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Анотація. У статті розглянуто принципи формування
професійно�педагогічної фонетичної компетентності в
другій іноземній мові: запропоновано класифікацію
зазначених принципів за критерієм схожості/розбіжності
з принципами навчання вимови першої іноземної мови,
а також визначено шляхи реалізації виділених за цим
критерієм ідентичних, модифікованих і специфічних
принципів, що рекомендується враховувати в умовах
навчання майбутніх учителів вимови англійської мови
після німецької.
Ключові слова: друга іноземна мова, майбутні вчителі,
перша іноземна мова, принципи навчання, фонетична
компетентність.
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Реализация принципов формирования фонетичес%
кой компетентности будущих учителей в процессе
обучения английскому языку после немецкого

Аннотация. В статье рассмотрены принципы формиро�
вания профессионально�педагогической фонетической
компетентности во втором иностранном языке: предло�
жена классификация данных принципов по критерию
схожести/различия с принципами обучения произно�
шению первого иностранного языка, а также определены
пути реализации выделенных согласно этому критерию
идентичных, модифицированных и специфичных прин�
ципов, которые рекомендуется учитывать в условиях
обучения будущих учителей произношению английского
языка после немецкого.
Ключевые слова: будущие учителя, второй иностран�
ный язык, первый иностранный язык, принципы обуче�
ния, фонетическая компетентность.

Chukhno O. A.
H.S.Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Realization of principles of forming future teachers’
phonetic competence while teaching English after
German

Abstract. Introduction. Foreign language teachers’ correct
pronunciation is one of the main indicators of their
professionalism. Modern higher philological education in
Ukraine provides students with an opportunity to specialize
in at least two foreign languages, therefore, making it
essential to form future teachers’ phonetic competence not
only in the first but also in the second foreign language. The
requirements for this process are determined by teaching
principles which reflect the regularities of successful
cognitive activity and skills/sub�skills formation. Scientists

have minutely studied the principles of teaching the
pronunciation of the first foreign language but the ones to
be followed in the process of forming future teachers’
phonetic competence in English after German have been
paid little attention to. Purpose. To analyze the realization
of teaching principles while forming professional
pedagogical phonetic competence in English as the second
foreign language after German. Methods. Reviewing the
studies on methodology of teaching the first and the second
foreign language with the view to determining the main ways
of realizing the principles of teaching the pronunciation of
English after German to future teachers. Results. Having
considered the existing scientific resources on forming
communicative competence in a foreign language and
taking into account the psycholinguistic peculiarities of
future teachers’ pronunciation acquisition while studying
English after German, the author suggests classifying all
the principles according to the criterion of similarity/
difference with those used in teaching the first foreign
language pronunciation. On the basis of it they are
subdivided into three groups – identical, modified and
specific. The research then proceeds to determining the
ways of realizing the principles of each group while teaching
the second foreign language pronunciation to future
teachers. Conclusion. Every principle plays a significant
role in forming professional pedagogical phonetic
competence in English after German but their realization in
combination makes the organizing of teaching process more
effective. The prospects of the further elaboration of the
study may involve working out the activities for forming future
teachers’ phonetic sub�skills in English as the second
foreign language after German.
Key words: first foreign language, future teachers, phonetic
competence, second foreign language, teaching principles.

Постановка проблеми. Коректна вимова вчителя
іноземної мови є одним з основних показників висо"
кого рівня його професійної компетентності. Сучасні
вищі навчальні заклади надають можливість студен"
там отримати спеціальність учителя двох іноземних
мов. Це зумовлює необхідність формування в них
достатнього для здійснення ефективної професійної
діяльності рівня фонетичної компетентності (ФК) як
в першій (ІМ1), так і в другій іноземній мові (ІМ2).

Формування ФК майбутніх учителів як складника
іншомовної комунікативної компетентності здійсню"
ється з урахуванням основних принципів навчання
іноземних мов, що відображають визначені науков"
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цями закономірності успішного перебігу пізнавальної
діяльності людини, оволодіння нею певними навичка"
ми та вміннями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з формуван"
ня іншомовної комунікативної компетентності [4; 7–
9; 15; 17], а також досліджень учених у галузі викла"
дання ІМ2 [2; 3; 14; 16] свідчить про те, що проблема
принципів навчання ІМ набула досить детального
висвітлення. Водночас питання реалізації принципів
навчання майбутніх учителів вимови англійської
мови після німецької й досі залишається недостат"
ньо дослідженим, що зумовлює актуальність нашої
розвідки.

Отже, метою статті є визначити шляхи реалізації
принципів формування ФК майбутніх учителів в
англійській мові як ІМ2 після німецької.

Основні результати дослідження. ФК розглядається
як здатність людини до коректного артикуляційного
та інтонаційного оформлення мовлення і розуміння
мовлення інших [7, c. 192]. Таке тлумачення розкри"
ває сутність ФК пересічного користувача мови, для
якого ця компетентність є засобом досягнення кому"
нікативної мети. Проте ФК учителя іноземної мови
реалізується насамперед у його професійній діяль"
ності. Тому кінцевою метою навчання майбутніх учи"
телів іншомовної вимови є, на нашу думку, форму"
вання в них професійно"педагогічної ФК. Уважаємо
доцільним використовувати саме цей термін, проти"
ставляючи його професійній ФК, наприклад, пере"
кладачів, які не потребують умінь з навчання вимови
інших. Отже, під професійно"педагогічною ФК ми
розуміємо здатність до коректного фонетичного
оформлення власного мовлення, розуміння мовлення
інших, а також до формування ФК учнів.

Представимо класифікацію принципів форму"
вання професійно"педагогічної ФК в ІМ2.

Науковці поділяють принципи навчання на три ос"
новні групи: дидактичні, загальнометодичні та спеці"
альні методичні [7; 9; 16]. Дидактичні принципи ви"
світлюють найбільш загальні закономірності, на
яких засноване навчання будь"якого предмета [14,
с. 130], у тому числі ІМ. Загальнометодичні принципи
обумовлені особливостями предмета “Іноземна мова”
і повинні бути враховані під час навчання як ІМ1,
так і ІМ2 [16, с. 75]. Спеціальні методичні принципи
є основними положеннями, що визначають характер
процесу навчання саме ІМ2 [16, с. 75].

Результати цих досліджень, а також виявлені нами
психолінгвістичні передумови навчання майбутніх
учителів іншомовної вимови [13] дозволяють дійти
висновку, що шляхи реалізації деяких дидактичних і
загальнометодичних принципів в умовах формування
професійно"педагогічної ФК в ІМ2 не зазнаватимуть
змін порівняно з процесом навчання вимови ІМ1, у
той час як реалізація інших принципів цих груп підля"

гає певній модифікації. Відтак, ми пропонуємо кла"
сифікувати принципи формування ФК майбутніх
учителів в англійській мові після німецької за кри"
терієм схожості/розбіжності з принципами навчання
вимови ІМ1. Відповідно до цього критерію ми також
виокремлюємо три групи принципів, які відображено
в табл. 1.

Таблиця 1
Принципи формування ФК майбутніх учителів

в англійській мові після німецької

Змістове наповнення принципів першої групи не
потребує, на нашу думку, додаткового осмислення й
конкретизації. Тому ми вважаємо доцільним, узагаль"
нюючи результати вже проведених досліджень, лише
окреслити ті шляхи їх реалізації, що найбільше спри"
ятимуть ефективності процесу навчання майбутніх
учителів вимови ІМ2.

Так, принцип активності може бути реалізований
шляхом формування та підтримування у студентів
позитивного емоційного ставлення до оволодіння
іншомовною вимовою; використання завдань еврис"
тичного характеру; використання вправ на активне
слухання; збільшення долі умовно"комунікативних і
комунікативних вправ.

Серед способів реалізації принципу міцності ми мо"
жемо вирізнити задіяння всіх аналізаторів (слухового,
зорового, мовленнєвомоторного) під час оволодіння
студентами ФК; створення асоціативних зв’язків при
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ознайомленні з новим фонетичним матеріалом; регу"
лярне використання виучуваного матеріалу в різних
контекстах протягом усього курсу з його поступовим
поглибленням та розширенням; систематичний кон"
троль фонетичних навичок і вмінь.

Основними шляхами реалізації принципу кому�
нікативної спрямованості навчання є подача фонетич"
ного матеріалу в контексті, а також подальше трену"
вання вимови в змодельованих ситуаціях реального
спілкування, що обумовлюють багаторазове викорис"
тання зазначеного матеріалу.

Принцип інтегрованого навчання видів мовленнєвої
діяльності та аспектів мови передбачає викорис"
тання під час формування ФК майбутніх учителів
вправ, що засновані на формуванні як фонетичних
навичок, так і мовленнєвих умінь.

Принцип одночасного введення та паралельного
тренування фонетичних одиниць обох рівнів реалізу"
ється шляхом такої організації навчального процесу,
при якій студенти одночасно оволодівають навичками
адекватного сприйняття та коректного відтворення
звуків, наголосу та інтонаційних засобів оформлення
мовлення.

Принцип поетапного формування фонетичних
навичок реалізується під час: 1) введення виучуваного
фонетичного матеріалу у контексті, що супровод"
жується аналізом особливостей фонетичних одиниць
у порівнянні з іншими виучуваними мовами; 2) авто"
матизації дій студентів з новими фонетичними оди"
ницями на рівні звука, слова, словоформи, слово"
сполучення (для сегментних одиниць) і фрази (для
сегментних і суперсегментних одиниць); 3) авто"
матизації дій майбутніх учителів з новими звуковими
одиницями на рівні міні"тексту і тексту [7, с. 201].
Ми також вважаємо доцільним вирізнити четвертий
етап, спрямований на формування в майбутніх учи"
телів професійних умінь аналізувати, локалізовувати
та виправляти вимовні помилки в чужому іншомов"
ному мовленні.

З огляду на специфіку навчання майбутніх учите"
лів вимови ІМ2, принципи другої групи потребують,
на нашу думку, більш детального аналізу й пере"
осмислення. Розглянемо дидактичні принципи цієї
групи.

Принцип свідомості полягає у свідомому ставленні
студентів до навчального процесу [15, с. 149]. У кон"
тексті навчання вимови ІМ2 він передбачає, на нашу
думку, усвідомлення майбутніми учителями 1) меха"
нізмів утворення та функціонування фонетичних
одиниць в англомовному мовленні; 2) їх особливостей
у порівнянні не тільки з рідною мовою (РМ) – україн"
ською або російською, що рекомендовано під час
навчання англійської як ІМ1, але й з німецькою; 3) ти"
пових труднощів при оволодінні фонетичними на"
вичками в англійській мові після німецької; 4) особли"

востей власного процесу оволодіння ФК в ІМ2. З огляду
на те, що успішність професійної діяльності з навчан"
ня іншомовної вимови безпосередньо залежить від
усвідомлення вчителем особливостей цього процесу,
таке розуміння змістового наповнення принципу
свідомості, на нашу думку, відповідає професійно"
педагогічній орієнтації процесу навчання ІМ2.

Серед способів реалізації зазначеного принципу
ми вирізняємо:

організований викладачем індуктивний шлях
ознайомлення студентів з фонетичним матеріалом
(аналіз майбутніми вчителями акустичного ефекту
та рухів артикуляційних органів під час проду"
кування фонетичних одиниць англійської мови
порівняно з РМ та ІМ1; визначення ними на цій
основі фонологічних характеристик звукових оди"
ниць у порівнянні з відповідними елементами
інших мов);
використання сегментної та суперсегментної тран"
скрипції;
спостереження майбутніми вчителями за власним
оволодінням фонетичними навичками та вміннями
в англійській мові після німецької шляхом вико"
нання вправ, що засновані на рефлексії і само"
контролі.
У процесі навчання вимови ІМ2 принцип свідо"

мості відіграє, на нашу думку, вирішальну роль. По"
рівняно з процесом навчання англійської як ІМ1
спорідненість англійської та німецької мов створює
більше можливостей для позитивного перенесення.
Усвідомлення студентами цих переваг може значно
прискорити процес оволодіння ними ФК в ІМ2,
оскільки фонетичний матеріал, що має бути засвоє"
ний, сприйматиметься ними не як абсолютно новий,
а як вже знайомий, що залежно від фонетичної одини"
ці може бути перенесений без змін, або потребуватиме
лише незначної корекції.

Дотримання принципу свідомості є передумовою
реалізації принципу розвиваючого навчання, що під час
формування ФК в ІМ2 проявляється у розвитку в
майбутніх учителів:

диференційної чутливості до елементів фонетичної
системи ІМ2, у тому числі в порівнянні з відповід"
ними елементами РМ та ІМ1, що відбувається зде"
більшого під час виконання вправ на впізнавання,
диференціацію та ідентифікацію сегментних і
суперсегментних фонетичних одиниць;
фонетичної усвідомленості як компонента ФК
майбутніх учителів в англійській мові як ІМ2 після
німецької;
здатності до здійснення самостійної діяльності з
оволодіння фонетичними навичками та вміннями
в ІМ2.
Реалізація зазначеного принципу, як ми вважаємо,

сприятиме не тільки максимальному наближенню
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інтерлінгвальної вимови студентів до норм англійської
мови, але й формуванню в них професійних умінь з
навчання вимови інших. Так, розвинений мовленнєвий
слух відіграє ключову роль у розпізнаванні вимовних
помилок, фонетична усвідомленість необхідна при
визначенні найефективніших методів і прийомів
навчання іншомовної вимови, а виконання самостій!
ної роботи є передумовою розвитку в майбутніх учи!
телів потреби й здатності вдосконалювати власну ФК.

У формуванні іншомовних навичок і вмінь, засво!
єнні мовного та мовленнєвого матеріалу засадничим
є і принцип наочності, що має мовленнєву та зобра!
жальну форми вираження [15, с. 152]. Слухова
мовленнєва наочність у вигляді автентичних фоно!
грам і відеофонограм виступає для студентів у процесі
оволодіння вимовою як ІМ1, так і ІМ2 зразком фо!
нетичного оформлення висловлювання, орієнтиром
для розвитку й вдосконалення ними своєї інтер!
лінгвальної вимови.

Ілюстративна ж наочність є абсолютно необхідною
під час демонстрації викладачем вимовних характе!
ристик фонетичних одиниць, більшість з яких досить
складно усвідомити в результаті вербального пояс!
нення. При цьому під час навчання вимови ІМ2 у
зв’язку з контактуванням більшої кількості мов обсяг
ілюстративного матеріалу зростає: виникає необ!
хідність у використанні засобів наочності (малюнків,
схем, таблиць тощо), що уможливлюють зіставлення
особливостей вимови англійської та німецької мов.

Отже, до шляхів реалізації принципу наочності під
час формування ФК у майбутніх учителів в англій!
ській мові як ІМ2 після німецької ми відносимо:

використання на етапах введення й тренування
фонетичного матеріалу автентичних фонограм і
відеофонограм;
застосування засобів ілюстративної наочності, що
сприяють усвідомленню студентами особливостей
фонетичних одиниць англійської мови в порівнянні
з РМ та ІМ2.
Услід за В. В. Перловою [10, с. 58] ми також вважа!

ємо, що в умовах професійної мовної освіти доціль!
ність використання зображальної наочності зростає,
оскільки, працюючи з ілюстративним матеріалом,
студенти одночасно оволодівають знаннями щодо
можливостей наочної демонстрації іншим вимовних
особливостей іншомовних фонетичних одиниць.

Значну роль у створенні сприятливих умов для ово!
лодіння вимовою ІМ2 відіграють дидактичні принципи
посильності та послідовності. Реалізація принципу
посильності полягає у відборі викладачем мовного та
мовленнєвого матеріалу у відповідності до мовної
підготовки студентів на початковому етапі вивчення
англійської як ІМ2, що є значно нижчою за рівень
володіння англійською майбутніми учителями, які
вивчають її як ІМ1.

Принцип послідовності передбачає перехід у на!
вчальному процесі від менших труднощів до більших:
“від знайомого до незнайомого, від легкого до важкого,
від простого до комплексного” [7, с. 200]. Зважаючи
на це, розпочинати процес формування ФК майбутніх
учителів в ІМ2 ми вважаємо доцільним зі звуків, ви!
мова яких є максимально наближеною до артикуляції
відповідних елементів як німецької, так і РМ (напр.,
[b], [m], [l]). Звуки ж, що не мають відповідників у
жодній з уже знайомих студентам мов, мають уводи!
тися й опрацьовуватися останніми (напр., [r], [›], [ð]).

Дотримання принципу послідовності є необхідним
і при введенні суперсегментних фонетичних явищ.
Так, ми пропонуємо перехід у навчальному процесі
від простих мелодичних типів (напр., Low Fall, High
Rise), що є найбільш уживаними в англійській мові й
легшими для сприйняття, до комбінованих (напр.,
Fall!Rise, Rise!Fall!Rise), від тих, що зазвичай
використовуються в нейтральному мовленні (напр.,
Low Fall), до емоційно забарвлених (напр., High Fall);
від акцентних схем з одним наголосом до тих, яким
властиві як головний, так і другорядний наголоси.

Реалізація принципів посильності та послідовності
під час навчання майбутніх учителів не тільки до!
зволяє уникнути небажаного перевантаження і, як
наслідок, демотивації студентів, але й сприяє первин!
ному усвідомленню майбутніми учителями необхід!
ності дотримання певного порядку введення фонетич!
ного матеріалу під час навчання вимови ІМ2 та враху!
вання рівня підготовки тих, хто її вивчає.

Принцип науковості передбачає організацію про!
цесу формування ФК майбутніх учителів в англій!
ській мові як ІМ2 після німецької з урахуванням
результатів сучасних розвідок у галузі методики на!
вчання ІМ і суміжних з нею наук (педагогіки, лінг!
вістики, психолінгвістики, психології тощо). У кон!
тексті навчання ІМ2 найбільш вагомими для забезпе!
чення ефективності навчального процесу ми вважа!
ємо дослідження 1) особливостей оформлення мов!
лення фонетичними засобами ІМ2 у порівнянні з РМ
та ІМ1 [1; 5; 6]; 2) механізмів оволодіння ІМ2 [3; 14;
18; 20]; 3) механізмів сприйняття, розпізнавання та
продукування звукових одиниць під час спілкування
ІМ2 [13; 19]; 4) новітніх технологій формування
фонетичних навичок і вмінь в ІМ2 [14; 19]. Урахування
викладачем результатів цих досліджень на початко!
вому етапі навчання англійської мови після німецької
формує в майбутніх учителів загальні уявлення про
методи, прийоми та засоби навчання іншомовної
вимови в умовах субординативного мультилінгвізму,
що відповідають вимогам часу і можуть бути вико!
ристані у процесі навчання інших. Крім того, реалі!
зація зазначеного принципу виявляється в оволодінні
майбутніми вчителями не тільки знаннями педагогіч!
ної фонетики (термін Н.Ф. Бориско [7, с. 193]), або
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“фонетики учня”, але й основами лінгвістичної фо"
нетики, необхідними для здійснення успішної про"
фесійної діяльності в майбутньому.

Одним із провідних загальнометодичних принци"
пів є принцип професійної орієнтації навчання майбут�
ніх учителів англомовної вимови, дотримання якого
сприяє формуванню здатності студентів до навчання
вимови інших. На початковому етапі вивчення ІМ2 у
мовному вищому навчальному закладі цей принцип
може бути реалізований шляхом:

визначення студентами типових вимовних труд"
нощів, що виникають у процесі вивчення
англійської мови після німецької;
аналізу причин їх виникнення;
розпізнавання й виправлення вимовних поми"
лок у своєму та чужому мовленні.

Принцип системності передбачає формування в
свідомості майбутніх учителів уявлення про виучувану
мову як про цілісну систему, що складається з набору
мовних і мовленнєвих елементів, кожен з яких виконує
певну функцію, а також правил їх використання в
мовленні. Зважаючи на те, що процес оволодіння сту"
дентами вимовою ІМ2 супроводжується формуван"
ням в їх свідомості інтерлінгвальної фонетичної сис"
теми, цей принцип може бути реалізований шляхом її
розвитку та корекції відповідно до вимовних норм
англійської мови. При цьому, з огляду на системний
характер вимовних помилок, їх виправляння також
потребує системного підходу [13].

Принцип мінімізації фонетичного матеріалу поля"
гає у відборі з усього фонетичного матеріалу того мі"
німуму, засвоєння якого має забезпечити формування
здатності студентів фонетично правильно оформлю"
вати власне мовлення й розуміти мовлення інших у
ситуаціях, передбачених Програмою для першого
року навчання англійської мови як ІМ2 [11].

Н. Ф. Бориско висуває декілька критеріїв до його
відбору, а саме: ступінь складності фонетичного
явища, його відповідність потребам спілкування та
нормативність [7, с. 199].

За ступенем складності особлива увага приділя"
ється фонетичним явищам, що становлять для студен"
тів певні труднощі. У контексті навчання ІМ1 серед
них традиційно вирізняють фонетичні одиниці, ви"
мова яких відрізняється від відповідних елементів РМ
[7, с. 197]. В умовах навчання ІМ2 до зазначеної групи
ми також відносимо фонетичні явища, відмінні від
складників фонетичної будови ІМ1.

За критерієм відповідності потребам спілкування
до фонетичного мінімуму включають фонетичні оди"
ниці, що виконують смислорозрізнювальну функцію.
Однак, з метою запобігання появи в англомовному
мовленні майбутніх учителів яскраво виявленого ак"
центу, в нашому дослідженні ми пропонуємо приділяти
увагу тренуванню вимови й сприйняття не тільки дис"

тинктивних ознак фонетичних одиниць, але й їх основ"
них недистинктивних характеристик (напр., аспіро"
ваності, світлого/темного забарвлення звука [l] та ін.).

За критерієм нормативності об’єктом навчання
виступає повний стиль стандартної вимови, що спри"
ятиме, на нашу думку, формуванню в свідомості сту"
дентів коректного образу"еталона фонетичного явища
і, як результат, його правильного відтворення.

Ураховуючи зазначені критерії, а також визначену
нами лінгвістичну основу процесу формування ФК
[12], до фонетичного мінімуму першого року навчання
англійської мови після німецької ми відносимо всі
звуки та звукосполучення англійської мови, склад,
лексичний наголос, фразовий наголос, ритм, темп та
основні типи мелодики, що використовуються в
поширених видах простих і складних речень.

Процес оволодіння вимовою ІМ2 порівняно з ІМ1
має свою специфіку, що зумовлює необхідність ви"
значення спеціальних методичних принципів форму"
вання професійно"педагогічної ФК в англійській
мові після німецької.

Спираючись на дослідження М. В. Баришнікова,
який у зв’язку з навчанням ІМ2 виокремлює принцип
урахування штучного субординативного трилінгвізму
[2, с. 25 – 26], ми вважаємо, що під час навчання май"
бутніх учителів в Україні, де доволі багато жителів є
білінгвами, необхідно дотримуватися принципу враху�
вання штучного субординативного мультилінгвізму.
На основі виділених нами психолінгвістичних особ"
ливостей оволодіння майбутніми учителями інтер"
лінгвальною вимовою у процесі вивчення ІМ2 [13]
ми дотримуємося думки, що зазначений принцип
може бути реалізований шляхом:

приділення більшої уваги тренуванню вимови тих
фонетичних одиниць, що підлягають внутрішньо"
мовній інтерференції та відрізняються від елементів
ІМ1 і/або РМ, а також маркованих фонетичних
явищ;
опори під час введення фонетичних одиниць не
тільки на РМ, але значною мірою на ІМ1;
ознайомлення студентів як із закономірностями
фонетичного оформлення мовлення, так і з винят"
ками з правил з метою запобігання їх надмірного
узагальнення.
Принцип урахування штучного субординативного

мультилінгвізму безпосередньо пов’язаний з реаліза"
цією контрастивного принципу навчання, що полягає
у виявленні подібностей і розбіжностей у фонетич"
ному оформленні мовлення виучуваними мовами.
Учені вирізняють приховане та відкрите зіставлення
мов, що мають місце під час навчання ІМ2 [14, с. 140].
У процесі формування ФК у майбутніх учителів в ан"
глійській мові як ІМ2 після німецької на початковому
етапі навчання ІМ2 приховане зіставлення відбу"
вається, на нашу думку, під час:
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попередньої роботи викладача з контрастивного
аналізу фонетичних явищ з метою виявлення зон
позитивного і негативного мовного перенесення;
визначення на цій основі ступеня складності фоне"
тичних явищ і порядку їх введення;
розробки прийомів ознайомлення студентів з тим
або іншим фонетичним матеріалом з урахуванням
результатів зіставлення.
Відкриті, або експліцитні, зіставлення проводять"

ся самими студентами під керівництвом викладача
[14, с. 140] на етапі ознайомлення з виучуваним фо"
нетичним матеріалом. Такий вид контрастивного ана"
лізу є, як ми вважаємо, невід’ємним компонентом
мовної та професійної підготовки майбутніх учителів.
Він не тільки активізує мисленнєву діяльність сту"
дентів, формуючи в них фонетичну усвідомленість і
створюючи умови для більш ефективного оволодіння
іншомовною вимовою, але й розвиває їхні професійні
вміння з навчання вимови інших.

Необхідність формування повноцінної ФК май"
бутніх учителів в ІМ2 за обмежену кількість навчаль"
ного часу, а також сама специфіка процесу оволодіння
ІМ2 обумовлює обов’язковість дотримання принципу
інтенсифікації навчання майбутніх учителів вимови
англійської мови після німецької. Серед можливостей
інтенсифікації навчання ІМ2 науковці вирізняють
об’єктивні можливості, а також ті, що можуть бути
реалізовані лише за активної участі викладача [14, с.
155]. Об’єктивні можливості в межах навчання ви"
мови ІМ2 викликані тим, що досвід оволодіння фо"
нетичним аспектом мовлення в ІМ1 дозволяє значно
прискорити оволодіння вимовою ІМ2 завдяки спіль"
ності навчальних процедур, схожості фонетичних
явищ і змін у психічній структурі мовної свідомості
студентів, що призводить до підвищення їх пізна"
вальних здібностей. Ураховуючи ці особливості, ви"
кладач, у свою чергу, може інтенсифікувати процес
навчання англомовної вимови шляхом:

раціоналізації вправ, віддаючи перевагу інте"
гративним, а також тим, що стимулюють високу
інтелектуальну активність студентів;
збільшення частки самостійної роботи студен"
тів порівняно з процесом навчання ІМ1;
збільшення обсягу фонетичного матеріалу, що
одночасно вводиться й опрацьовується, у по"
рівнянні з ІМ1.

З метою збільшення обсягу виучуваного фонетич"
ного матеріалу ми пропонуємо об’єднати звуки ан"
глійської мови за ознаками, що відрізняють їх від
відповідних елементів РМ або німецької (напр.,
альвеолярні [t, d, s, z, l, n]), і вводити їх групами. На
нашу думку, опрацювання звуків у такий спосіб
сприятиме не тільки інтенсифікації процесу навчання
вимови ІМ2, але й систематизації знань студентів про
особливості англійської артикуляції.

Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким
чином, серед принципів формування ФК майбутніх
учителів в ІМ2 ми вирізняємо ідентичні до принципів
навчання вимови ІМ1, модифіковані у порівнянні з
ними, а також специфічні для процесу формування
ФК в ІМ2. Кожен з цих принципів відіграє важливу
роль у формуванні ФК у майбутніх учителів в ІМ2,
проте їх реалізація в комплексі сприятиме, на нашу
думку, найоптимальнішій організації навчального
процесу. Перспективою подальших розвідок у цьому
напрямку є розробка підсистеми вправ для форму"
вання ФК у майбутніх учителів в англійській мові
після німецької з урахуванням зазначених принципів.
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