
Анотація навчальної дисципліни 

Назва: Артикуляторні та акустичні характеристики німецької фоносистеми   
Тип: дисципліна професійної і практичної підготовки 
Термін вивчення: 10-й семестр (денне відділення) 
Кількість кредитів: 1,5  
Мета навчальної дисципліни: надбання знань системної організації фонетичного 
аспекту німецької мови, формування загальних представлень про звукову сторону 
іноземної мови у порівнянні з рідною, розвиток навичок та вмінь застосовувати ці знання 
у мовленнєвій практиці та при викладанні німецької мови як іноземної в школах, середніх 
спеціальних та вищих навчальних закладах.  
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент буде мати уявлення: 

• Про теоретичне  і практичне значення фонетики в цілому і її розділах зокрема. 
• Про найважливіші сучасні зміни у вимові звуків німецької мови. 
• Про проблему визначення фонеми. 
• Про принципи класифікації голосних і приголосних звуків. 
• Про основні розходження між артикуляційними базами української та німецької 

мов. 
• Про складотворні звуки в німецькій мові. 
• Про ритмічну групу. 
• Про логічний і емфатичний види наголосу. 

знати:  
• Визначення й опис предмета фонетики, її зв'язок з іншими науками. 
• Методи дослідження, застосовувані у фонетиці. 
• Поняття літературної вимови й орфоепічної норми. 
• Національні і регіональні варіанти вимови в сучасній німецькій мові. 
• Терміни: фонема, фон, аллофон, дистрибуція фонем, види дистрибуції, правила 

ідентифікації фонем (за М.С.Трубецьким).  
• Класифікацію голосних звуків у німецькій та українській мовах. 
• Класифікацію приголосних  звуків у німецькій та українській мовах. 
• Чергування звуків. Проблема нейтралізації фонем. Архіфонема.  
• Модифікації фонем у потоці мови: асиміляцію, акомодацію, елізію. 
• Сильні і слабкі форми слів.  
• Основні розходження між артикуляційними базами у німецькій та українській 

мовах. 
• Функції складу в мові. 
• Складові частини складу, типи складів, структура складу, теорії складу в 

застосуванні до німецької мови. 
• Поняття наголосу: словесний, тактовий, фразовий. 
• Види  і ступені словесного наголосу в німецькій мові. Чинники, що визначають 

місце наголосу.  
• Визначення інтонації, її аспектів і функцій. 
• Поняття ритмічної і значеннєвої груп. 
• Логічний наголос. 
• Основні принципи орфографії.  

 уміти: 
• Розпізнавати на слух варіанти сучасної німецької мови: німецький, австрійський, 

швейцарський, фонетичні особливості північних та південних діалектів 
• Записувати слова у фонематичній і фонетичній транскрипції, указуючи за 

допомогою діакритичних значків основні позиційні і комбінаторні аллофони. 
• Визначити інтегральні і диференціальні ознаки фонем. 



• Провести порівняльний аналіз систем вокалізму і консонантизму в німецькій та 
українській мовах. 

• Навести приклади історичних чергувань у німецькій та українській мовах. 
• Розділити слово на склади, дати аналіз можливих сполучень голосних і 

приголосних на початку і кінці складу. 
• Визначити місце наголосу в багатоскладовому слові, пояснити правило.  
• Проаналізувати речення: розбити його на синтагми, знайти  акцентне ядро й інші 

структурні компоненти кожної синтагми,  визначити тип тону в кожній синтагмі, 
намалювати інтонограму. 

Спосіб навчання: аудиторна, самостійна робота. 
Методи викладання: лекційні заняття. 
Методи оцінювання: оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати 
навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою. Курс закінчується заліком. 
Мова викладання: німецька. 
 
 


