
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

 

Кафедра германської філології та перекладу 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор із науково-

педагогічної роботи 

Василькова Н.І. 

________________________ 

                                                                   5 вересня 2018 р. 

            

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРАКТИЧНА ФОНЕТИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Ступінь бакалавра 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 

035 Філологія 
Код та найменування спеціальності 

035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька 
Предметна спеціалізація 

Мова і література (німецька) 
Освітня програма 

Факультет іноземної філології 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2019 навчальний рік 



Робоча програма навчальної дисципліни «Практична фонетика німецької 

мови» для студентів спеціальності ступеню «бакалавр» 035.043 Філологія. 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. 

 

 

Розробник: Корнєва Наталя Анатоліївна, доцент кафедри германської 

філології та перекладу, доктор філософії у галузі гуманітарних наук, доцент 

___________ (Корнєва Н. А.) 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри германської філології та 

перекладу 

Протокол № 1 від «4» вересня 2018 р. 

Завідувач кафедри ___________ (Майстренко М. І.) 

«4» вересня 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   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 

 

 

Спеціалізація  

035.043 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

німецька 

 

Ступінь: 

бакалавр 

Рік підготовки 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

 

1-й 

 

 

Практичні 

 32 год.  

Самостійна робота 

 58 год.  

Вид контролю:  

залік  

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – (30/70)1:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення фонетики німецької мови 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. 

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. 

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. 

2. Програма 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. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

практ. с.р. 

1 2 3 4 

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. 

6 2 3 



Тема 2. Класифікація німецьких голосних. Випадки 

вживання довгих і коротких голосних у німецькій мові. 

Винятки з правил читання 

довгих і коротких голосних. 

7 2 3 

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. 

7 2 3 

Тема 4. Дифтонги. Редукований „е”. Класифікація німецьких 

приголосних. 

6 2 3 

Тема 5. Змичні приголосні. Звуки [р], [b]. Змичні 

приголосні.Звуки [t], [d], [k], [g] 

6 1 4 

Тема 6. Щілинні приголосні. Звуки [f], [v]. Щілинні 

приголосні. Звуки [s], [z]. Звук []. КР № 1 

6 1 

 

4 

Разом: 30 10 20 

 

Кредит 2-3 

Тема 1. Африкати [t ], [рf], [ts]. 4 2 4 

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

Щілинні приголосні. Звук [h]. 

5 2 4 

Тема 3. Сонорні приголосні. Носові [n], [m]. Сонорні 

приголосні. Аng- Laut. Звук [l]. 

6 2 5 

Тема 4. Вібранти. R- Laut. 4 2 5 

Тема 5. Модифікація звуків у процесі мовлення. Асиміляція. 

Модифікація звуків у процесі мовлення. Гемінація. 

6 2 5 

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

Фразовий наголос. Фразові ритмічні групи. 

5 2 5 

Тема 7. Інтонація простого розповідного речення. Інтонація 

питального речення різного типу. Інтонація складносурядного 

речення. 

6 4 

 

5 

Тема 8. Узагальнення. Голосні. Узагальнення. Приголосні 6 4 5 

КР № 2 2 2  

Разом  60 22 38 

Разом за рік: 90 32 58 

4. Теми практичних занять 

Кредит 1 

Тема 1. Поняття про звукову будову німецької мови. Фонетичні одиниці. 

Основні відмінності між вимовою німецьких та українських звуків. 

Співвідношення звука і букви. Транскрипційні знаки. Фонетична транскрипція. 

Засоби графічного зображення звуків та інтонації. Випадки вживання довгих і 

коротких голосних у німецькій мові. Винятки з правил читання довгих і 

коротких голосних. 

2 

Тема 2. Класифікація німецьких голосних за способом артикуляції та за місцем 

артикуляції. Артикуляція німецьких голосних. Визначення характерних ознак 

німецьких голосних. Поняття про якість та кількість голосного. 

2 

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

А-Laute. О- Laute. Вправляння у транскрибуванні та вимові. Фонетичний аналіз 

вірша J.W.Goethe “Mailied”. 

2 



Тема 4. Голосні заднього ряду. U- Laute.  Е- Laute. Творення та вимова. 

Транскрипційне позначення звуків. Орфографічне позначення довгого та 

короткого звуків. Звуки у різних позиціях у словах. Слова-виключення з правил  

короткості та довготи. Фонетичні вправи. Голосні переднього ряду. Ö- Laute. Ü- 

Laute. Фонетичні вправи. Фонетичний аналіз вірша J.W.Goethe “Erlkönig”. 

2 

Тема 5. Голосні переднього ряду. І- Laute. Фонетичні вправи. Дифтонги. 

Фонетичні вправи. Артикуляція дифтонгів. 

1 

Тема 7. Редукований „е”. Фонетичні вправи. Вправляння у транскрибуванні. 

Узагальнення. Голосні. КР № 1 

1 

 

Разом  10 

Кредит 2-3 

Тема 1. Класифікація німецьких приголосних. Вправляння у вимові 

приголосних у зв’язному мовленні на базі роботи з вправами, приказками та 

скоромовками. Змичні приголосні. Звуки [р], [b]. Фонетичні вправи. 

2 

Тема 2. Змичні приголосні.Звуки [t], [d], [k], [g]. Фонетичний аналіз вірша 

H.Heine “Lorelei” 

2 

Тема 3. Щілинні приголосні. Звуки [f], [v]. Вправляння у вимові приголосних у 

зв’язному мовленні на базі роботи з вправами. Фонетичний аналіз  вірша 

H.Heine «Abenddämmerung». 

2 

Тема 4. Щілинні приголосні. Звуки [s], [z]. Звук []. Вправляння у вимові 

приголосних у зв’язному мовленні. Африкати [t ], [рf], [ts]. Фонетичний аналіз  

вірша H.Heine «Abenddämmerung». Щілинні приголосні. Звук [j]. Звук [х]. Ісh- 

Laut.  Вправляння у вимові приголосних у зв’язному мовленні. 

2 

Тема 5. Щілинні приголосні. Звук [h]. Фонетичний аналіз вірша J.W.Goethe 

«Willkommen und Abschied». Наголос у складних словах. Вправи та завдання до 

теми. Наголос у простих словах. Вправи та завдання до теми. 

2 

Тема 6. Сонорні приголосні. Носові [n], [m]. Вправляння у вимові приголосних 

у зв’язному мовленні. Сонорні приголосні. Аng- Laut. Звук [l]. Вправляння у 

вимові приголосних у зв’язному мовленні. Вібранти. R- Laut. Вправляння у 

вимові приголосних у зв’язному мовленні. Узагальнення. Приголосні.  

2 

Тема 7. Інтонація простого розповідного речення. Інтонація складносурядного 

речення. Інтонація питального речення різного типу. Фонетичний аналіз вірша 

F.Schiller “Handschuh”.  Модифікація звуків у процесі мовлення. Асиміляція. 

Вправи та завдання до теми. Гемінація. Вправи та завдання до теми. 

4 

 

Тема 8. Фразовий наголос. Фразові ритмічні групи. Вправи та завдання до теми. 

Типи пауз. Вправи та завдання до теми. 

4 

КР № 2 2 

Разом  22 

6. Самостійна робота 

Кредит 1 

Тема 1. Фонетичні одиниці. Дихальні та артикуляційні вправи. Будова мовного 

апарату. Утворення звуків. 

2 

Тема 2. Поняття про фонетичний аналіз. Вправляння у транскрибуванні. 2 

Тема 3. Визначення голосного звука. Вправляння у транскрибуванні. 2 

Тема 4. Характеристика голосного звука. Вправляння у транскрибуванні. 2 

Тема 5. Вправляння у транскрибуванні слів та словосполучень з приступом. 2 

Тема 6. Транскрибування вірша J.W.Goethe “Mailied”. Вправляння у вимові 

звуків та їх транскрибуванні. 

1 

Тема 7. Транскрибування вірша J.W.Goethe “Erlkönig”. 1 

Тема 8. Вправляння у вимові звуків та їх транскрибуванні. 1 



Тема 9. Вправляння у вимові дифтонгів та їх транскрибуванні. 1 

Тема 10. Редукований „е”. Вправляння у вимові та транскрибуванні. 2 

Тема 11. Класифікація німецьких приголосних. Вправляння у транскрибуванні. 2 

Тема 12. Звуки [р], [b]. Вправляння у транскрибуванні. 1 

Тема 13. Заучування напам’ять  вірша  H.Heine “Lorelei”. 1 

Разом  20 

 Кредит 2 – 3   

Тема 1. Звуки [f], [v]. Транскрибування вірша  H.Heine «Abenddämmerung». 2 

Тема 2. Звуки [s], [z]. Звук [].Транскрибування вірша   2 

Тема 3. Африкати [t ], [рf], [ts].Транскрибування вірша  H.Heine 

«Abenddämmerung». 

2 

Тема 4. Щілинні приголосні. Звук [j]. Звук [х]. Ісh- Laut. Вправляння у 

транскрибуванні. 

2 

Тема 5. Щілинні приголосні. Звук [h].  Транскрибування вірша  J.W.Goethe 

«Willkommen und Abschied». 

2 

Тема 6. Сонорні приголосні. Носові [n], [m]. Вправляння у транскрибуванні. 2 

Тема 7. Сонорні приголосні. Аng- Laut. Звук [l]. Вправляння у транскрибуванні. 2 

Тема 8. Вібранти. R- Laut. Вправляння у транскрибуванні. 2 

Тема 9. Фонетичні впави. Транскрибування вірша C. Brentano “Der Spinnerin 

Nachtlied” 

2 

Тема 10. Заучування вірша C. Brentano “Der Spinnerin Nachtlied” 3 

Тема 11. Наголос у простих словах. Вправи та завдання до теми. 2 

Тема 12. Наголос у складних словах. Вправи та завдання до теми. 2 

Тема 13. Фразовий наголос. Типи пауз. Інтонація простого розповідного 

речення. 

2 

Тема 14. Транскрибування вірша  вірша F.Schiller “Handschuh” 2 

Тема 15. Заучування  напам’ять вірша J.W.Goethe «Willkommen und Abschied». 3 

Тема 16. Узагальнення. Голосні. Транскрибування уривків текстів. 3 

Тема 17. Узагальнення. Приголосні. Транскрибування уривків текстів. 3 

Разом  38 

7. 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. 

8. Розподіл балів, які отримують студенти                                                                   

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумков

ий тест 

(екзамен) 

Сума 

Кредит 1 Кредит 2-3 

120 300 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

В
ід

п

о
в
ід

ь
  

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

Т
ер

м
ін

о
л
о
гі

ч

н
и

й
 

д
и

к
та

м

и
 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 



Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
65-81 С 

55-64 D 
задовільно  

50-54 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Опорні конспекти 

2. Методичні рекомендації до підсумкового контролю та виконання індивідуальних 

завдань. 

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. 

 

11. 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  

 

http://www.twirpx.com/file/61038/
http://www.twirpx.com/file/739556/

