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Анотація 

 

Дисципліна «Теоретична фонетика» 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" 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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ВСТУП 

 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Теоретична фонетика» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 

035 Філологія, спеціалізації 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – німецька за освітньо-професійною програмою «Мова і література (німецька)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: фонетична система німецької мови в 

теоретичному аспекті. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Загальне мовознавство», «Практична фонетика німецької 

мови», «Практичний курс німецької мови». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: 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. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- вивчення теоретичних засад звукової системи німецької мови, складоутворення, 

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

- набуття знань з графіки та орфографії; 

- ознайомлення з процесами модифікації звуків у процесі мовлення; 

- формування уявлень про функціональні та фонетичні стилі.   

1.3. 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. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувач вищої освіти оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

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. 
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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:  

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. 

 

2. Інформаційний обсяг 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. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: завдання до практичних занять, завдання 

для самостійної та індивідуальної роботи, презентації результатів досліджень, тестові 

завдання, контрольні роботи, реферат. 


