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У статті розглядаються позиційні умови реалізації голосних монофтонгів сучасної
німецької мови в рамках слова. Виявлено факт концентрації високих показників частотності
голосних фонем у кореневій морфемі інтонаційного центру слова. Цей факт підтверджує
принцип вибірковості звукових одиниць для формування різних мовних значень у сучасній
німецькій мові, а також свідчить про те, що позиція під наголосом є найсприятливішою для
реалізації більшості лінгвістичних ознак голосних монофтонгів німецької мови.
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Одним з основних постулатів сучасної лінгвістики є положення про мову як
цілісне системно-структурне утворення. Функціонування мовної системи
забезпечується взаємозалежністю, взаємодією і взаємозумовленістю елементів різних
рівнів мови. Отже повний опис функціональних властивостей одиниць
фонологічного рівня можна дати лише з урахуванням їх взаємозв'язку з одиницями
інших мовних рівнів. Оскільки цей взаємозв'язок виражається, насамперед, у
конститутивному відношенні звукових одиниць як одиниць асемантичного рівня
мови до одиниць семантичного рівня, яке забезпечує кореляцією плану вираження і
плану змісту [3, 20 -21], то функціональна характеристика звукових одиниць
неможлива безвідносно до конституйованих ними значущих одиниць.
Хоча необхідність виявлення і системного опису функціональних властивостей
фонем саме у контексті звукової організації одиниць вищих рівнів мови
продиктована актуальністю ідеї взаємообумовленості всіх елементів і рівнів мовної
системи, здійснено мало спроб комплексного рішення даної проблеми на матеріалі
сучасної німецької мови. Так, останні фонологічні дослідження присвячені або ж
лише проблемі фонемної організації слова в німецькій мові [1], або – складу [4; 5; 6].
Тому є перспективним і необхідним визначення і статистичний опис
функціональних властивостей голосних фонем сучасної німецької мови в контексті
звукового оформлення значущих одиниць з урахуванням ієрархічних конститутивних
відношень, що пов’язують ці одиниці між собою.
Метою даної роботи є розгляд позиційних умов уживання голосних монофтонгів
сучасної німецької мови. Досягнення цієї мети передбачає виконання кількох
конкретних завдань:
– виявлення залежності частоти вживання кожної фонеми від позиції початку,
середини і кінця слова;
– виявлення залежності частоти вживання кожної фонеми від морфологічної
належності в позиціях. Виконання цього завдання передбачає процедуру
морфемного аналізу слів;
– виявлення залежності частоти вживання кожної фонеми від складової
належності в позиціях з урахуванням сегментних і суперсегментних характеристик
складу: фонемної структури складу і положення складу відносно наголосу.
Виконанню даного завдання передує вибір оптимальних критеріїв складоподілу;
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– аналіз сприятливих і несприятливих позиційних умов прояву функціональної
активності для кожної фонеми та визначення найсприятливіших факторів вживання
фонем.
Відповідно меті і завданням дослідження було здійснено статистичну обробку
найбільш об'ємного словника вимови сучасної німецької мови Duden [7]. Методом
механічної вибірки зі 130 тисяч слів генеральної сукупності словникового складу
було вибрано 9224 лексичні одиниці. З метою найбільш повного аналізу з вибірки не
виключені рідко вживані слова і запозичення. Відповідно до думки Л.Р.Зіндера, саме
така лексика найчіткіше відбиває динаміку звукової системи мови [2, 100 – 101].
На підставі вироблених правил здійснена процедура складоподілу і морфемного
аналізу слів вибірки. Підраховано частоту вживання кожного голосного монофтонга
німецької мови в позиціях початку, середини і кінця слова, з урахуванням морфемної
належності в цих позиціях, а також складової належності в позиціях. Частота
вживання фонем у складах досліджувалася з урахуванням сегментних і просодичних
ознак складу. За сегментними ознаками склади у даній роботі поділяються на
відкриті, закриті і прикриті. Відповідно до просодичних ознак склади в даній роботі
класифікуються за наявністю або відсутністю словесного наголосу, за місцем
розташування по відношенню до наголошеного складу і за місцем розташування
серед ненаголошених складів. Таким чином, склади поділяються на 1, 2, 3, 4, 5, 6
переднаголосні, наголошений і 1, 2, 3, 4, 5 занаголосні.
Аналіз позиційних умов реалізації кожного голосного монофтонга німецької мови
дозволяє зробити такі висновки. 1.Процентний показник вживаності найчастотнішої
фонеми a на початку слова складає 11,9 %, у середині слова – 72,2 %, в кінці слова –
15,9 % від абсолютної частоти вживання. Найсприятливішими для реалізації
фонеми a є наголошений, 1 переднаголосний і 1 занаголосний склади.
Найнесприятливішими – 6 переднаголосний, 4 занаголосний і 5 занаголосний склади.
Найчастіше фонема a зустрічається в прикритому типі складу (56,05 %), рідше – у
закритому (22,89 %). Найнесприятливішим для вживання фонеми є відкритий склад
(18,28 %). 91,91 % випадків уживання фонеми a від абсолютної частоти вживаності
припадає на кореневу морфему, 5,02 % - на суфіксальну, 3,02 % - на префіксальну.
Найбільш сприятливою для вживання фонеми a є позиція в середині слова в 1
переднаголосному прикритому складі кореневої морфеми revalvieren.
2. Процентний показник вживаності фонеми і: на початку слова складає 2,4 %, в
середині слова – 84,2 %, в кінці слова – 13,2 % від абсолютної частоти вживання.
Найсприятливішими для реалізації фонеми і: є наголошений, 1 переднаголосний і 1
занаголосний склади. Найнесприятливішими – 6 переднаголосний, 4 занаголосний і 5
переднаголосний склади. Вживання фонеми у 5 занаголосному складі не дозволено
системою. Найчастіше фонема і: зустрічається у відкритому типі складу (77,08 %),
рідше – у прикритому (16,33 %). Найнесприятливішим для вживання фонеми є
закритий склад (6,32 %). 75,59 % випадків уживання фонеми і: від абсолютної
частоти вживаності припадає на кореневу морфему, 22,32 % - на суфіксальну,
1,82 % -- на префіксальну.
Найбільш сприятливою для реалізації фонеми і: є позиція в середині слова в
наголошеному відкритому складі кореневої морфеми schwielig.
3. Процентний показник вживаності фонеми o: на початку слова складає 3,7 %, у
середині слова – 79,7 %, у кінцевій позиції – 16,6 % від абсолютної частоти
вживання. Найсприятливішими для реалізації фонеми o: є наголошений,
1 переднаголосний і 1 занаголосний склади. Найнесприятливішими – 6
переднаголосний, 4 занаголосний і 3 занаголосний склади. Вживання фонеми в
5 занаголосному складі не дозволено системою. Найчастіше фонема o: зустрічається
у відкритому типі складу (81,15), рідше – у прикритому (16,65 %).
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Найнесприятливішим для вживання фонеми є закритий склад (2,21 %). 84,96 %
випадків уживання фонеми o: від абсолютної частоти вживаності припадає на
кореневу морфему, 10,03 % - на суфіксальну, 5,01 % - на префіксальну.
Найбільш сприятливою для реалізації фонеми o: є позиція в середині слова, в
наголошеному відкритому складі кореневої морфеми wohnen.
4. Процентний показник вживаності фонеми ɪ на початку слова складає 5,8 %, у
середині слова – 89,6 %, в кінці слова – 4,5 % від абсолютної частоти вживання.
Найсприятливішими для реалізації фонеми ɪ є 1 занаголосний, наголошений, і
2 занаголосний склади. Найнесприятливішими – 4 занаголосний, 5 переднаголосний і
6 переднаголосний склади. Вживання фонеми у 5 занаголосному складі не дозволено
системою. Найчастіше фонема ɪ зустрічається в прикритому типі складу (72 %),
рідше – у закритому (22,32 %). Найнесприятливішим для вживання фонеми є
відкритий склад (5,73). 64,3 % випадків уживання фонеми ɪ від абсолютної частоти
вживаності припадає на кореневу морфему, 32,2 % - на суфіксальну, 3,5 % - на
префіксальну.
Найбільш сприятливою для реалізації фонеми ɪ є позиція в середині слова, у
1 занаголосному прикритому складі кореневої морфеми Hinsicht.
5. Процентний показник вживаності фонеми ε на початку слова складає 9,2%, у
середині слова – 86%, у кінцевій позиції – 4,8% від абсолютної частоти вживання.
Найсприятливішими для реалізації фонеми є наголошений і 1 переднаголосний
склади. Найнесприятливішими – 4 занаголосний, 5 переднаголосний і
6 переднаголосний склади. Вживання фонеми в 5 занаголосному складі не дозволено
системою. Найчастіше фонема ε зустрічається в прикритому типі складу (74,57 %),
рідше – у закритому (19,21 %). Найнесприятливішим для вживання фонеми є
відкритий склад (6,26). 88,71 % випадків уживання фонеми ε від абсолютної частоти
вживаності припадає на кореневу морфему, 6,21 % - на префіксальну, 5,07 % - на
суфіксальну.
Найбільш сприятливою для реалізації фонеми ε є позиція в середині слова, в
наголошеному прикритому складі кореневої морфеми Nelke.
6. Реалізація скороченого голосного ə на початку слова не дозволена
фонологічною системою німецької мови. Лише 2 випадки вживання голосного в цій
позиції зафіксовано в запозичених словах. Процентний показник вживаності
голосного ə у середині слова складає 62,3 %, у кінцевій позиції – 37,7 % від
абсолютної частоти вживання. Найсприятливішими для реалізації голосного є
2 занаголосний, 1 переднаголосний і 2 занаголосний склади. Найнесприятливішими –
4 занаголосний і 4 переднаголосний склади. Вживання голосного ə у 5
занаголосному, 5 переднаголосному і 6 переднаголосному складах не дозволено
системою. Найчастіше голосний зустрічається у відкритому типі складу (59,37),
рідше – у прикритому (29,56 %). Найнесприятливішим для вживання голосного є
закритий склад (11,07 %). 46,94 % випадків уживання голосного ə від абсолютної
частоти вживаності припадає на кореневу морфему, 46,74 % - на суфіксальну, 6,32 %
- на префіксальну.
Найбільш сприятливою для реалізації голосного ə є позиція в середині слова, у 1
занаголосному відкритому складі кореневої або суфіксальної морфеми Name.
7. Процентний показник вживаності фонеми e: на початку слова складає 5,9 %, у
середині слова – 87,8%, у кінцевій позиції – 6,4% від абсолютної частоти вживання.
Найсприятливішими для реалізації фонеми є наголошений, 1 переднаголосний і
2 переднаголосний склади. Найнесприятливішими
– 3 занаголосний,
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5 переднаголосний і 6 переднаголосний склади. Вживання фонеми в 4 і 5
занаголосних складах не дозволено системою. Найчастіше фонема e: зустрічається у
відкритому типі складу (78,02), рідше – у прикритому (18,73%).
Найнесприятливішим для вживання фонеми є закритий склад (3,25 %). 89,41%
випадків уживання фонеми e: від абсолютної частоти вживаності припадає на
кореневу морфему, 6,76 % - на суфіксальну, 3,83 % - на префіксальну.
Найбільш сприятливою для реалізації фонеми e: є позиція в середині слова, в
наголошеному відкритому складі кореневої морфеми Leben.
8. Процентний показник вживаності фонеми ɔ на початку слова складає 7,9 %, в
середині слова – 90,6 %, у кінцевій позиції – 1,5 % від абсолютної частоти вживання.
Найсприятливішими для реалізації фонеми ɔ є наголошений, 1 переднаголосний і
1 занаголосний склади. Найнесприятливішими – 3 занаголосний, 5 переднаголосний і
4 занаголосний склади. Вживання фонеми у 5 занаголосному і 6 переднаголосному
складах не дозволено системою. Найчастіше фонема зустрічається в прикритому типі
складу (77,05 %), рідше – у закритому (20,63 %). Найнесприятливішим для вживання
фонеми є відкритий склад (2,52 %). 94,23 % випадків уживання фонеми ɔ від
абсолютної частоти вживаності припадає на кореневу морфему, 2,96 % - на
суфіксальну, 2,84 % - на префіксальну.
Найбільш сприятливою для реалізації фонеми ɔ є позиція в середині слова, в
наголошеному прикритому складі кореневої морфеми Schloss.
9. Процентний показник вживаності фонеми a: на початку слова складає 2,5%, у
середині слова – 94,7%, у кінцевій позиції – 2,8% від абсолютної частоти вживання.
Найсприятливішими для реалізації фонеми є наголошений і 1 занаголосний склади.
Найнесприятливішими – 4 занаголосний і 2 переднаголосний склади. Вживання
фонеми в 5 занаголосному, 3, 4, 5 і 6 переднаголосних складах не дозволено
системою. Найчастіше фонема a: зустрічається у відкритому типі складу (59,84),
рідше – у прикритому (34,92 %). Найнесприятливішим для вживання фонеми є
закритий склад (5,24 %). 73,97 % випадків уживання фонеми a: від абсолютної
частоти вживаності припадає на кореневу морфему, 0,47 % - на префіксальну,
25,56 % - на суфіксальну.
Найбільш сприятливою для реалізації фонеми a: є позиція в середині слова, в
наголошеному відкритому складі кореневої морфеми Tomate.
10. Процентний показник вживаності фонеми u: на початку слова складає 4,9 %,
в середині слова – 88,7 %, у кінцевій позиції – 6,5 % від абсолютної частоти
вживання. Найсприятливішими для реалізації фонеми є наголошений і
1 переднаголосний склади. Найнесприятливішими – 3 занаголосний,
4 переднаголосний і 5 переднаголосний склади. Вживання фонеми в
6 переднаголосному, а також в 4 і 5 занаголосних складах не дозволено системою.
Найчастіше фонема u: зустрічається у відкритому типі складу (70,31), рідше – у
прикритому (22,88 %). Найнесприятливішим для вживання фонеми є закритий склад
(7,14 %). 96,2 % випадків уживання фонеми u: від абсолютної частоти вживаності
припадає на кореневу морфему, 2,13 % - на суфіксальну, 1,67 % - на префіксальну.
Найбільш сприятливою для реалізації фонеми u: є позиція в середині слова, в
наголошеному відкритому складі кореневої морфеми Schule.
11. Процентний показник вживаності фонеми υ на початку слова складає 13,5 %, в
середині слова – 84,5 %, у кінці слова – 2 % від абсолютної частоти вживання.
Найсприятливішими для реалізації фонеми є 1 занаголосний і наголошений склади.
Найнесприятливішими – 3 занаголосний, 4 занаголосний і 3 переднаголосний склади.
Вживання фонеми в 4, 5, 6 переднаголосних і 5 занаголосному складі не дозволено
системою. Найчастіше фонема υ зустрічається в прикритому типі складу (73,17 %),
рідше – у закритому (23,67 %). Найнесприятливішим для вживання фонеми є
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відкритий склад (3,16). 53,44 % випадків уживання фонеми υ від абсолютної частоти
вживаності припадає на кореневу морфему, 14,91 % - на префіксальну, 32 % - на
суфіксальну.
Найбільш сприятливою для реалізації фонеми υ є позиція в середині слова, у 1
занаголосному прикритому складі кореневої морфеми Hamburg.
12. Процентний показник вживаності фонеми y: на початку слова складає 7,19 %,
у середині слова – 90,9 %, у кінцевій позиції – 1,92 % від абсолютної частоти
вживання. Найсприятливішими для реалізації фонеми є наголошений, 1 і 2
переднаголосний склади. Найнесприятливішими – 5 і 6 переднаголосний, 3
занаголосний склади. Вживання фонеми в 4 і 5 занаголосних складах не дозволено
системою. Найчастіше фонема y: зустрічається у відкритому типі складу (78,72 %),
рідше – у прикритому (20,14 %). Найнесприятливішим для уживання фонеми є
закритий склад (1,14 %). 87,05 % випадків уживання фонеми y: від абсолютної
частоти вживаності припадає на кореневу морфему, 12,71 % - на префіксальну,
0,24 % - на суфіксальну.
Найбільш сприятливою для реалізації фонеми y: є позиція в середині слова, в
наголошеному відкритому складі кореневої морфеми zügig.
13. Процентний показник вживаності фонеми γ на початку слова складає 1,5 %, у
середині слова – 98,5 %. У кінцевій позиції слова реалізація фонеми γ не дозволена
системою, оскільки не зафіксовано жодного випадку вживання фонеми в кінці слова.
Найсприятливішим
для
реалізації
фонеми
є
наголошений
склад.
Найнесприятливішими – 3 занаголосний і 4 переднаголосний склади. Вживання
фонеми у 5 та 6 переднаголосних, а також у 4 та 5 занаголосних складах не дозволено
системою. Найчастіше фонема γ зустрічається в прикритому типі складу (93,03 %),
рідше – у закритому (6,96 %). Не зафіксовано жодного випадку реалізації фонеми у
відкритому складі. 97,51 % випадків уживання фонеми γ від абсолютної частоти
вживаності припадає на кореневу морфему, 2 % - на префіксальну, 0,5 % - на
суфіксальну.
Найбільш сприятливою для реалізації фонеми γ є позиція в середині слова, в
наголошеному прикритому складі кореневої морфеми nützlich.
14. Процентний показник вживаності фонеми ø: на початку слова складає 5,6 %, в
середині слова – 86,1, у кінцевій позиції – 8,2 % від загальної частоти вживання.
Найсприятливішими для реалізації фонеми є наголошений, 1 і 2 занаголосні склади.
Найнесприятливішими – 3 і 4 переднаголосні склади. Вживання фонеми в 4 і 5
занаголосних, а також у 5 і 6 переднаголосних складах не дозволено системою.
Найчастіше фонема ø: зустрічається у відкритому типі складу (62,05 %), рідше – у
прикритому (31,28 %). Найнесприятливішим для вживання фонеми є закритий склад
(6,67 %). 85,98 % випадків уживання фонеми ø: від абсолютної частоти вживаності
припадає на кореневу морфему, 15,02 % - на суфіксальну. У префіксах фонема ø: не
вживається, крім єдиного випадку реалізації в напівпрефіксі іменників і
прикметників höchst-.
Найбільш сприятливою для реалізації фонеми ø: є позиція в середині слова, в
наголошеному відкритому складі кореневої морфеми zögern.
15. Процентний показник частоти фонеми œ на початку слова складає 3,9%, в
середині слова – 95,1 %, у кінцевій позиції слова – 1% від абсолютної частоти
вживання. Найсприятливішим для реалізації фонеми є наголошений склад.
Найнесприятливішими – 3 і 4 переднаголосні, а також 4 занаголосний склади.
Вживання фонеми у 5 і 6 переднаголосних, а також у 3 і 5 занаголосних складах не
дозволено системою. Найчастіше фонема œ зустрічається в прикритому типі складу
(88,13 %), рідше – у закритому (11,88 %). Зафіксовано лише один випадок реалізації
фонеми у відкритому складі. Майже 100 % випадків уживання фонеми œ у словах
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вибірки припадають на кореневу морфему, оскільки фонема реалізується в єдиному
напівпрефіксі іменників і прикметників höllen-, а також у єдиному суфіксі
прикметників förmig-.
Найбільш сприятливою для реалізації фонеми œ є позиція в середині слова, в
наголошеному прикритому складі кореневої морфеми Zöllner.
Загальна картина позиційних умов реалізації голосних монофтонгів німецької
мови в межах слова виявляє факт концентрації високих показників частотності
голосних фонем у кореневій морфемі інтонаційного центру слова, який підтверджує
принцип вибірковості звукових одиниць для формування різних мовних значень у
сучасній німецькій мові. Отже, у звуковій організації морфем кореня бере участь
найбільша кількість голосних фонем у порівнянні з префіксальними та
суфіксальними морфемами. Для формування інтонаційного, а значить і
найінформативнішого центру слова також використовується більше голосних, ніж
для створення ненаголошених складів.
Найчастотніше вживання голосних фонем в інтонаційному центрі слова та
навколо нього свідчить також про те, що позиція під наголосом є найсприятливішою
для реалізації більшості лінгвістичних ознак голосних монофтонгів німецької мови,
завдяки чому зберігається найвища варіативність фонем саме в цій позиції.
У даній статті представлено основні статистичні характеристики функціональної
активності голосних монофтонгів сучасної німецької мови з урахуванням всіх
позиційних умов їх уживання в рамках слова. Подальші дослідження передбачають
вивчення функціональної активності голосних монофтонгів сучасної німецької мови
у комбінаторному аспекті, тобто дослідження сполучуваності голосних з іншими
голосними та приголосними.
ЗАВИСИМОСТЬ ЧАСТОТЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ ОТ
ПОЗИЦИЙ В СЛОВЕ
O. O. Шевченко,
Сумской государственный педагогический университет им. А. С. Макаренко,
ул. Роменская, 87, Сумы, 40002, Украина,
E-mail: shevlad-sumy@mail.ru
В статье рассматриваются позиционные условия реализации гласных монофтонгов современного
немецкого языка в рамках слова. Выявлен факт концентрации высоких показателей частотности гласных
фонем в корневой морфеме интонационного центра слова, который подтверждает принцип
избирательности звуковых единиц для формирования различных языковых значений, а также
свидетельствует о том, что положение под ударением является наиболее благоприятным для
реализации большинства лингвистических признаков гласных монофтонгов немецкого языка.
Ключевые слова: фонема, монофтонг, частотность, слог, ударение.

POSITIONAL CONDITIONS OF REALIZATION OF VOWEL PHONEMES
IN MODERN GERMAN
O. O. Shevchenko,
Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko,
87, Romenska Str., 40002, Sumy, Ukraine,
E-mail: shevlad-sumy@mail.ru
The article focuses on positional conditions of realization of vowel phonemes in modern German in the word.
The high rates of vowel phonemes in the root morpheme of the word intonation center confirm the principle of
selectivity of sound units for the formation of different linguistic meanings. They testify that the accent position is
the most favorable for realization of the most linguistic features of vowel monophthongs in German.
Key words: phoneme, monophthong, rate, syllable, accent.
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