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1. Опис навчальної дисципліни 

«Основи практичної фонетики» 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

  

  

Вибіркова 

  

 

Модулів – 2 

  Спеціальність 

035 Філологія  
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  1  

 Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва)                                   

Спеціалізація 

035.043 «Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша – німецька» 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

2  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітній рівень: 

бакалавр 

-  

Практичні, семінарські 

32  

Лабораторні 

-   

Самостійна робота 

58 год.  

  

 

Вид контролю: залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою курсу «Основи практичної фонетики» є формування у студентів навичок 

нормативної німецької вимови, що належать до базових і вагомих компонентів професійно-

педагогічної підготовки філологів. Курс орієнтований на засвоєння практичних аспектів вчення 

про систему звуків, тож охоплює тренувальні вправи для артикуляції системи голосних, 

приголосних, дифтонгів, усунення інтерференції з української мови.  

Завдання навчальної дисципліни полягає в: 

• ознайомленні студентів з основними характеристиками німецьких фонем, 

• практичне засвоєння важливих фонетичних закономірностей, 

• опрацюванні основних дивергентних ознак у системі німецької та української фонетики, 

• оволодінні нормативною німецькою артикуляцією.  
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Результати навчання: 

Після завершення курсу студенти повинні знати:   

- основні фонетичні поняття,   

- прикметні ознаки німецьких голосних та приголосних звуків, 

- класифікаційні принципи у групуванні звуків, синтагм та інших ритмічних єдностей 

тощо.  

- правила транскрипції звуків, складів, слів, 

- поширені випадки інтерференції між українською та німецькою мовами.  

Після завершення курсу студенти повинні вміти:  

- правильно артикулювати німецькі слова та інтонувати синтаксичні одиниці,  

- транскрибувати звуки, слова,  

- практично засвоїти особливості німецької вимови,  

- аналізувати типові випадки інтерференції з української на німецьку мову.  

Реалізація зазначених завдань здійснюється на основі тісних міжпредметних зв’язків з 

фахових дисциплін лінгвістичного циклу, а також з філософією, соціологією, логікою, 

психологією, антропологією тощо, які не входять в навчальний план підготовки філологів-

германістів. 

ПРН 1. 

Вільно спілкуватися державною, німецькою в навчальній і професійній сферах, дотримуватися 

вимог культури  спілкування. 

ПРН 3. 

Ефективно використовувати у навчанні тематичну інформацію з різних джерел. 

ПРН 7. 

Розуміти суть комунікативного процесу, значення фонетичної складової у ньому,  основні 

принципи реалізації комунікативних завдань. 

ПРН 10. 

Володіти системними знаннями з теоретичних основ німецької  мови та вміти застосовувати їх 

у професійній діяльності. 

ПРН 11. 

Аналізувати фонетичні особливості німецької  мови, коректно транскрибувати окремі звуки, 

слова, правильно наголошувати лексеми, інтонувати речення різної будови.  

ПРН 13. 

Аналізувати, описувати та класифікувати  фонетичні явища, артикуляційні  процеси, 

формулювати  узагальнення на основі емпіричних  даних. 

 ПРН 15. 

Характеризувати основні теоретичні та практичні аспекти фонетики, вільно користуватись 

базовою термінологією. 

ПРН 18. 

Володіти методами наукового пошуку: аналізу, синтезу,  індукції, дедукції та ін.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Особливості вимови німецьких голосних та приголосних.  

1. Голосні звуки. 

Тема 1. Прикметні ознаки німецького вокалізму та відмінності від українських голосних 

звуків.  

Тема 2. Артикуляція довгих та коротких голосних звуків а, о, u. 

Тема 3. Артикуляція довгих та коротких голосних звуків e, і. Відмінності від українських 

фонем.  
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Тема 4. Артикуляція  умляутів і дифтонгів. 

Тема 5. Поширені випадки інтерференції у системі голосних. 

2. Приголосні звуки. 

Тема 6. Прикметні ознаки німецького консонантизму та відмінності від українських 

приголосних звуків.  

Тема 7. Змичні приголосні p, t, k, b, d, g. 

Тема 8. Aфрикати pf, ts, tsch. 

Тема 9. Щілинні приголосні f, s, sch, ch, h. 

Тема 10. Сонорні приголосні m, n, l та вібрант r. 

Тема 11. Поширені випадки інтерференції у системі приголосних. 

 

Змістовий модуль 2. Основні фонетичні закономірності, правила наголошування та 

інтонування.  

1. Словесний і фразовий наголос. Просодія.  

Тема 12. Явище аспірації (придиху), палаталізації та інші фонетичні закономірності. 

Тема 13. Наголошування похідних та складених слів.  

Тема 14. Атрикуляційне виділення синтагм, роль паузи. 

2. Суперсегментні одиниці фонетики.  

Тема 15. Інтонування простих розповідних, питальних та окличних речень. 

Тема 16. Інтонування складносурядних та складнопідрядних речень. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л П лаб інд с.р. Л п Лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Змістовий модуль 1. Особливості вимови німецьких голосних та приголосних. 

 

Тема 1. Прикметні 

ознаки німецького 

вокалізму та 

відмінності від 

українських 

голосних звуків. 

6  2   4       

Тема 2. Артикуляція 

довгих та коротких 

голосних звуків а, о, 

u. 

5  2   3       

Тема 3. Артикуляція 

довгих та коротких 

голосних звуків e, і. 

Відмінності від 

українських фонем. 

 

5  2   3       

Тема 4. Артикуляція  

умляутів і 

дифтонгів. 

5  2   3       

Тема 5. Поширені 

випадки 

6  2   4       
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інтерференції у 

системі голосних. 

Тема 6. Прикметні 

ознаки німецького 

консонантизму та 

відмінності від 

українських 

приголосних звуків. 

6  2   4       

Тема 7. Змичні 

приголосні p, t, k, b, 

d, g. 

6  2   4       

Тема 8. Aфрикати 

pf, ts, tsch. 

6  2   4       

Тема 9. Щілинні 

приголосні f, s, sch, 

ch, h. 

6  2   4       

Тема 10. Сонорні 

приголосні m, n, l та 

вібрант r. 

6  2   4       

Тема 11. Поширені 

випадки 

інтерференції у 

системі 

приголосних. 

6  2   4       

 Змістовий модуль 2. Основні фонетичні закономірності, правила наголошування та 

інтонування. 

Тема 1.    Явище 

аспірації (придиху), 

палаталізації та інші 

фонетичні 

закономірності. 

5  2   3       

Тема 2.    

Наголошування  

похідних та 

складених слів. 

6  2   4       

Тема 3.  

Атрикуляційне 

виділення синтагм, 

роль паузи. 

5  2   3       

Тема 4. Інтонування 

простих 

розповідних, 

питальних та 

окличних речень. 

6  2   4       

Тема 5. Інтонування 

складносурядних та 

складнопідрядних 

речень. 

5  2   3       

Усього годин 90  32   58       
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5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема: Артикуляційний апарат. Особливості німецької вимови. 7 

2 Тема: Поняття фонеми та її функції.  7 

3 Тема: Сильний приступ голосних (Neueinsatz), відступ голосних.  7 

4 Тема: Поняття асиміляції та її прояви. 7 

5 Тема: Поняття вокалізації, веляризації.  7 

6 Тема: Поняття інтерференції та її випадки на прикладі українсько-

німецької взаємодії. 
7 

7 Тема: Правила наголошування у німецькій мові 8 

8  Тема: Інтонація у різних типах речень 8 

 Разом  58 
 

6. Індивідуальні завдання 
Написати реферат на одну з запропонованих тем.  

Перелік тем до рефератів:  

1. Вимова як візитна картка мовця: комунікативний аспект.  

2. Класифікація німецьких голосних звуків за їхньою тривалістю й відкритістю. 

3. Фонетичний квадрат голосних звуків: критерії формування.  

4. Особливості вимови запозиченої лексики з англійської, французької мов.  

5. Правила наголошення похідних слів. 

6. Правила наголошення композит та латинізмів.  

7. Успішні методи оволодіння автентичною вимовою.  

8. Фонеми, позначені через літеру r: випадки реалізації та особливості артикуляції.  

9. Фонеми, позначені через літеру е: випадки реалізації та особливості артикуляції.  

10.  Поняття інтерференції на прикладі українсько-німецької взаємодії.  

 

7. Методи навчання 
 Пояснювально-ілюстративний, описовий, порівняльний метод, ігрові методи. кооперативне 

навчання (робота в парах, групах), автономне навчання. 

 

8. Методи контролю 

 
Загальною метою контролю  успішності науково-теоретичної та практичної лінгвістичної 

підготовки майбутніх філологів   є виявлення рівня засвоєння студентами теоретичних знань 

навчальної дисципліни та обсягу умінь застосовувати набуті знання для  вирішення практичних 

завдань. Система контролю з «Основ практичної фонетики» для студентів освітнього рівня 

«бакалавр» охоплює поточний контроль  та підсумковий  контроль . 

Поточний  контроль 

Об’єктами поточного контролю є: 

1.успішність опрацювання базової та допоміжної літератури до змістових модулів  навчальної 

дисципліни  та виконання практичних завдань. 

Форми контролю: колоквіум, тестування, усне опитування,  модульні контрольні роботи 

2. успішність самостійного вивчення рекомендованих тем курсу; 
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Форми контролю: міні-презентації, навчальний проект, колоквіум, тестування, усне 

опитування, письмовий контроль. 

Підсумковий модульний контроль 

Об’єктом підсумкового модульного контролю – залік є визначення рівня засвоєння    змістових 

модулів  програми навчальної дисципліни «Основні проблеми комунікативної лінгвістики та 

лінгвістичної прагматики»  

Форми контролю:   тестове опитування (письмове)  

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Загальною метою контролю успішності науково-теоретичної та практичної методичної 

підготовки студентів освітніх рівнів «бакалавр» є виявлення рівня засвоєння студентами 

теоретичних знань навчальної дисципліни та обсягу умінь застосовувати набуті знання для  

вирішення практичних завдань. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів з «Основ практичної фонетики»  має форму 

заліку. 
Підсумкове оцінювання навчальних досягнень студентів у формі заліку враховує  результати 

аудиторної роботи, самостійної роботи та 2 модульних (контрольних)  робіт, які містять 

завдання до лекційного курсу, практичних занять та тем для самостійного опрацювання.  

Розподіл балів 

Модуль Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

робота 

Сума балів 

Модуль 1 20 10 20 50 

Модуль 2 20 10 20 50 

Разом (балів) 40 20 40 100 

  

Критерії оцінювання 

1.Оцінювання аудиторної роботи (0 – 20 балів) студентів враховує успішність опрацювання 

теоретичних питань і  базової та допоміжної літератури до змістових модулів лекційного курсу, 

якість виконання  практичних завдань до змістових модулів навчальної дисципліни. 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки (усне 

опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

           20-18 відмінна 100 - 90 

           17-15 дуже добра   89 - 81 

           14-12 добра   80 - 71 

            11-9 задовільна   70 - 61 

            8-6 достатня   60 - 51 

            5-0 незадовільна   50 і менше  
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2. Оцінювання самостійної роботи   студентів  (0-10)  враховує якість та обсяг опрацювання 

теоретичних питань та практичних завдань до окремих тем змістових  модулів навчальної 

дисципліни для самостійного опрацювання. 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки (усне 

опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

           10-9 відмінна 100 - 90 

           8-7 дуже добра   89 - 81 

           6-5 добра   80 - 71 

           4-3 задовільна   70 - 61 

           2-1 достатня   60 - 51 

            0 незадовільна   50 і менше  

 

3.Оцінювання письмової модульної роботи (0-20 балів) враховує рівень сформованості знань та 

вмінь на проміжному етапі вивчення навчальної дисципліни. 

Шкала оцінювання 

Кількість балів Якість теоретичної та/чи 

практичної підготовки (усне 

опитування) 

% правильних 

відповідей(тестування) 

            20-18 відмінна 100 - 90 

            17-15 дуже добра   89 - 81 

            14-12 добра   80 - 71 

            11-9 задовільна   70 - 61 

            8-6 достатня   60 - 51 

            5- 0 незадовільна   50 і менше  

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 

добре 
С 71-80 

D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 
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F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  

радами  факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 
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2004. 208 с.  
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3. Гайдучик С. М., Зарецкая Б. В. Практическая фонетика немецкого языка. Учебное 

пособие для институтов и факультетов иностранных языков: 2 ч. Минск: Высш. Шк, 

1984. 

4. Hawrylyshyn  J. W. Studienanleitungen zum Lehrgang Theoretische Phonetik der deutschen 

Gegenwartssprache. – Lviv, 2012. 48 S.  

5. Rausch R., Rausch I. Deutsche Phonetik für Ausländer. Ein Lehr- und Übungsbuch. München: 

Langenscheidt, 2000. 

6. Siebs, Т. Deutsche Aussprache - Reine und gemäßigte Hochlautung mit Aussprachewörterbuch. 

Berlin, 2007. 

7. Sulym W., Vitalish L., Terebushko J. Grundlagen der praktischen Linguistik. – Львів: ЛНУ 
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