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Оволодіння іншомовною фонетичною компетентністю завжди 

супроводжується подоланням певних труднощів, що виникають у тому числі 

внаслідок артикуляційно-акустичних особливостей звуків мови, що вивчається. 

У контексті навчання іншомовної вимови майбутніх учителів англійської мови 

передбачення означених труднощів надає викладачу можливість спрямувати 

роботу на занятті на їх уникнення або подолання, що робить процес 

формування фонетичних навичок і вмінь більш ефективним.  

Питання формування фонетичної компетентності майбутніх учителів 

розглядається в роботах Перлової В. В. [1], Чухно О. А. [2; 3] та ін. Однак, 

проблема типології вимовних труднощів під час оволодіння майбутніми 

вчителями англомовною комунікативною компетентністю все ще залишається 

не вирішеним.   

Мета розвідки полягає у визначенні основних фонетичних труднощів, що 

можуть вплинути на ефективність оволодіння майбутніми вчителями 

англійської мови іншомовною фонетичною компетентністю.   

Оскільки основною причиною виникнення вимовних помилок в 

іншомовному мовленні вважається вплив уже сформованих фонетичних 

навичок у рідній та іноземній мовах [3], ми зробили спробу передбачити, з 

якими фонетичними труднощами можуть зіткнутися майбутні вчителі у вимові 

англійських приголосних і голосних звуків у результаті інтерференції 

української мови, а також внутрішньомовної інтерференції в англійській мові.  

Унаслідок міжмовної інтерференції на рівні приголосних звуків може 

відбуватися: заміна альвеолярних звуків англійської мови [t, d, s, z, l, n] 

зубними українськими [т, д, с, з, л, н]; палаталізація англійських приголосних 

перед [i:, ɪ, e]; використання українських звуків [п, т, к] замість англійських 

аспірованих [ph, th, kh]; заміна задньоязикового англійського звука [ŋ] зубним 

українським [н]; використання щілинного українського приголосного звука [г] 

замість зімкненого англійського [ɡ]; застосування українського губно-зубного 
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приголосного [в] замість англійського губно-губного [w]; заміна англійських 

щілинних міжзубних звуків [θ, ð] українськими щілинними зубними [с, з], 

щілинними губно-зубними [ф, в] або зімкненими зубними [т, д]; використання 

українського вібранта [р] замість щілинного англійського [r]; застосування 

українського задньоязикового [х] замість англійського гортанного [h]; заміна 

англійських палато-альвеолярних апікальних [ʃ, ʒ, ʧ, ʤ] українськими 

дорсальними приголосними [ш, ж, ч, дж]; вимова англійського 

середньоязикового [j] зі значним шумом. 

Наслідками внутрішньомовної інтерференції на рівні приголосних звуків 

можуть бути: взаємозаміна аспірованих [ph, th, kh] і неаспірованих [p, t, k]; 

заміна щілинних міжзубних звуків [θ, ð] щілинними альвеолярними [s, z] або 

губно-зубними [f, v]; використання губно-зубного [v] замість губно-губного 

[w]; взаємозаміна темного [ł] і світлого [l]; заміна задньоязикового звука [ŋ] 

альвеолярним звуком [n].   

У результаті міжмовної інтерференції на рівні голосних звуків можливі: 

використання українських голосних замість англійських дифтонгів; заміна 

англійського відкритого голосного переднього ряду [æ] українським голосним 

переднього ряду середнього підняття [e]; застосування українського [а], що є 

відкритим голосним заднього просунутого вперед ряду, замість англійського 

відкритого [ɑ:], що належить до голосних заднього ряду, або англійського [ʌ] – 

голосного середнього ряду середнього підняття; заміна англійського голосного 

заднього просунутого вперед ряду [ʊ] українським голосним заднього ряду [u:]; 

використання українських голосних переднього ряду [и, і:] замість англійського 

голосного переднього відсунутого назад ряду [ɪ]; заміна англійського голосного 

середнього ряду середнього підняття [ɜ:] українським звуком переднього ряду 

середнього підняття [e]; вимова українського голосного переднього ряду 

середнього підняття [e] замість англійського звука середнього ряду середнього 

підняття [ə]; недотримання довжини голосних. 

Результатом внутрішньомовної інтерференції на рівні голосних можуть 

бути: використання голосного переднього ряду середнього підняття [e] замість 

голосних середнього ряду середнього підняття [ɜ:, ə]; вимова голосного 

переднього ряду середнього підняття [e] замість відкритого голосного 

переднього ряду [æ]; взаємозаміна коротких і довгих голосних; заміна 

дифтонгів монофтонгами [eɪ – е], [eɪ – æ], [eɪ – i:], [eɪ – ɪ], [eə – e], [eə – æ], [ʊə – 

u:], [ʊə – ʊ], [əʊ – ɔ:], [əʊ – ɒ]; взаємозаміна дифтонгів [aʊ – əʊ], [ɪə – eə], [eɪ – 

aɪ].  

Таким чином, ми окреслили, з якими труднощами внаслідок міжмовної й 

внутрішньомовної інтерференції можуть зіткнутися майбутні вчителі під час 

оволодіння вимовою англійських приголосних і голосних звуків. Врахування 

передбачених труднощів під час формування їхньої професійної фонетичної 

компетентності, сприятиме, на нашу думку, підвищенню ефективності цього 

процесу.  
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На сучасному етапі  вітчизняна педагогіка потребує нових підходів в 

питанні  підготовки майбутніх вчителів до взаємодії сім’єю. Це обумовлено 

тим, що одним за компонентів Нової української школи є педагогіка 

партнерства, яка базується на спілкуванні, взаємодії та співпраці між учителем, 

учнем та батьками. За педагогікою партнерства вчитель є другом, а родина має 

бути залучена «до побудови освітньої траєкторії дитини» [1, с. 14]. Вирішенню 

цього питання сприяє вивчення міжнародного досвіду. Особливої уваги 

заслуговує дослідження системи вищої педагогічної освіти Норвегії, як країни з 

найвищим у світі рівнем життя, найбільш високим показником індексу 

людського розвитку (ІЛР), одним із критеріїв якого є рівень освіти. 

Дослідження норвезького досвіду з метою його адаптації та впровадження в 

системі освіти України є одним з актуальних питань сьогодення.  

Спираючись на аналіз наукової літератури з порівняльної педагогіки 

(І. Луговська, М. Родіонов, Л. Рябов, А. Сбруєва, І. Сташевська та ін.) 

розглянуто методи  порівняльно-педагогічних досліджень. Встановлено, що 

сучасні науковці виокремлюють загальні та специфічні методи порівняльної 

педагогіки [2, 3, 4, 5, 6].  Так, М. Родіонов розглядає порівняльний, історичний, 

описовий, соціологічний та статистичний методи [3, c. 376-377]. У 

дослідженнях І. Сташевської запропоновано складно-структуровану 

класифікацію на основі наступних критеріїв: етапи дослідження 

(діагностичний, описово-аналітичний, інтерпретаційно-узагальнюючий), рівні 

наукового пізнання (теоретичний та емпіричний) й рівень методологічного 

аналізу.  До загально-наукових методів теоретичного пізнання дослідниця 

відносить проблематизацію, теоретичний аналіз і синтез, індукцію та дедукцію, 
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