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Анотація 

 

Дисципліна «Теоретична фонетика німецької мови» призначена для здобувачів вищої 

освіти, що вивчають германістику як спеціальність. Курс закладає теоретичні засади 

вивчення німецької фонетичної системи і спрямований на поглиблення як 

загальнолінгвістичної компетенції, так і практичних навичок фонемно-, інтонаційно- та 

ритмічно-правильного мовлення майбутнього фахівця. У рамках курсу розглядаються 

поняття звуку, норми вимови, фоностилістики та фоностилістичних варіантів німецької 

мови, складу, наголосу, інтонації, вивчаються система голосних і приголосних звуків 

німецької мови з їх основними характеристиками, а також типи модифікацій звуків у процесі 

мовлення. Передумовами вивчення дисципліни є успішне засвоєння теоретичного курсу 

загального мовознавства, а також практичної фонетики німецької мови та практичного курсу 

німецької мови. 

Ключові слова: інтонація, модифікації звуків, німецька мова, норма вимови, система 

голосних і приголосних звуків, теоретична фонетика, фонетична система, фоностилістика. 

 

Abstract 

 

The discipline "Theoretical Phonetics of the German language" is designed for students 

studying German as a specialty. The course lays the theoretical foundations of the study of the 

German phonetic system and aims to deepen both general linguistic competence and practical skills 

of phonemic, intonation and rhythmically correct speech of the future specialist. The course 

examines the concepts of sound, pronunciation, phonostylistics and phonostylistic variants of the 

German language, syllable, stress, intonation, studies the system of vowels and consonants of the 

German language with their main characteristics, as well as types of sound modifications in speech. 

Prerequisites for studying the discipline are the successful mastering of the theoretical course of 

general linguistics, as well as the practical phonetics of the German language and the practical 

course of the German language. 

Key words: German language, intonation, phonetic system, phonostylistics, pronunciation 

norm, sound modifications, system of vowels and consonants, theoretical phonetics. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  –  3                         

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

 
Нормативна 

 

 
Спеціальність 

035 Філологія  
 

Предметна спеціалізація 

035.043 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - німецька 

 

Рік підготовки: 

3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

реферат. 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

V-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1, 

самостійної роботи 

студента – 4 
Ступінь: 

Бакалавр 

6 год.  

Практичні 

14 год.  

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

70 год.  

 

http://moodle.mdu.edu.ua/co

urse/view.php?id=1911 

 

Вид контролю: залік. 

Мова навчання – німецька 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання: 20 год. – аудиторні заняття, 70 год. – 

самостійна робота (22%:78%). 

 

 
 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1911
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1911
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

Мета курсу: надати студентам теоретичні знання фонетичної системи німецької мови, 

необхідні для філолога-германіста та виробити у студентів стійкі навички фонемно-, 

інтонаційно- та ритмічно-правильного мовлення в її усній та писемній формі; збагатити  

лінгвістичний світогляд. 

Завдання курсу: 

1) вивчення теоретичних засад звукової системи німецької мови, складоутворення, 

наголосу, синтаксичної фонетики (фразовий наголос, паузи, мелодика); 

2) набуття знань з графіки та орфографії; 

3) ознайомлення з процесами модифікації звуків у процесі мовлення; 

4) формування уявлень про функціональні та фонетичні стилі.   

Передумови для вивчення дисципліни: Передумовами вивчення дисципліни є 

успішне засвоєння теоретичного курсу загального мовознавства, а також практичної 

фонетики німецької мови та практичного курсу німецької мови. 

Навчальна дисципліна складається з 3 кредитів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН-3. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із 

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН-7. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями 

державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації 

ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН-8 Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні 

явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН-9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов, що вивчаються, 

описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН-12. Здатність застосовувати отримані знання при вирішенні педагогічних, 

навчально-виховних і науково-методичних завдань з урахуванням вікових й індивідуальних, 

соціально-психологічних особливостей учнівських колективів і конкретних педагогічних 

ситуацій. 

ПРН-16. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з 

різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

ПРН-17. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

У результаті вивчення курсу здобувач вищої освіти оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальні:  

ЗК 1. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 4. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5. Здатність удосконалювати мовні і мовленнєві навички, розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень на різних етапах професійного зростання. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 9. Уміння і здатність до прийняття рішень. 

ЗК 10. Навички планування та управління часом. 

ЗК 11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

ІІ. Фахові: 
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ФК-1. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як 

особливу знакову систему, її природу, функції, рівні. 

ФК-2. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 

ФК-3. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в 

усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 

(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

різних сферах життя. 

ФК-4. Здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий 

досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики. 

ФК-6. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 

ФК-7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, 

інтерпретації та перекладу тексту. 

По завершенню курсу здобувач вищої освіти повинен уміти: 

 розпізнавати фонетичні одиниці, відношення між ними та процеси, що на них впливають; 

 формулювати лінгвістичні правила на основі мовних даних; 

 розуміти природу фонетичних явищ; 

 усвідомлювати зв’язок між теоретичними підходами та методологією практики; 

 описати основні елементи теоретичних моделей, схем і структур в області фонетики 

німецької мови; 

 розуміти зв'язок між мовою і соціальним контекстом; 

 навчати коректній вимові з урахуванням законів та особливостей фонетики німецької 

мови. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1 

Тема 1. Вступ до фонетики німецької мови.  

Історичний розвиток фонетики. Роль фонетики у процесі вивчення іноземної мови. 

Зв’язок фонетики з іншими науками. Звук як фізико-акустичне явище. Артикуляційні органи. 

Фонетична та фонологічна транскрипція.  

Тема 2. Орфоепічна норма німецької мови. 

Орфоепія. Норма вимови. Виникнення єдиної німецької мовної норми.  

Тема 3. Фоностилістичні варіанти німецької стандартної мови. 

Фоностилістика. Функціональні та фонетичні стилі німецької мови. Фоностилістичні 

варіанти. 

Кредит 2 

Тема 4. Предмет та основні поняття фонології німецької мови. 

Поняття «фонема». Фонологічна позиція. Фонологічна опозиція. Класифікація 

фонологічних опозицій. Фонологічна кореляція. 

Тема 5. Звукова будова німецької мови. 

Класифікація голосних та приголосних звуків. Напівдовгі голосні звуки. 

Смислорозрізнювальні ознаки голосних. Акустична класифікація приголосних звуків. 

Тема 6. Модифікація звуків у мовленні.  

Редукція. Асиміляція та її типи. Твердий приступ. Елізія. Акомомодація, дисіміляція, 

гемінація. 

Кредит 3 

Тема 5. Склад. 

Теорія складу. Правила поділу на склади. Складові структури. 

Тема 6. Інтонація та наголос. 

Наголос у слові. Функція наголосу. Фразовий наголос. Ритм німецької мови. 

Комунікативний вплив інтонації. Функція інтонації. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1 

Тема 1. Einführung in die Phonetik der deutschen 

Sprache. 

10 1 2 -  7 

Тема 2. Die deutsche Aussprachenorm. 10 1 1 -  8 

Тема 3. Phonostilistische Varianten der deutschen 

Standardaussprache. 

10 - 1   9 

Разом за кредит 1: 30 2 4   24 

Кредит 2 

Тема 4. Gegenstand und Grundbegriffe der 

Phonologie. 

10 1 2 -  7 

Тема 5. Das deutsche Vokalsystem. Das deutsche 

Konsonantensystem. 

10 - 2   8 

Тема 6. Lautmodifikationen im Redestrom und 

Lautwechsel. 

10 1 2 -  7 

Разом за кредит 2: 30 2 6   22 

Кредит 3 

Тема 7. Phonologie der Silbe 10 1 1 -  8 

Тема 8. Intonation und Wortakzent 20 1 3   16 

Разом за кредит 3: 30 2 4   24 

Усього годин: 90 6 14 -  70 

 

5. Теми лекцій  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема: «Einführung in die Phonetik der deutschen Sprache. Die 

deutsche Aussprachenorm.» 

2 

2 Тема: «Gegenstand und Grundbegriffe der Phonologie. 

Lautmodifikationen im Deutschen» 

2 

3 Тема: «Die Silbe. Intonation und Wortakzent der deutschen Sprache.» 2 

 Всього 6 

 

6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Thema: Wesen und Aufgaben der Phonetik. 

1. Phonetik als Wissenschaft. Zweige der Phonetik. 

2. Beziehungen der Phonetik zu anderen Wissenschaften. 

3. Die Entwicklung der phonetischen Forschungen. 

4. Phonetische Einheiten. 

5. Die phonetische Basis der Sprache. Die Besonderheiten der 

deutschen phonetischen Basis. 

2 

2 Thema: Die deutsche Aussprachenorm. Phonostilistische Varianten 

der deutschen Standardaussprache. 

1. Der Begriff der Aussprachenorm. 

2. Die Herausbildung der deutschen Aussprachenorm. 

2 
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3. Die Grundzüge der deutschen Standardaussprache. 

4. Die deutsche Sprache in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg 

und in den Niederlanden. 

5. Der Gegenstand der Phonostilistik. 

6. Die neutrale Aussprache als Grundlage der Aussprachenorm. 

7. Varianten der Aussprachenorm. 

8. Die phonostilistischen Varianten. 

3 

 

Thema: Das deutsche Vokal- und Konsonantensystem.  

1.1 Akustisch-artikulatorische Charakteristik der deutschen Vokale. 

1.2. Physiologische und phonologische Merkmale des deutschen 

Vokalsystems. 

1.3. Klassifizierung und Systematisierung der deutschen 

Vokalphoneme. 

1.4. Vergleichende Analyse des deutschen und des ukrainischen 

Vokalsystems. 

2.1.Akustisch-artikulatorische Charakteristik der deutschen 

Konsonanten. 

2.2. Klassifizierung und Systematisierung der deutschen 

Konsonantenphoneme. 

2.3. Vergleichende Analyse des deutschen und des ukrainischen 

Konsonantensystems. 

2 

 

4 Thema: Gegenstand und Grundbegriffe der Phonologie. 

1. Die Begründung der Phonologie. 

2. Die logische Klassifikation der phonologischen Oppositionen. 

3. Die phonologische Korrelation. 

4. Das Phonem. Positionen und Oppositionen des Phonems. 

2 

5 Thema: Lautmodifikationen im Deutschen. 

1.Psycho-physiologische Grundlagen der Lautmodifikationen im 

Redefluss. 

2. Arten der Lautmodifikationen. 

3. Die Assimilation im Deutschen. 

4. Phonologischer Aspekt der Lautmodifikationen. 

2 

6 Thema: Die Silbe. Der deutsche Wortakzent. 

1.1. Zur Geschichte der Silbenfrage. Silbentheorien. 

1.2. Die Silbe als kleinste prosodische Einheit. 

1.3. Der Silbenbau des Deutschen. 

2.1. Der Begriff des Wortakzents. Der deutsche Wortakzent im 

Vergleich zum russischen. 

2.2 Funktionen des deutschen Wortakzents. 

2.3. Regeln des deutschen Wortakzents. 

2 

 

7 Thema: Deutsche Intonation. 

1. Wesen der Intonation. Aspekte der Betrachtung der Intonation. 

2. Funktionen der Intonation. 

3. Intonationsmittel der Redegestaltung. 

4. Intoneme und ihre Varianten. Die Realisierung der Intoneme in der 

deutschen Standardaussprache. 

5. Die unterschiedliche intonatorische Gestaltung des Deutschen. 

2 

 Всього 14 
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7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Роль фонетики у процесі вивчення іноземної мови.  4 

2 Фонетична та фонологічна транскрипція.  6 

3 Особливості транслітерації. 4 

4 Правила поділу на склади.  4 

5 Напівдовгі голосні звуки. 4 

6 Твердий приступ. 4 

7 Елізія. 4 

8 Акомодація, дисиміляція, гемінація. 6 

9 Комунікативний вплив інтонації. Функція інтонації. 4 

10 Стилістичні інтонаційні компоненти. 6 

11 Ведення термінологічного словника 8 

12 Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання: 

підготовка реферату. 

16 

 Разом  70 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Теми рефератів 

1. Die Entstehung der Phonologie. Die Begründung der Phonologie  

2. Phonologische Schulen 

3. Zur Geschichte der Silbenfrage. Silbentheorien. 

4. Der Silbenbau des Deutschen. 

5. Der deutsche Wortakzent 

6. Intonationsmittel der Redegestaltung 

7. Varianten der Aussprachenorm. 

8. Der Begriff der Aussprachenorm. Die Herausbildung der deutschen Aussprachenorm. 

9. Die phonetische Basis der deutschen Sprache.  

10. Die Grundzüge der deutschen Standardaussprache. Die deutsche Sprache in Österreich, 

in der Schweiz, in Luxemburg und in den Niederlanden. 

11. Phonologische Merkmale der deutschen Mundarten.  

12. Segmentale und suprasegmentale Elemente der Sprache 

13. Die phonologische Korrelation. 

14. Klassifizierung und Systematisierung der deutschen Konsonantenphoneme. 

15. Klassifizierung und Systematisierung der deutschen Vokalphoneme. 

16. Wesen der Intonation. Zur Untersuchung der Intonation. 

17. Phonologischer Aspekt der Lautmodifikationen. 

18. Die Lautmodifikation im Deutschen. 

19. Transkriptionssysteme 

20. Aspekte der Betrachtung der Intonation. Funktionen der Intonation. 

21. Psycho-physiologische Grundlagen der Lautmodifikationen im Redefluss. Arten 

22. Lautmodifikationen. 

23. Positionen und Oppositionen des Phonems. 

24. Prosodische Merkmale. Die Silbe als kleinste prosodische Einheit. 

25. Der Begriff des Wortakzents. Funktionen des deutschen Wortakzents. 

26. Vokale. Akustisch-artikulatorische Charakteristik. 
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9. Методи навчання 

1. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, творчі завдання. 

2. Методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності. 

3. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, пошукова робота в 

Інтернеті. 

4. Методи навчання за джерелом знань поділяють на словесні, наочні, практичні. 

5. Словесні методи навчання: лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж. 

10. Методи контролю 

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

Поточний контроль знань студентів: 

Об’єктами поточного контролю знань здобувача вищої освіти є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці підлягає рівень 

знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; активність при 

обговорюванні питань, що винесені на практичні заняття); 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота є 

позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами 

курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і підготовки до виконання 

індивідуальних завдань по курсу. Організація самостійної роботи студентів має 

здійснюватися з дотриманням індивідуального підходу. Індивідуальні завдання можуть 

виконувати за бажанням усі студенти або окремі з них (творчо обдаровані, вимогливі, з 

досвідом практичної діяльності, навчання та роботи за кордоном тощо). Індивідуалізація 

самостійної роботи сприяє самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані 

особистості, які допомагають професійному розвитку.  

Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: 

- самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, визначених 

викладачем; 

- попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення студентів у 

коло питань, що доведеться вивчати; 

- аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономірностей, викладених у 

друкованих джерелах інформації, з метою підготування відповідей на поставлені 

напередодні викладачем запитання та з метою закріплення здобутих знань; 

- розгляд і аналіз таблиць, графіків, ілюстрацій, вміщених у підручнику; 

- конспектування самостійно прочитаного; 

- підготування доповідей, рефератів, анотацій тощо. 

3) виконання контрольних завдань. Поточний контроль передбачає перевірку стану 

засвоєння визначеної системи елементів знань того чи іншого модуля, до якої включаються 

елементи знань з планового повторення попередніх модулів. Завдання для поточного 

контролю складаються з тестових питань.  

Підсумковий контроль знань студентів відбувається за умови успішного засвоєння 

лекційного матеріалу, виконання практичних завдань, завдань самостійної роботи, 

індивідуальних творчих завдань, тестування за темами курсу, написання контрольної роботи. 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ КР Накопичувальні 

бали / 

Сума 
Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 40 100 300/3=100 

25 25 20 20 20 25 25 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

11. Методичне забезпечення 

1. Опорні конспекти 

2. Навчально-методичний комплекс. 

3. Перелік основних термінів та понять з дисципліни 

4. Питання для самоконтролю за темами. 

5. Дидактичний роздавальний матеріал, ілюстративні матеріали, схеми, таблиці до різних 

тем. 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Зарецкая Е. В. Немецкий язык: теоретическая фонетика = Deutsch: Theoretische 

Phonetik : учеб. пособие / Е. В. Зарецкая. – Минск: МГЛУ, 2009. – 160 с. 

2. Козьмин О. Г. Теоретическая фонетика немецкого языка : учебник / О. Г. Козьмин, 

Т. С. Богомазова. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2002. – 256 с. 

3. Стеріополо О. I. Теоретичні засади фонетики німецької мови: підручник для 

студентів та викладачів вищих навчальних закладів / О. І. Стеріополо. – Вінниця : Нова 

книга, 2004. – 320 с. 

Допоміжна 
1. Becker T. Einführung in die Phonetik und Phonologie des Deutschen / Thomas Becker. – 

WBG : Darmstadt, 2012. – 130 S. 

2. Kohler K. J. Einführung in die Phonetik des Deutschen / K. J. Kohler. – Berlin : Erich 

Schmidt, 1995. – 249 S. 

3. Koloman B. Deutsche Phonetik – eine Einführung / Koloman Brenner, Balázs Huszka, 

Csaba Werk-Marinkás. – Budapest : Veszprém, 2006. – 159 S. 

4. Šileikaitė-Kaishauri D. Einführung in die Phonetik und Phonologie des Deutschen. 

Basiswissen, Aufgaben und Literaturhinweise / Diana Šileikaitė-Kaishauri. – Vilniaus universitetas, 

2015. – 528 S. 

5. Zacher O. Deutsche Phonetik / O. Zacher. – Л. : Изд-во «Просвещение», 1969. – 207 с. 

6. Панова Л. В. Теоретическая фонетика (немецкий язык): учебно-методический 

комплекс / Л. В. Панова. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. – 52 с. 

7. Строкина Т. С. Теоретическая фонетика немецкого языка / Т. С. Строкина. – 

Современный гуманитарный университет, 1998. 

8. Хицко Л. И. Einführung in die theoretische Phonetik der deutschen Sprache / Л. И. 

Хицко. – M. : TE3AУPУC, 2011. – 176 c.  

13. Інформаційні ресурси 

http://www.duden.de/woerterbuch 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 

http://www.duden.de/woerterbuch
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
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