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                                                            ВСТУП 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: звукова система німецької мови, 

склади, словесний наголос і синтаксична фонетика (фразовий наголос, паузи, мелодика) 

Міждисциплінарні зв’язки: практика усного та писемного мовлення, граматика, 

лексикологія, стилістика, країнознавство. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем: 

1. Німецькі голосні 

2. Німецькі приголосні. 

3. Модифікація звуків. Інтонація . 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення фонетики на 1 курсі є: 

1.  вивчення теоретичних засад німецької вимови, необхідних як для 

формування вимовних умінь та навичок, так і для збагачення лінгвістичного кругозору; 

2.  формування стійких слухо-вимовних та ритміко-інтонаційних навичок та їх 

реалізація у стилістично-різноманітних мовленнєвих ситуаціях; 

3.  оволодіння студентами професійно-педагогічними навичками та уміннями, 

необхідними їм для майбутньої роботи в середній школі. Основними професійними 

навичками та уміннями є: а) уміння виконувати дихальну та артикуляційну гімнастику та 

проводити її з учнями; б) уміння транскрибувати та інтонувати текст; в) уміння чути та 

усувати вимовні помилки учнів; г) постійно стежити за спрямованістю та чіткістю свого 

мовлення та мовлення інших учнів; д) уміння правильно та виразно прочитати матеріал із 

шкільного підручника та вивчити з учнями пісню німецькою мовою; е) уміння підібрати 

вірш, текст, пісню та інший матеріал за певною фонетичною темою; є) уміння передавати 

різноманітне стилістичне забарвлення мовлення залежно від мовленнєвої ситуації. 

1.2. Головне завдання курсу — надати студентам практичні знання фонетичної 

системи німецької мови, необхідні для вчителя німецької мови ЗОШ другого ступеня та 

виробити у студентів стійкі навички фонемно-, інтонаційно- та ритмічно-правильного 

мовлення в її усній та писемній формі. 

Вивчення практичної фонетики на І курсі містить вступний корективний курс та 

перший етап основного практичного курсу. Студенти отримають весь матеріал, необхідний 

для подальшого оволодіння вимовних навичок в об’ємі, який потрібен для роботи над 

практикою мовлення на І курсі. Навчання фонетичному матеріалу на І курсі передбачає 

оволодіння студентами всіма звуками і звукосполученнями виучуваної іноземної мови, 

наголосом та основними інтонаційними моделями найбільш поширених типів простих і 

складних речень. 

1.3. У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

 засвоєння основ базових теоретичних знань з фонетики німецької мови; 

 здатність до аналізу і синтезу, уміння знаходити та аналізувати інформацію з 

різних джерел; 

 дослідницькі навики і уміння; 

 володіння та використання загальнонаукової термінології, у тому числі 

специфічної, метамовної лексики; 

 здатність працювати самостійно; 

 здатність коректно спілкуватися німецькою мовою з фонетичної точки зору в 

різних життєвих ситуаціях; 

 здатність працювати в міжнародному середовищі; 

 здатність застосовувати знання на практиці 

ІІ. Фахові:  

 досконале опанування німецької мови; 

 фундаментальні знання в галузі філології; 



 володіння сучасними науковими методами філологічних досліджень; 

 достатня підготовка для проведення науково-дослідницької роботи в галузі 

філологічних наук; 

 уміння розпізнавати фонетичні одиниці, відношення між ними та процеси, що на 

них впливають; 

 розуміння системності фонетичних явищ мови, взаємодії постійних та варіативних 

рис фонетичних одиниць. 

 здатність формулювати лінгвістичні правила на основі мовних даних; 

 розуміння природи фонетичних явищ; 

 усвідомлення зв’язку між теоретичними підходами та методологією практики; 

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

фонетики німецької мови; 

 здатність розуміти зв'язок між мовою і соціальним контекстом; 

 уміння навчати коректній вимові з урахуванням законів та особливостей фонетики 

німецької мови. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити    ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 Кредит 1. 

Тема 1. Вступ. Фонетика як наука. Характерні ознаки німецької вимови. Основні 

відмінності між вимовою німецьких та українських звуків. Співвідношення звука і букви. 

Транскрипційні знаки. 

Тема 2. Класифікація німецьких голосних. Випадки вживання довгих і коротких 

голосних у німецькій мові. Винятки з правил читання 

довгих і коротких голосних. 

Тема 3. Приступ німецьких голосних звуків. Його види. Голосні заднього ряду. А-

Laute. О- Laute. Голосні заднього ряду. U- Laute.  Е- Laute. Голосні переднього ряду. Ö- 

Laute. Ü- Laute. Голосні переднього ряду. Ö- Laute. Ü- Laute. Голосні переднього ряду. І- 

Laute. 

Тема 4. Дифтонги. Редукований „е”. 

Тема 5. Класифікація німецьких приголосних. 

Тема 6. Змичні приголосні. Звуки [р], [b]. Змичні приголосні.Звуки [t], [d], [k], [g] 

Тема 7. Щілинні приголосні. Звуки [f], [v]. Щілинні приголосні. Звуки [s], [z]. Звук 

[S]. 

Кредит 2 – 3. 

Тема 1. Африкати [t S], [рf], [ts]. 

Тема 2. Щілинні приголосні. Звук [j]. Звук [х]. Ісh- Laut. Щілинні приголосні. Звук 

[h]. 

Тема 3. Сонорні приголосні. Носові [n], [m]. Сонорні приголосні. Аng- Laut. Звук 

[l]. 

Тема 4. Вібранти. R- Laut. 

Тема 5. Модифікація звуків у процесі мовлення. Асиміляція. Модифікація звуків у 

процесі мовлення. Гемінація. 

Тема 6. Наголос у простих словах. Наголос у складних словах. Фразовий наголос. 

Фразові ритмічні групи. 

Тема 7. Інтонація простого розповідного речення. Інтонація питального речення 

різного типу. Інтонація складносурядного речення. 

Тема 8. Узагальнення. Голосні. Узагальнення. Приголосні 

3. Рекомендована література 

Базова: 

1. Богомазова Т.С. Deutsche Aussprache, leicht gemacht. Немецкое произношение - легко 

и доступно. -  2-е изд., испр. М.: Лист Нью, 2004. -  160 стр. 



2. Богомазова Т.С., Подольская Т.Е. Теория и практика по фонетике немецкого языка. 

-  Учебник. М.: Лист Нью, 2004.  - 240 стр. 

3. Борисов Н.И. Аудиокурс к фонетике немецкого языка. 2-е издание  / Режим доступу: 

http://www.twirpx.com/files/languages/dutch/phonetics/. 

4. Вербицкая Т.Д. Немецкий без акцента. Коммуникативно-ориентированный вводный 

фонетический курс немецкого языка. - М. Изд-во «Сириус», 1995. – 60 с.  

5. Гузь М.Н., Ситникова И.О. Фонетика. Читаем и говорим по-немецки MP3 PDF . - 

СПб Издательство "Каро", 2005 - 160 с. / Режим доступу: 

http://www.twirpx.com/files/languages/dutch/phonetics/. 

6. Євгененко Д. А., Артамоновська С. А., Білоус О. І. Практична фонетика німецької 

мови. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: 

Нова книга. - 2004. – 208 с. 

7. Завьялова В. М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. - М.: «Лист 

Нью», 2005. - 865 с. 

8. Зарецкая Е.В. Курс лекций по немецкой фонологии. Учебное пособие по курсу 

теоретической фонетики немецкого языка для языковых вузов и факультетов 

иностранного языка (на нем. языке). - Минск: МГЛУ, 1997. - 79 с. 

9. Климов Н.Д. Вводно-фонетический курс немецкого языка.   Вводно-фонетический 

курс немецкого языка: Для ин-тов и фак. иностр. яз. / Учеб. пособие. — М.: Высш. 

школа, 1978. — 131 с, ил. 

10. Лисенко Е.И. Вступительный курс фонетики немецкого языка.  Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, 2001, 3-е издание, Киев, АСК, 96 с. (на 

украинском языке). 

11. Миловидова Р. В. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка: Учеб. 

пособие для студентов неязыковых спец. ун-тов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 

Высш. шк. , 1987. — 99 с. 

12. Уроева Р.М., Кузнецова О.Ф. Справочник по фонетике и грамматике немецкого 

языка: Учеб. пособие для ин-тов и фак-тов иностр. яз. - 3-е изд., испр. - М.: Высш. 

шк., 1985 (На нем. яз.) - 159 с., ил.  

13. Шишкова Л.В., Детинина А.В., Бибин О.А. Вводный фонетический курс немецкого 

языка / Режим доступу: http://www.twirpx.com/files/languages/dutch/phonetics/ 

14. Beispiele 10. Ein literarisches Arbeitsbuch für das 10. Schuljahr herausgegeben von Erich 

Hülse zusammen mit Helene Hülse. – München: R. Oldenbourg Verlag. – 1976. – 279 S. 

15. Коsmin O.G., Sulemova G.A. Praktische Phonetik der deutschen Sprache. – M.:  

Просвещение, 1990. - 224 с. 

16. Lernziel Deutsch. Deutsch als Fremdsprache – Grundstufe 1 – Wolfgang Hueber. Max 

Hueber Verlag, 1993. – 216 с. 

17. RICHTIG SPRECHEN! (praktische Phonetik). Учебно-методическое пособие для 

вузов. Составитель М.Е. Шурова. – Воронеж, 2007. – 51 с. 

 

Допоміжна: 

INTERNET-ресурси: 

1. http://www.multikulti.ru 

2. http://www.de-online.ru/ 

3. http://www.deutschesprache.ru/ 

4. http://deutsch-uni.com.ru/ 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.  

5.     Засоби діагностики успішності навчання: перевірка виконання студентами 

творчих завдань,  проведення контрольних робіт, тестування. 
 

http://www.twirpx.com/file/61038/
http://www.twirpx.com/file/739556/
http://www.multikulti.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.deutschesprache.ru/
http://deutsch-uni.com.ru/

