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ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЛЕКСИКИ 
ТА ЇХ ПРИЧИНИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

У статті проаналізовано особливості фонетико-морфологічних змін запозиченої лексики 
та їх причини в німецькій мові. Зокрема, увагу зосереджено на розгляді актуальних змін у слов-
никовому складі німецької мови, що були спричинені умовами існування в новій реальності. 
Автор досліджує основні причини змін у фонетиці і морфології запозиченої лексики в сучасній 
німецькій мові. У результаті засвідчено, що іншомовні запозичення, переважно англійські, 
проникаючи в німецьку мову, адаптуються повністю або частково до її морфологічної і фоне-
тичної мовних систем. Постулюється ідея, що найбільш рухливою підсистемою в мові є лек-
сика. З одного боку, окремі слова, що в ній виникають, недовговічні. З часом вони зникають 
з активного вжитку. З іншого боку, багато слів закріплюються в мові, входячи поступово до 
її основного словникового складу. Якщо зміни мови як системи відбуваються на фонетичному 
і морфологічному рівнях, то тут йдеться про лінгвальні перетворення. Варто додати, що 
не менш важливими є екстралінгвальні чинники, під якими розуміють сукупність імпульсів 
із навколишнього середовища, що пов’язані з особливостями історичного розвитку, пересе-
леннями, змінами форми спілкування, прогресом науки та техніки тощо. Як правило, саме 
екстралінгвальні фактори є причиною того, що мова демонструє певну рефлексію на події 
у світі. Через різноманітні зв’язки між носіями мови, культурні відносини виникає мовна аси-
міляція і відбувається процес запозичення. Протягом століть німецька мова зазнавала впливу 
інших мов, змінювалася, активно вбираючи в себе іншомовні елементи. При цьому іншомовна 
лексика частково зберігала свої фонетичні та морфологічні ознаки. Своєю чергою запозичені 
слова збагачували німецьку мову, розширюючи її лексичний склад.
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Постановка проблеми. Філологічні дослі-
дження, присвячені вивченню еволюції мовної 
системи та впливу на неї лінгвістичних та екстра-
лінгвістичних факторів, доводять, що суспільні 
процеси здійснюють безпосередній вплив на лек-
сичну систему мови [4, c. 239]. Всебічне вивчення 
одиниць мови вимагає їх розгляду в динаміці, 
тобто виявлення шляхів і тенденцій змін. За сло-
вами О. С. Мельничука, в теорії сучасного мовоз-
навства найбільш актуальними є питання про при-
чини мовних змін і про напрями розвитку мови 
[5, с. 23]. З розвитком мови змінюється також 
фонологічна і морфологічна система. Проте зміни 
відбуваються в межах морфеми і слова загалом, 
які значно впливають на відповідні формальні 
реалізації одиниць мови [2, с. 3]. Варто взяти до 
уваги, що німецька мова, запозичуючи лексичні 
одиниці з інших мов, часто містить характерис-
тики, що визначають їх як іншомовні. З часом 
вони адаптуються до правил німецької мови. Від-
повідно, цей процес асиміляції називається «інте-
грацією» [11, с. 28]. 

Однак навіть німецька мова, всотуючи іншо-
мовні слова, не залишається незмінною. Це 
пояснюється тим, що відмінні ознаки будь-якої 
іноземної мови поступово призводять до утво-
рення нових структур. У цьому випадку можна 
говорити про «трансференцію». Обидва явища, 
інтеграцію та трансференцію, варто узагальнити 
під терміном «інтерференція». Якщо трансфе-
ренція означає «перенесення елементів, осо-
бливостей і правил однієї мови в іншу», то інте-
грацію Г. Мунске розуміє як «втручання мови 
одержувача в передання елементів, особливос-
тей та правил» [9, с. 563]. Характерно, що одні 
дослідники елементами чужої мови вважають 
одиниці різних рівнів мовної системи, таких,  
наприклад, як фонетика та морфологія, пропо-
нуючи при цьому розрізняти фонетичне та мор-
фологічне запозичення. Інші науковці під «запо-
зиченням» розуміють сам процес запозичення 
і запозичені лексеми [10, с. 78]. Л. Блумфілд 
пропонує під запозиченням розуміти певний вид 
мовних змін [1, с. 456]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема мовних змін у процесі запозичення 
іншомовної лексики, переважно з англійської 
та французької мов, у сучасній німецькій мові 
є дуже актуальною. Цій проблематиці присвячено 
багато праць різних авторів. Актуальність дослі-
дження зумовлюється необхідністю теоретичного 
узагальнення змін у лексичній системі німецької 
мови під впливом переважно англомовних запози-
чень, оскільки німецька мова як соціальне явище 
перебуває в постійному розвитку разом із суспіль-
ством. Зазначимо, що лексика як динамічна під-
система мови, найбільш сприйнятлива до змін. 
Вона безпосередньо реагує на те, що відбува-
ється в суспільстві [6, с. 194]. Так, М. Яблонський 
досліджував англійські запозичення в німецькій 
та польській мовах, С. Брандт – у німецькій та нор-
везькій мовах. У теоретичній частині ми також 
проаналізували роботи Н. В. Армаш, Р. А. Буда-
гова, Ф. Є. Вейсалової, Н. І. Власюк, Н. П. Гавриш, 
Т. В. Гремалюк, О. П. Дімірової, І. І. Мельничук, 
В. В. Нечепуренко, І. В. Пересади, О. О. Шульган 
та інші сучасні дослідження.

Постановка завдання. Мета статті – розгля-
нути актуальні зміни у вокабулярі німецької мови, 
спричинені умовами існування в новій реальності, 
пов’язаній як із глобалізацією політичних, соці-
ально-економічних, науково-освітніх, релігійних 
процесів, так і з пандемією коронавірусу, акцен-
туючи на запозиченнях. Метою розвідки також 
стало з’ясування причин фонетико-морфологіч-
них змін запозичень у сучасній німецькій мові. 
Для досягнення поставленої мети в процесі дослі-
дження необхідно виконати основне завдання, 
а саме: простежити фонетичні та морфологічні 
зміни, які зазнають запозичення в процесі про-
никнення в німецьку мову. Об’єктом дослідження 
є запозичена лексика, що функціонує в сучасній 
німецькій мові (відібрана з сучасного німецько-
мовного публіцистичного дискурсу). 

Виклад основного матеріалу. Мова – складне 
суспільне явище, що є засобом комунікації і зна-
ходиться в постійному русі. Вона є структурова-
ною системою, яка постійно змінюється під впли-
вом зовнішніх та внутрішніх чинників [6, с. 195]. 
Доведено, що іншомовна лексика запозичувалася 
в сукупності її фонематичних і морфологічних 
особливостей. Зокрема, на запозичення лексики 
впливають як позамовні, так і мовні фактори 
[3, с. 85–86]. 

Заміна звуків може мати характер конвергенції 
(заміна двох близьких звуків одним), дивергенції 
(заміна одного звуку двома) і субституції (заміна 

одного звуку мови-джерела одним звуком прийма-
ючої мови) [8, с. 19]. У нашій роботі дослідження 
проводиться на матеріалі лексикографічних довід-
ників, тому матеріал являє собою частково асимі-
льовані запозичення.

В основу фонетичного освоєння іншомовної 
лексики покладено принцип фонетичної асиміля-
ції, згідно з яким відбувається заміна за артику-
ляційною схожістю [14, с. 78]. Асиміляція спря-
мована на фонетичне пристосування до норм 
німецької стандартної вимови. В основі форму-
вання вимови запозичень у німецькій мові лежить 
фонетична форма слова. У першому випадку іншо-
мовні звуки передаються максимально подібними 
в артикуляційно-акустичному плані з німецькими 
звуками, у другому – запозичення вимовляється 
відповідно до норм буквено-звукових відношень, 
що існують у німецькій мові.

Особливу увагу в процесі розгляду фонетико-
морфологічних змін іншомовної лексики слід 
приділити англійським та французьким запо-
зиченням, оскільки в нашому дослідженні їх 
більшість і саме вони виявляють найчастіше ті 
чи інші зміни. Запозичення з французької мови 
мають у своєму складі носові голосні і зберігають 
ці фонеми в німецькій мові. Тут і далі йдуть при-
клади з нашого дослідницького матеріалу: Avance 
(lat.-vulgärlat.-fr.) [ɑˈvaƞsǝ], [ɑˈvᾶ·s], 1982 р. → 
[avˈᾶ:s], 2010 р. Такі запозичення в процесі їх 
функціонування в німецькій мові мають тенден-
цію до заміни носового голосного на «приголо-
сний + носовий сонант ƞ», наприклад: Balkon (fr.) 
[Balkↄn], [balko: n], 1982 р. → [balkↄƞ] або [... kõ:] 
2010 р. У сучасній німецькій мові функціонують 
запозичення з подвійною (потрійною) вимовою, 
що дозволяє, спираючись на основні словники, 
переглянути тенденції в процесі асиміляції, 
наприклад: Feulleton (lat.-fr.) [føjǝtↄƞ], [fœjǝtῦ·], 
1982 р. → [føjǝtↄƞ] або [fø: ...] або [føjǝtõ:] 2010 р. 
На основі аналізу транскрипцій у словниках Krech 
(1982 р.) та Krech (2010 р.) виявляється зворотна 
апроксимація до норм англійської вимови, напри-
клад: Derby (engl.) [Dɛrbi·], [dα: b |], 1982 р. → [da: 
ʶbi:], [dœ: ʶ ...] 2010 р.

У запозиченнях із французької мови спосте-
рігається також зворотна апроксимація до норм 
оригінальної вимови, наприклад: Abonnement 
[αbↄnǝˈmaƞ], [αbↄnǝˈmᾶ·], 1982 р. → [αbↄnǝmˈᾶ:] 
2010 р. Така варіативність відображає тенденції 
асиміляції іншомовних слів, яка поширюється на 
всі фонетичні ознаки іншомовного слова. Поряд 
з оглушенням приголосних на кінці англійських 
слів нині спостерігається і їх вокалізація, напри-
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клад: Leasing до недавнього часу транскрибува-
лося як [ˈli:sıƞ] [14, c. 123], в останньому слов-
нику – [ˈli: zıƞ] [15, c. 567] замість [s] – [z].

Вплив фонетичної системи німецької мови 
спостерігається під час вокалізації приголосного, 
що є глухим в англійській мові в інтервокальній 
позиції, або між сонорним і голосним звуками: 
[ˈlı:zin] – англ. [ˈlı:sin] [15, c. 567-568]. Це від-
бувається також і з запозиченнями з інших мов. 
Крім того, може відбуватися оглушення дзвін-
кого приголосного наприкінці слів, що підтвер-
джується прикладом із нашого дослідницького 
матеріалу: Avantgarde [αˈvaƞgardǝ], [αvᾶ'gardǝ], 
1982 р. → [avᾶgˈaʶt] 2010 р. За даними словника, 
трапляються варіанти вимови буквосполучення 
sp – [sp], [ʃp], наприклад: Steril (lat.-fr.) [ʃteˈri: l], 
[steˈri: l], 1982 р. → [ʃteʁˈi: l] 2010 р. Вплив 
англійської мови спостерігається в деяких запо-
зичень із французької мови. Таким чином, можна 
зробити висновок, що останнім часом спосте-
рігається взаємодія двох різноспрямованих тен-
денцій. Помітна тенденція до повної асиміляції 
фонетичної зовнішньої форми, а також до збе-
реження фонетичних ознак іншомовного слова, 
що свідчить про інтенсивний розвиток ЗМІ. 
Нині виявляється посилення цих тенденцій, що 
ми і підтвердили зазначеними вище прикладами.

Зупинимося коротко на основних ознаках 
асиміляції іншомовної лексики на морфологіч-
ному рівні. Щодо лексичних запозичень йдеться 
в основному про асиміляцію на морфологічному 
рівні. Л. Блумфілд вважає, що є зв’язок між фоне-

тичною та морфологічною асиміляцією [1, с. 492]. 
Основною морфологічною ознакою, що має зна-
чення для цього дослідження, є граматичний рід 
лексем. Деякі дослідники вважають, що понад 
половина англіцизмів у німецькій мові чоловічого 
роду, а друге місце займають іменники середнього 
роду, решта – жіночого. Проблема отримання 
роду іншомовними іменниками полягає в тому, 
що носії мови автоматично проводять заміну гра-
матичного роду на основі морфологічних і деяких 
інших ознак мови, що запозичує. З нашого кор-
пусу експериментального матеріалу як приклад 
наводимо іменники з суфіксами -ier, -ismus, -ist, 
-or і низку іменників з -at, які є іменниками чоло-
вічого роду мови, що запозичує: Chauvinismus 
(fr.) [ʃoviˈnısmʊs], 1982 р. → [ʃovinˈısmʊs], 2010 р. 
Іменники середнього роду представлені в нашому 
дослідному матеріалі суфіксами -at, -ett, -um, 
-ot: Individuum (lat.) [ındiˈviduʊm], 1982 р. → 
[ındivˈi:du.ʊm], 2010 р. Іменники жіночого роду 
представлені в нашому дослідженні суфіксами 
-ie, -ik, -ion, -tion, -tät, -tur: Jalousie (gr. – lat. – 
vulgärlat. – fr.) [ʒαluˈzi:], 1982 р. → [ʒaluzˈi:], 2010 р.

Отже, в процесі асиміляції всі запозичені 
іменники набувають граматичної категорії роду. 
Частково асимільовані запозичені іменники від-
мінюються за сильною відміною. У більшості 
іменників усіх трьох родів множина утворюється 
за допомогою суфікса -s. У запозичених дієсло-
вах відбувається процес морфологічної адапта-
ції в німецькій мові. Є лише невелика кількість 
запозичених прикметників у німецькій мові, 

Таблиця 1
Голосні фонеми в іншомовних словах-прикметниках, які зазнали змін за період із 1982 по 2010 рр.

Фонема Приклад 1982 2010
1 2 3 4

α → а
α: asymmetrisch 1. [αzʏˈme:trıʃ]

2. [ˈα: me:trıʃ]
1. [ˈazʏmˌe:tʁıʃ]

2. [...mˈe:...]
e: → ɛ
    e: sowjetisch [zↄvˈje:tıʃ] [zↄvjˈɛtıʃ]

[...jˈe:...]
o → o. atmosphärisch [atmoˈsfɛ:rıʃ] [atmo.sfˈɛ:ʁıʃ]

Таблиця 2
Приголосні фонеми в іншомовних словах-прикметниках, які зазнали змін  

за період із 1982 по 2010 рр.
Фонема Приклад 1982 2010

1 2 3 4

s → z sowjetisch [sↄˈvje:tıʃ] [zↄvjˈɛtıʃ]
[...jˈe:...]

b → p public [ˈpablık] [pˈablık]
[pˈaplık]

v → f intuitiv
intuitive

[ıntuiˈti:f]
[ıntuiˈti:vǝ]

[intuitiv]
[ıntuitˈi:f]
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які можуть бути означенням у реченні і в цьому 
випадку відмінюються і утворюють ступені 
порівняння як німецькі прикметники.

Нами був використаний наступний матеріал: 
тексти популярного журналу Німеччини Der 
Spiegel за 2010 р., Der Spiegel Online, а також 
словники: Großes Wörterbuch der deutschen 
Aussprache [14], Deutsches Aussprachewörterbuch 
[15]. Для досягнення поставленої мети була 
проведена наступна робота з текстами журналу 
за 2010 р.: методом суцільної вибірки з текстів 
нами були виділені лексичні одиниці, для яких 
були обрані джерела запозичення на рівні лек-
сики за словниками іншомовних слів. Переві-
рена за словниками іншомовна лексика потім 
була протранскрибована на основі словників 
Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache 
[14] і Deutsches Aussprachewörterbuch [15]. Далі 
були виділені ті слова, які в різних словни-
ках за період з 1982 по 2010 рр. зазнали змін 
у фонетико-морфологічному складі за ці роки 
(1136 іншомовних слів), наприклад: Buffet (fr.) 
[byˈfɛt], 1982 р. → [bʏfˈe:], 2010 р.; Arrangieren 
(fr.) [araƞˈʒi:rǝn], 1982 р. → [aʁaƞʒˈi:ʁǝn] або 
[aʁᾶ...], 2010 р.

Далі нами були виділені з текстового матері-
алу іншомовні фонеми, що зустрічалися в запо-
зиченнях із вибраних нами німецьких журналів, 
а саме: всі іншомовні приголосні і голосні фонеми 
в експериментальному матеріалі за 1982, 2010 рр. 
Потім нами були складені таблиці фонем, які 
зазнали значних змін за період з 1982 по 2010 рр. 
(див. табл. 1, 2).

Таким чином, за даними словників 1982 
і 2010 рр. ми можемо реєструвати зміни як якості, 
так і кількості голосного, відображені в тран-
скрипції. Слід зазначити, що в словнику німецької 
мови Креха за 2010 р. відбулися зміни в транскрип-
ційних знаках, так, наприклад, транскрипційний 
знак [α] був змінений на [a], що відбилося в нашій 
транскрипції, взятої з відповідних словників.

Зміни стосуються ознак приголосних: d / t, z / s, 
z / f, ʒ / ʃ, b / p, s / z, ƞ / ᾶ, ƞ / ᾶ:, v / f. Було визначено 
частотність виділених у дослідженні іншомовних 
фонем. Як мінімальний рівень частотності при-
ймалася поява фонеми в експериментальному 
корпусі не менше трьох разів. Була побудована 
таблиця частотності як для голосних (табл. 3), так 
і для приголосних (табл. 4) фонем.

У цьому дослідженні максимальна кількість 
вживання іншомовних фонем у тексті стано-
вить 737 випадків для голосних фонем (ǐ, 1982), 
і 384 випадки для приголосних фонем (ʒ, 2010).

Таким чином, з іншомовних слів ми відібрали 
корпус дослідження. З цих слів зазнали змін 
іншомовні слова з видозмінами фонетично-мор-
фологічного характеру, наприклад, слова, в яких 
напівдовгий голосний став довгим: Hobby [ˈhↄbi·], 
1982 р. – [hˈↄbi:], 2010 р.

За допомогою названих раніше словників 
іншомовна лексика (1136 іншомовних слів) була 
проаналізована з урахуванням змін у фонемно-
морфологічному складі слів, які зачіпають як 
фонеми німецької мови, так і іншомовні фонеми. 
У процесі запозичення на фонетико-морфологіч-
ному рівні ми змогли виділити чотири тенден-

Таблиця 3
Частотність іншомовних фонем (голосних) у пресі (1982–2010)

1982 р.                       2010 р.
Іншомовна 

фонема Приклад Частотність Іншомовна 
фонема Приклад Кількість 

фонем
1 2 3 4      5     6

ǐ
Aversion

[αvɛrˈzǐo:n]
[akˈtsǐo:n]

737 ʝ Aversion 
[avɛʶzʝˈo:n] 732

ↄ: Ford [fↄ:t] 8 ↄ: [fↄ:ʶt] 16

Таблиця 4
Частотність іншомовних фонем (приголосних) у пресі (1982–2010)

Іншомовна 
фонема Приклад Частотність Іншомовна 

фонема Приклад Кількість 
фонем

ʒ Gendarmerie 
[ʒandarmǝˈri:] 107 ʒ

Gendarmerie 
[ʒandarmʶǝʁˈi:] 

або [ʒᾶ...]
384

Ɵ Boothia [bu:Ɵ ǐǝ] 2 Ɵ Boothia [bu:Ɵ ǐǝ] 3

ð Witherit [ǔɪ ðǝˈrɪt] 2 ð Wither engl.  
[vˈɪ ðɐ] 2
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ції в зміні вимови іншомовної лексики за період 
з 1982 по 2010 рр.

Перша тенденція – поглинання іншомовних 
ознак, повна уніфікація фонетичного вигляду 
і формальних характеристик відповідно до зако-
номірностей мови, що запозичує (онімечення): 
Hauptsaison (lat.-fr.) [zεˈzↄη], [sεˈzŏ·], 1982 р. → 
[zεzˈↄη], 2010 р.

Друга тенденція, яку нам вдалося поспосте-
рігати, полягає у збереженні (реституції) звуко-
вої форми іншомовної одиниці, тобто часткове 
збереження фонематичного складу іншомов-
них слів. Наприклад: Bombardement (gr.-lat.-fr.) 
[bↄmbardǝˈmaη], [bↄmbardǝˈmᾶ·], 1982 р. → 
[bↄmbaʶdǝmˈᾶ:], 2009 р.

Нині спостерігається інтенсивний прояв тре-
тьої тенденції. Іншими словами, відбувається 
поступове впровадження запозичених звуків до 
фонетичної систему німецької мови, які раніше 
піддавалися субституції (заміні) близькими 
німецькими звуками, наприклад, асимільова-
ний звук ŋ-Laut трансформується знову в чужий 
німецькій мові носовий: Balkon [ŋ, ã].

У певної частини запозичених одиниць прояв-
ляються одночасно відразу обидві тенденції: оні-
мечення і збереження оригінальної вимови, тобто 
одні і ті самі лексеми піддаються як процесам 
асиміляції, так і процесам, що дозволяють збе-
регти фонемний склад, наприклад: Arrangement 
(fr.) [araηʒǝˈmaη] (онімеч.), [aʁᾶʒǝmˈᾶ:] (збереж.) 
або [aʁᾶʃmˈᾶ:] (онімеч.), 2010 р. ← [arᾶʒǝˈmᾶ·] 
(збереж.), 1982 р. У результаті проведеного дослі-
дження різноспрямованих процесів були зроблені 
висновки: в словнику 1982 р. зафіксована тенден-
ція до онімечення, а в словнику 2010 р. – тенден-
ція до збереження оригінальної вимови, тоді як 
в деяких іншомовних словах у різноспрямованих 
процесах спостерігається часткове онімечення.

Як особливу категорію на основі отриманих 
даних ми виділили запозичення, вимова яких під-
пала під вплив англійської мови, незалежно від 
походження слів. Наприклад: Gene I. germ.-fr. 
[ˈƷε: nǝ] або [ˈʒe: nǝ], 1982 р. → [dʒi: n] engl. Genée 
fr. [Ʒǝnˈe:] 2010 р .; II. gr. Gen = [gem], 1982 р. → 
Gen = [ge: n] gen [gεn] 2010 р. 

Дослідження дало змогу проаналізувати іншо-
мовні слова з урахуванням змін у фонемному 
складі, відобразити вимовні особливості слів 

в іншомовній лексиці, а також процеси, які від-
буваються на фонетико-морфологічному рівні. 
Експериментальний корпус іншомовної лексики 
було систематизовано з урахуванням змін фонем-
ного складу, що піддався класифікації на основі 
встановлених тенденцій у процесі асиміляції: 
онімечення, збереження вихідної вимови, різно-
спрямовані процеси, процеси, що відбуваються 
під впливом англійської мови. Така класифікація 
іншомовної лексики дала змогу продемонструвати 
комплексний характер фонетико-морфологічних 
змін іншомовної лексики порівняно з відповід-
ними лексичними одиницями мови-реципієнта.

Висновки і пропозиції. Таким чином, запо-
зичення, в тому числі, з англійської та фран-
цузької мов, спричинені прагматичними потре-
бами німецької мови найточніше відобразити ті 
зміни, до яких вони призвели в житті. Окремі 
з цих слів частково асимілюються, пристосову-
ючись до фонетико-орфографічних та морфоло-
гічних норм німецької мови. Прискорена інте-
грація запозичень нині дуже часто призводить 
як до змін літературних норм, так і до порушень 
у мовленні. Вплив англійської мови на сучасну 
німецьку є як у загальновживаній, так у термі-
нологічній лексиці доволі помітним. Різні час-
тини мови еволюціонують із різною швидкістю. 
Відповідно, лексикон розвивається найшвидше, 
тоді як такі сфери, як фонологія та морфологія, – 
набагато повільніше. Проте не всі запозичення 
змінюють німецьку лексику. 

Іншомовна лексика була проаналізована за 
допомогою вищевказаних словників і розподі-
лена з урахуванням змін у німецьких і іншомов-
них фонемах. Часові рамки з 1982 по 2010 рр. 
становить період, який є досить значним для фік-
сування фонемного складу і процесів, що відбу-
ваються за цей час, з огляду на помітну активіза-
цію процесу просування інформації. Ми змогли 
зафіксувати різні зміни в фонемному складі іншо-
мовного слова: онімечення, збереження вихідної 
(оригінальної) вимови, вплив англійської мови, 
а також різноспрямовані процеси (одне і те саме 
слово може піддаватися як асиміляції, так і оні-
мечченню). Це відбувається саме тому, що воно 
засвоюється як усно, так і письмово. Причому 
саме при усному запозиченні відбувається оніме-
чення іншомовного слова.
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Hremaliuk T. V. PHONETIC AND MORPHOLOGICAL CHANGES OF BORROWED WORDS 
AND THEIR CAUSES IN THE GERMAN LANGUAGE

The article analyzes the features of phonetic and morphological changes of borrowed vocabulary and their 
causes in the German language. In particular, attention is focused on the consideration of current changes in 
the vocabulary of the German language, which were caused by the conditions of existence in the new reality. 
The author explores the main causes of changes in the phonetics and morphology of borrowed vocabulary in 
modern German. As a result, it is shown that foreign borrowings, mainly English, penetrating into the German 
language, adapt in whole or in part to its morphological and phonetic language systems. The idea is postulated 
that the most mobile subsystem in language is vocabulary. On the one hand, the individual words that appear 
in it are short-lived. Over time, they disappear from active use. On the other hand, many words are fixed in 
the language, gradually entering its main lexicon. If changes in language as a system occur at the phonetic 
and morphological levels, then we are talking about linguistic transformations. It should be added that no 
less important are extralingual factors, which are understood as a set of impulses from the environment, 
associated with the peculiarities of historical development, resettlement, changes in communication, advances 
in science and technology, and so on. As a rule, it is extralingual factors that cause language to show a certain 
reflection on world events. Through various connections between native speakers, cultural relations, language 
assimilation occurs, and thus, the process of borrowing takes place. Over the centuries, the German language 
has been influenced by other languages, changing while actively absorbing foreign language elements. At 
the same time, foreign language vocabulary partially retained its phonetic and morphological features. In 
turn, borrowed words enriched the German language, expanding its lexicon.

Key words: phonetics, morphology, language changes, borrowing, integration, transfer, interference, 
assimilation, adaptation.


