; розуміння на слух слів, словосполучень, 
речень, текстів англійською мовою; розпізнавання автеп пічного англійськомовної о
мовлення r різних умовах пред

* • #

ігнорування перешкод, пов'язаних з умовами
осооливостями

Конкретизуючи зміст профе умінь, ідентичних до виділених у складі ІІФК в
пирагмося на дослі 
В. Перлової [4, с. фесійні ф

вміння: продемонструвати звук, акцентну схему або інтонаційну модель англійської мови, 
які вволяться або опрацьовуються, у говорінні, а також різницю у вимові звуків, наголошенні 
слів та в інтонаційному оформленні мовлення в англійській та РМ; читати вголос тексти і 
метою надання зразка правильної вимови звуків, слів та інтонаційного оформлення мовлення 
в ашлійській мові; демонструвати вимовні помилки в англійській мові, спричинені
внутріишьомовною інтерференцією або впливом фонет 
застереження

системи РМ з метою

мЫ
учнів; правильно сприймати звуки, наголошені склали в словах га

відмінності у вимові звуків, наголошенні та фе мовлення в
англійській та РМ при ауліюванні; розпізнавані стиль мовлення н ашлійській мові за його 
фонетичним оформленням.
До фонетично-методичних умінь цієї групи ми відносимо вміння* пояснювати особливості 
вимови звуків, наголошення слів, особливості та правила використання інтонаційних 
моделей англійської мови з урахуванням внутрішньомовної інтерференції га виливу рідної 
фонетичної системи, добирати приклали фонетичних явиш в англійській га РМ, аналізувати 
вимовні помилки в англійській мові, у тому числі на джерело інтерфсрсииїї (англійська або 
РМ); аналізувати фонетичні системи англійської та РМ; виділяти основні компоненти звуків 
англійської мови, шо визначають своєрідність їх вимови порівняно з РМ, виділяти 
найхарактерніші риси акцентних схем, інтонаційних моделей в англійській мові, виходячи з
Тх співставлених з РМ.
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У раховую чи особливості процесу навчання 1М2, іниначимо вміння, що належ;пі» до другої
групи

П рофесійними фонетичними вміннями, специфічними для ІІФК в англійській МОВІ ПІСЛЯ
німецької, ми вважаємо вміння: демонструвати річницю у вимові 'жуків, наголошенні слів іа 
інтонаційному оформленні мовлення англійської та німецької мов; дем онеіруваїи вимовні 
помилки в англійській мові, спричинені інтерференцією фонетичної системи німецької мови, 
з метою  застереження від них учнів; розпізнавати основні відмінності у вимові звуків, 
наголош енні слів та інтонаційному оформленні мовлення в англійській і німецькій мовах при 
аудію ванні.

Ф онетично-методичними вміннями другої групи г, на нашу думку, вміння пояснювати 
особливості вимови звуків, особливості та правила використання акцентних схем та 
інтонаційних моделей англійської мови з урахуванням інтерференції німецької мови; 
добирати  приклади фонетичних явищ в англійській та німецькій мовах; аналізувати вимовні 
помилки в англійській мові, спричинені інтерференцією німецької мови; аналізувати 
ф онетичні системи англійської та німецької мов; виділяти основні компоненти звуків

# ♦англійської мови, що визначають своєрідність їх вимови порівняно з німецькою мовою;
виділяти найхарактерніш і риси акцентних схем та інтонаційних моделей в англійській мові,♦  W

• •виходячи з їх співставлення з німецькою мовою.

Розглянемо четвертий компонент ГІФК в англійській мові після німецької — професійну 
фонетичну усвідомленість.

Фонетична усвідомленість є складовою загальної мовної усвідомленості, що визначається як 
здатність людини розмірковувати про мову і маніпулювати нею [13] або як свідомий 
рефлективний підхід до феноменів мови і мовлення [10, с. 194].

Беручи за основу результати досліджень Н. Ф. Бориско [10, с. 194] й А. В. Долини [2, с. 19- 
23], у межах першої групи компонентів під професійною фонетичною усвідомленістю 
майбутніх учителів ми розуміємо здатність розмірковувати над процесом свого оволодіння 
вимовою англійської мови, зважаючи на досвід вивчення РМ й створюючи власні знання про 
фонетику мови; аналізувати фонетичний аспект свого й чужого англійськомовного мовлення
та приймати рішення щодо наявності відхилень, спричинених внутрішньомовною 
інтерференцією або перенесенням з РМ; свідомо реєструвати і розпізнавати звукові одиниці 
різних типів, особливості їх утворення та функціонування порівняно з РМ; виокремлювати з
контексту й опрацьовувати фонетичні одиниці різних типів та вводити їх знову в контекст
мовлення.

У межах компонентів, специфічних для ПФК в англійській мові після німецької, професійну 
фонетичною усвідомленість ми розглядаємо як здатність враховувати вплив лінгвістичного 
досвіду вивчення німецької мови на процес оволодіння ФК в англійській мові; аналізувати 
фонетичний аспект свого і чужого англійськомовного мовлення на предмет помилок, 
спричинених мовним перенесенням з німецької мови; розпізнавати особливості утворення й 
функціонування звукових одиниць англійської мови порівняно з німецькою мовою.

Підсумовуючи все вищезазначене, ми можемо дійти висновку, що ПФК майбутніх учителів в 
англійській мові після німецької заснована на фонетичних знаннях, професійно орієнтованих
фонетичних навичках, професій фонетичних, фонетично уміннях 1
фонетичній усвідомленості, виділених у складі ПФК в англійській мові як ІМ1, а також 
специфічних для неї знаннях, вміннях та усвідомленості. Усі компоненти
взаємопов тому недостатня робота над формуван

юмпоненти взаємозалежні та 
хоча б одного з них може

зробити процес формування ФК загалом малоефекти

Перспективою подальших розвідок у цьому напрямку є розробка прийомів формування ФК 
майбутніх учителів, які вивчають англійську мову після німецької.
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