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АНОТАЦІЯ 

Бейліс Н. В. Розвиток німецькомовної освіти в загальноосвітніх школах 

України в кінці ХХ – на початку ХХІ століть. – Кваліфікаційна праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». – Донецький 

національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, 2020. 

 

У дисертації представлене цілісне дослідження змісту, організаційних форм 

і навчально-методичного забезпечення розвитку німецькомовної освіти в 

загальноосвітніх школах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття та 

здійснено розв’язання проблеми узагальнення і використання позитивного 

історичного досвіду з організації німецькомовної освіти в загальноосвітніх 

школах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття, визначено тенденції і 

перспективи її випереджувального розвитку.  

Здійснено історико-педагогічний аналіз джерельної бази визначення 

сутнісних характеристик розвитку німецькомовної освіти в Україні, що дозволило 

систематизувати і розділити її відповідно до  п’яти тематичних груп: законодавчо-

нормативні документи; матеріали фондів державних архівів України та 

бібліотечних фондів; наукові дослідження; матеріали періодичних видань, 

навчальна та науково-методична література; Інтернет ресурси.  

На основі аналізу довідково-енциклопедичних і періодичних видань, 

монографічних робіт та наукових розвідок уточнено сутність поняття «іншомовна 

комунікативна компетентність». Подано авторське трактування понять: 

«національна німецькомовна освіта в загальноосвітній школі» – це соціальне 

явище і спосіб забезпечення одержаних молодим поколінням у спадщину 

цінностей іншомовної культури німецького народу, соціалізаційний процес 

духовного (націєкультурний, німецькокультурний виміри) формування і розвитку 

особистості учня, свідомо спрямований на історично обумовлену в суспільній 

свідомості еталонну модель діалогу іншомовних культур в умовах європейської  
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інтеграції України та її курс на багатомовність та «німецькомовна 

компетентність учнів» як інтегральне поняття є цілісною сукупністю здатностей 

особистості учня зі спрямованістю на цінності німецької мови і культури, 

опановувати ними на самоцінньому рівні в освітньому і самоосвітньому процесах, 

здійснювати науковий пошук значущих для ведення діалогу української і 

німецької культур цінностей, реалізувати стратегічні цілі гуманної комунікації в 

німецькомовному діалозі, оцінювати та застосовувати результати оволодіння 

ними на практиці.    

Обґрунтовано періодизацію розвитку німецькомовної освіти в 

загальноосвітніх закладах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. Провідні 

специфічні характеристики І періоду – 1991-1999 роки – культивування в освіті 

ідей гуманізації і гуманітаризації, набуття змістом німецької мови нового статусу 

(він став інваріантним складником змісту базового навчального плану), 

використання окремими вчителями у регіонах гуманних методів викладання, 

елементів інтерактивного навчання. Стрижневими специфічними 

характеристиками ІІ періоду – 2000-2009 роки – є такі: підпорядкування стратегії і 

тактики оновлення німецькомовної освіти Загальноєвропейським рекомендаціям з 

мовної освіти (2003 р.), Концепції навчання другої іноземної мови в 

загальноосвітніх закладах України (2005 р.) і Концепції навчання іноземних мов у 

середній загальноосвітній 12-річній школі (2007 р.); започаткування вивчення на 

їх основі другої іноземної мови (розроблення і реалізація навчальних програм з 

вивчення учнями одночасно двох іноземних мов – як правило, англійської і 

німецької; побудова методики навчання німецької мови як другої іноземної за 

принципом контрастного навчання з опертям на явища, що мають лексичну 

спорідненість, фонетичну подібність і граматичну схожість). Специфіка ІІІ 

періоду – 2010-2018 роки – пов’язана з такими його сутнісними 

характеристиками, як: формування у педагогів елементів досвіду гуманної 

взаємодії з учнями на основі оволодіння ними в єдності цінностями культур 

українського і німецького народів; перетворення німецькомовної освіти в 

непростих умовах її співіснування з англомовною в ефективний засіб реалізації 
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державного освітнього курсу на багатомовність, осередок вирощування 

інноваційних форм і методів навчання, підготовки учнів до ситуацій 

комунікативної взаємодії на європейському рівні. 

Результати аналізу джерельної бази дослідження дали підстави для 

висновку про загострення потреби у модернізації існуючої моделі розвитку 

німецькомовної освіти, забезпечення її випереджувального поступу.  

На вирішення завдань щодо визначення перспектив подальшого розвитку 

національної німецькомовної освіти спроектовано «Прогностичну модель 

розвитку німецькомовної освіти у закладах загальної середньої освіти України», 

роль її взаємопов’язаних структурних компонентів, ціннісно-змістових блоків, 

виконують: цільовий, теоретико-методологічний, змістовий, технолого-

методичний і результативний.  

Розкриття за допомогою теоретичних методів дослідження специфіки 

функціонування німецькомовної національної освіти в 1991-2018 роках дали 

можливість окреслити три великих групи тенденцій її розвитку в загальноосвітніх 

школах: до фундаменталізації змісту вивчення німецької мови в навчальних 

планах і програмах; до оновлення методики вивчення німецької мови; до 

модернізації засобів іншомовної освіти.  

Наведено перелік основних деструктивних чинників розвитку національної 

німецькомовної освіти зовнішнього і внутрішнього планів.  

Доведено, що системоутворюючим складником у практиці вивчення учнями 

німецької мови як найбільш перспективним стає етнокультурний компонент. 

Запропоновано комплекс нових способів діяльності  у змісті німецькомовної 

освіти, розроблено авторську схему основних вимог до добору вчителем 

матеріалу етнокультурного змісту для використання на уроках німецької мови. 

Рекомендовано впроваджувати в практику отримані результати дослідження 

за такими напрямами: на загальнодержавному, інституційному, особистісному 

рівнях. 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому, що: 
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вперше в українській педагогічній науці здійснено цілісний аналіз розвитку 

німецькомовної освіти в загальноосвітніх школах України в кінці ХХ – на початку 

ХХІ століття; на основі визначених критеріїв (гуманістична спрямованість 

німецькомовної освіти; дидактичне і методичне забезпечення особистісно 

орієнтованого характеру навчально-виховного процесу; демократичність 

управління німецькомовною освітою в Україні; зв'язок німецькомовної освіти з 

українською і німецькою культурами) обґрунтовано періодизацію розвитку 

національної німецькомовної освіти досліджуваного періоду: І період (1991-1999 

рр.) – культивування в освіті ідей гуманізації і гуманітаризації національної 

німецькомовної освіти на державному і регіональному рівнях; ІІ період (2000-

2009 рр.) – концептуалізація іншомовної освіти на основі Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти, зародження практики особистісно орієнтовного 

німецькомовного навчання в загальноосвітніх школах України; ІІІ період (2010-

2018 рр.) – подальший розвиток практики опанування учнями цінностями 

національної і німецької культур в євроінтеграційному вимірі їх єдності й на 

особистісному рівні; подано авторське визначення базових понять дослідження 

«національна німецькомовна освіта в загальноосвітніх школах»; «німецькомовна 

компетентність учнів»; визначено структуру німецькомовної компетентності 

учнів (ціннісно-мотиваційний, німецькознавчий, соціолінгвістичний, 

дослідницький, стратегічно-комунікативний компоненти); виявлено тенденції 

розвитку німецькомовної освіти в національних загальноосвітніх школах: 

фундаменталізації її змісту; оновлення методики вивчення німецької мови; 

модернізації засобів іншомовної освіти; розроблено прогностичну модель 

розвитку німецькомовної освіти у закладах загальної середньої освіти України; 

запропоновано прогностичне бачення розвитку німецькомовної освіти в Україні 

на загальнодержавному, інституційному, особистісному рівнях;  введено до 

наукового обігу 10 архівних джерел, з-поміж яких 8 – маловідомих;  

удосконалено підходи до оновлення змісту німецької мови на 

етнокультурному підґрунті;  
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подальшого розвитку набули положення щодо розвитку національної 

іншомовної освіти; положення щодо деструктивних факторів оволодіння 

українськими учнями німецькою культурою в загальноосвітніх школах України, 

забезпечення особистісно орієнтованого характеру методики вивчення німецької 

мови. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні 

положення й висновки, фактичний історико-педагогічний матеріал та методичні 

рекомендації «Рекомендації щодо розвитку німецькомовної освіти України в 

закладах загальної середньої освіти: прогностичний і методичний аспекти», 

«Методичне забезпечення викладання німецької мови в закладах загальної 

середньої освіти» можуть бути використані для підвищення якості підготовки і 

перепідготовки педагогічних кадрів у закладах вищої та післядипломної 

педагогічної освіти, у підготовці її навчально-методичного забезпечення; у 

подальших наукових пошуках дослідників у галузі історії педагогіки. 

Матеріали дисертації щодо діяльності в Україні учнівських таборів з 

практичним застосуванням німецької мови мають потенціал для практичного 

використання у національній системі формальної та неформальної освіти. 

Подальшого вивчення потребують такі проблеми, як: особливості співвідношення 

розвитку національної німецькомовної освіти в її формальній, неформальній і 

інформальній підсистемах; вплив результатів оновлення змісту і технологій 

підготовки вчителів німецької мови у педагогічних університетах України на 

якість німецькомовної освіти учнів закладів загальної середньої освіти;  розкриття 

розвивальних можливостей творчої співпраці німецьких і українських учителів в 

оволодінні учнями цінностями іншомовної культури. 

Ключові слова: німецькомовна освіта, розвиток німецькомовної освіти, 

німецькомовна компетентність учня, періоди розвитку німецькомовної освіти, 

тенденції і перспективи розвитку німецькомовної освіти, прогностична модель 

розвитку німецькомовної освіти. 
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Annotation 

Beilis N. V. Development of German-language education in secondary schools of 

Ukraine in the late XX - early XXI centuries. - Qualification work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation on achieving of a scientific degree of the candidate of 

pedagogical sciences on a specialty 13.00.01 - "General pedagogics and history of 

pedagogics". - Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia, 2020. 

 

The dissertation presents a holistic study of the content, organizational forms and 

teaching and methodological support for the development of German-language 

education in secondary schools of Ukraine in the late XX - early XXI century and 

solves the problem generalization and use of historical positive experience in the 

organization of German-language education in secondary schools of Ukraine in the late 

XX - early XXI century in determining the trends and prospects for its advanced 

development. 

There was provided a historical and pedagogical analysis of the source base for 

determining the essential characteristics of the development of German-language 

education in Ukraine. It allowed systematizing and dividing it into five thematic groups: 

legislation; materials of the funds of the state archives of Ukraine and library funds; 

scientific research; materials of periodicals, educational and scientific-methodical; 

Internet resources. 

Based on the analysis of reference and encyclopedic and periodicals, monographs 

and scientific research, the essence of the concept of "foreign language communicative 

competence" is clarified. The author's interpretation of the concepts: "national German-

language education in general secondary schools" is a social phenomenon and a way to 

ensure the inherited values of the foreign language culture of the German people, the 
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socialization process of spiritual (national-cultural, German-cultural dimensions) 

formation and development of the student's personality. historically conditioned in the 

public consciousness reference model of dialogue of foreign cultures in the European 

integration of Ukraine and its course on multilingualism and "German-speaking 

competence of students" as an integral concept is a whole set of abilities of the student's 

personality and self-educational processes, to carry out a scientific search for values 

relevant to the dialogue of Ukrainian and German cultures, to implement the strategic 

goals of humane communication in German-language dialogue, to evaluate and apply 

the results of mastering in practice. 

There is justified the periodization of the development of German-language 

education in secondary schools of Ukraine in the late XX - early XXI century. Leading 

specific characteristics of the first period - 1991-1999 - cultivation in education of ideas 

of humanization and humanization, acquisition of a new status by the content of 

German (it became an invariant component of the content of the basic curriculum), use 

of humane teaching methods, elements of interactive learning. The core specific 

characteristics of the second period - 2000-2009 - are: subordination of the strategy and 

tactics of updating German-language education to the Common European Framework 

of Reference for Languages (2003), the Concept of teaching a second foreign language 

in secondary schools of Ukraine (2005) and the Concept of teaching foreign languages. 

languages in a 12-year secondary school (2007); initiating the study of a second foreign 

language on their basis (development and implementation of curricula for students to 

study two foreign languages simultaneously - usually English and German; construction 

of methods of teaching German as a second foreign language on the principle of 

contrasting learning based on lexical affinities , phonetic similarity and grammatical 

similarity). The specificity of the third period - 2010-2018 - is associated with such 

essential characteristics as: the formation of teachers of elements of experience of 

humane interaction with students based on their mastery in unity of the values of the 

cultures of the Ukrainian and German peoples; transformation of German-language 

education in difficult conditions of its coexistence with English into an effective means 

of implementing the state educational course into multilingualism, a center for growing 
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innovative forms and methods of teaching, preparing students for situations of 

communicative interaction at the European level. 

The results of the analysis of the source base of the study gave grounds to 

conclude that the necessity to modernize the existing model of development of German-

language education, to ensure its advanced progress. 

To solve the problems of determining the prospects for further development of 

national German-language education designed "Prognostic model of German-language 

education in general secondary education of Ukraine", the role of its interconnected 

structural components, value-content blocks, perform: target, theoretical and 

methodological, content, technology -methodical and effective. 

Discoveries using theoretical research methods of the specifics of German-

language national education in 1991-2018 made it possible outline three major groups 

of trends in secondary schools: to fundamentalize the content of German language 

learning in curricula; to update the methodology of learning the German language; to 

the modernization of foreign language education. 

There is given the list of the main destructive factors of development of national 

German-language education of external and internal plans.  

It is proved that the ethnocultural component becomes the most promising 

component in the practice of studying the German language by students. The following 

set of new ways of activity in the content of German-language education is offered, the 

author's scheme of basic requirements for teacher selection of material of ethnocultural 

content for use in German language lessons. 

It is recommended to implement the results of the study in the following areas: at 

the national, institutional, personal levels. 

The scientific novelty and theoretical significance of the study is that: 

for the first time in Ukrainian pedagogical science, a holistic analysis of the 

development of German-language education in secondary schools of Ukraine in the late 

twentieth - early twentieth century; on the basis of certain criteria (humanistic 

orientation of German-language education; didactic and methodological support of 

personality-oriented nature of the educational process; democratic management of 
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German-language education in Ukraine; connection of German-language education with 

Ukrainian and German cultures) substantiated periodization of national German-

language education period (1991-1999) - cultivation in education of ideas of 

humanization and humanitarianization of national German-language education at the 

state and regional levels; II period (2000-2009) - conceptualization of foreign language 

education on the basis of European recommendations on language education, the 

emergence of the practice of personality-oriented German-language education in 

secondary schools of Ukraine; III period (2010-2018) - further development of the 

practice of students mastering the values of national and German cultures in the 

European integration dimension of their unity and at the personal level; the author's 

definition of the basic concepts of the study "national German-language education in 

secondary schools" is given; "German-speaking competence of students"; the structure 

of German-language competence of students is determined (value-motivational, 

German-scientific, sociolinguistic, research, strategic-communicative components); 

revealed trends in the development of German-language education in national secondary 

schools: the fundamentalization of its content; updating the methodology of learning the 

German language; modernization of means of foreign language education; a prognostic 

model of German-language education development in general secondary education 

institutions of Ukraine has been developed; the prognostic vision of development of 

German-language education in Ukraine at the national, institutional, personal levels is 

offered; 10 archival sources were introduced into scientific circulation, including 8 

little-known ones; 

improved approaches to updating the content of the German language on an 

ethnocultural basis; 

provisions on the development of national foreign language education have been 

further developed; provisions on the destructive factors of Ukrainian students' mastery 

of German culture in secondary schools of Ukraine, ensuring the personality-oriented 

nature of the methodology of learning the German language. 

The practical significance of the results is that the main provisions and 

conclusions, factual historical and pedagogical material and guidelines 
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"Recommendations for the development of German-language education in Ukraine in 

general secondary education: prognostic and methodological aspects", "Methodological 

support for teaching German in general education secondary education "can be used to 

improve the quality of training and retraining of teachers in institutions of higher and 

postgraduate pedagogical education, in the preparation of its educational and 

methodological support; in further scientific research of researchers in the field of 

history of pedagogy. 

The scale of implementation of research results: all regions of Ukraine in which 

German language teachers, organizers of postgraduate education of German language 

teachers, scientists, graduate and doctoral students of pedagogical specialties, teachers 

of pedagogical history, etc. may be interested. 

Further studies require such problems as: features of the relationship between the 

development of national German-language education in its formal, non-formal and 

informal subsystems; the impact of the results of updating the content and technology of 

training of German language teachers in pedagogical universities of Ukraine on the 

quality of German-language education of students of general secondary education; 

opening of developmental opportunities of creative cooperation of German and 

Ukrainian teachers in mastering by pupils of values of foreign culture. 

Key words: German-language education, development of German-language 

education, German-language competence of the student, periods of development of 

German-language education, tendencies and prospects of development of German-

language education, prognostic model of development of German-language education. 
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ЗМІСТ 

ВСТУП 22 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В умовах поглиблення світових 

глобалізаційних процесів та прагнення національної освітньої системи 

інтегруватися в європейський освітній і культурний простір суттєво посилюється 

вимога до якості вивчення іноземних мов у закладах загальної середньої освіти як 

засобу міжкультурного, ділового та особистого спілкування. Цей процес є одним 

із актуальних завдань державного рівня, вимагає перегляду, переосмислення, 

узагальнення та врахування кращого історичного досвіду розвитку іншомовної 

освіти, зокрема німецькомовної, за умови осучаснення цілей, змісту і технологій. 

 Своєрідною дорожньою картою євроінтеграційного поступу й оновлення 

цієї освітньої галузі є: Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, 

ратифіковані Україною у 2003 році документи з них (Common European 

Framework for Languages); закони України «Про засади державної мовної 

політики» (2012 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про освіту» (2017 р.); 

Концепція мовної освіти України (2012 р.), Концепція «Нова українська школа» 

(2016 р.) та ін. 
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 Результати аналізу історичної ґенези німецькомовної освіти в Україні у 

період з 1991 по 2018 рр. свідчать про наявність кореляції між підвищенням її 

якості та оновленням цілей, змісту й методик навчання німецької мови. Такі зміни 

детермінувалися не тільки певними нормативними документами, але й практикою 

вдосконалення державного освітнього стандарту іноземних мов, створенням 

осучаснених  підручників німецької мови, підвищенням рівня підготовленості 

вчителів до виконання професійних функцій, впровадженням результатів 

наукових досліджень українських учених у царині модернізації іншомовної 

освіти.  

 Встановлено, що основними складниками значущого для нашого 

дослідження наукового підґрунтя розвитку іншомовної освіти у національних 

загальних середніх закладах (і лише частково – німецькомовної) слід вважати 

такі: змістовий (проблемі змісту іншомовної освіти особливу увагу приділяли О. 

Бігич [27], Н. Бражник [43], Ю. Гончарук [65], Л. Биркун [25], Р. Мартинова [178], 

О. Пасічник [216], В. Плахотник [225], І. Романов [255] та ін.) і технолого-

методичний (відповідні технології й методики були предметом наукового пошуку 

таких вітчизняних учених, як І. Корейба [142], Л. Кравчук [145], Л. Мороз [190], 

В. Ніколаєва [199], В. Редько [246], Н. Скляренко [268], І. Ференчук-Піонтковська 

[303] та ін.). Найбільше досліджень було присвячено проблемам забезпечення 

багатомовності освіти (Н. Зайцева [94], Л. Мороз [190], Н. Нікольська [204], С. 

Ситняківська [266], Л. Цвяк [312], С. Чорна [319], Н. Шумарова [324] та ін.). У 

Європі різні аспекти розв’язання суперечностей багатомовної освіти учнів 

розкривали у своїх працях К. Бейкер [327], Д. Мур [329], Ж. Зарат [345], Н. 

Хорнбергер [337] та ін.  

 Водночас розвиток в Україні німецькомовної освіти в досліджуваний 

період, визначення його тенденцій і перспектив розвитку у контексті 

євроінтеграційних процесів не були предметом окремого педагогічного 

дослідження. 

Враховуючи це, до сукупності базових категорій нашого наукового пошуку 

було введено ті, що ще не знаходилися у фокусі спеціального наукового дискурсу: 
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німецькомовна освіта в загальноосвітніх школах, її цілісний розвиток у період 

незалежності України, тенденції й перспективи розвитку німецькомовної освіти 

та німецькомовна компетентність учнів. 

На основі аналізу визначеної джерельної бази дослідження і сучасної 

практики організації процесу вивчення німецької мови у закладах загальної 

середньої освіти України виявлено такі суперечності, зокрема між:  

– об’єктивною потребою у вивченні історичного досвіду з розвитку 

німецькомовної освіти в закладах загальної середньої освіти України задля 

використання його конструктивних ідей і недостатнім рівнем цілісного аналізу й 

наукового узагальнення такого досвіду в педагогічній науці і практиці;  

– зрослими вимогами до якості шкільної іншомовної освіти в умовах 

євроінтеграційних процесів і застарілістю змісту, методів, організаційних форм 

навчання німецької мови в закладах загальної середньої освіти України; 

– освітньо-розвивальними можливостями інтеріоризації кращого 

педагогічного досвіду вчителів німецької мови в означений історичний період та 

фрагментарністю  його використання.  

Отже, недостатня розробленість обраної проблеми, її актуальність для 

вирішення практичних завдань німецькомовної освіти в загальноосвітніх школах 

зумовили вибір теми дослідження «Розвиток німецькомовної освіти в 

загальноосвітніх школах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-

дослідної роботи кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою 

Донецького національного університету імені Василя Стуса (державний 

реєстраційний номер 0117U006014). 

Тема дисертації затверджена Вченою радою Донецького національного 

університету (протокол № 5 від 26 лютого 2016 року) та узгоджена в Міжвідомчій 

раді з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в 

Україні (протокол № 1 від 29 січня 2019 року).  
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Об’єкт дослідження: німецькомовна освіта в загальноосвітніх школах 

України.   

Предмет дослідження: зміст, організаційні форми, методи, тенденції й 

перспективи розвитку німецькомовної освіти в загальноосвітніх школах України 

(в кінці ХХ – на початку ХХІ століття).  

Мета дослідження: здійснити цілісний аналіз німецькомовної освіти в 

загальноосвітніх школах України в досліджуваний період задля визначення 

тенденцій та перспектив її подальшого розвитку. 

Відповідно до об’єкта, предмета і мети визначені такі завдання 

дослідження:    

1) визначити та систематизувати джерельну базу  дослідження;   

2) обґрунтувати періодизацію розвитку німецькомовної освіти в 

загальноосвітніх школах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття;  

3) схарактеризувати зміст, організаційні форми і методи німецькомовної 

освіти в загальноосвітніх школах України в період з 1991 по 2018 роки задля 

моделювання її подальшого розвитку; 

4) виявити тенденції розвитку німецькомовної освіти в Україні в 

досліджуваний період; 

5) визначити перспективи подальшого розвитку національної німецькомовної 

освіти. 

Методологічну основу дослідження становлять: теорія наукового 

пізнання, концептуальні положення про єдність історичного, діалектичного і 

логічного в дослідженні освітніх явищ і процесів, філософські ідеї щодо їх 

взаємовпливу і взаємозалежності; аксіологічний, системний, культурологічний, 

особистісно-діяльнісний, міждисциплінарний, компетентнісний та 

комунікативний підходи до аналізу предмета дослідження, ідеї гуманізації та 

гуманітаризації системи освіти. 

Теоретичною основою дослідження є: положення і висновки сучасної 

філософії і теорії освіти (В. Андрущенко, О. Аніщенко, М. Вовк, І. Зязюн, В. 

Кремень, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, В. Рибалка та ін.); теорія особистісно 



26 
 

орієнтованого навчання і виховання (І. Бех, О. Савченко, С. Сисоєва, О. Пєхота, 

М. Чобітько та ін.); концептуальні ідеї методології сучасної історії педагогіки (Л. 

Ваховський, Н. Гупан, В. Курило, Л. Наточий, О. Сухомлинська, С. Золотухіна, О. 

Черкасов та ін.); теорія розвитку загальної середньої освіти засобами формування 

особистості педагога-майстра (Л. Крамущенко, І. Кривонос, О. Лавріненко, М. 

Лещенко, А. Макаренко, М. Солдатенко, В. Сухомлинський, Н. Тарасевич, Л. 

Хомич та ін.); українознавчі теоретичні засади національної освіти (Г. Васянович, 

В. Куєвда, М. Стельмахович, Г. Філіпчук та ін.); ідеї використання 

етнокультурного підґрунтя у цілях підвищення якості вивчення учнями іноземної 

мови (Ф. Асанова, Л. Білас, Л. Маєвська та ін.); теоретичні положення щодо 

стратегії поступу середньої освіти у країнах Європейського Союзу, її тенденцій 

розвитку як багатомовної (О. Матвієнко, О. Першукова), особливості освіти і 

науки Німеччини (С. Павлюк, О. Сулима та ін.); дидактичні моделі змісту 

іншомовної освіти (Р. Мартинова, В. Мартинюк, Т. Литньова); положення щодо 

сутності іншомовної комунікативної компетентності (С. Баришнікова, С. 

Ніколаєва, О. Тинкалюк, Ю. Федоренко та ін.), методики формування 

німецькомовної компетентності в майбутніх учителів (Л. Кожедуб, І. Корейба, І. 

Ференчук-Піонтковська та ін.).  

Методи дослідження: теоретичні: систематизація і класифікація, 

теоретичні аналіз і синтез, зокрема аналіз матеріалів державних архівів, 

нормативної документації в галузі освіти і наукової літератури (з метою 

визначення цільових, змістовно-процесуальних та технолого-методичних 

особливостей поступу національної німецькомовної освіти у визначених 

періодах); проблемно-генетичний і хронологічно-проблемний (для 

ретроспективного й історично послідовного окреслення і висвітлення проблем 

поступового переходу української і німецькомовної освіти на новий рівень 

якості); конкретно-історичний (у цілях обґрунтування періодів розвитку 

німецькомовної освіти в загальноосвітніх школах України в кінці ХХ – на початку 

ХХІ століття); прогностичні: моделювання та прогнозування (при вирішенні 

завдань розроблення прогностичної моделі розвитку німецькомовної освіти, 
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виявленні тенденцій і перспектив цього процесу); емпіричні: опитування, 

спостереження, збирання дослідницького матеріалу за результатами 

джерелознавчих та історіографічних розвідок (з метою виявлення стану розвитку 

німецькомовної освіти в загальноосвітніх школах у конкретні періоди, 

особливостей регіональної політики щодо цієї освітньої галузі).   

Джерельну базу дослідження становлять: 

– національні і зарубіжні законодавчі та нормативно-правові 

документи (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти і ратифіковані 

Україною галузеві документи з неї (2003 р.); закони України: «Про освіту» (1991 

р.; 2017 р.); «Про засади державної мовної політики» (2012 р.); Національна 

доктрина розвитку освіти (2002 р.); Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року (2013 р.); Концепція викладання іноземних мов в 

Україні (1996 р.); Концепція мовної освіти (2004 р.); Концепція державної мовної 

політики в Україні (2010 р.); Державна національна програма «Освіта» («Україна 

ХХІ століття») (1996 р.); «Зібрання постанов уряду України» (1991–1996 рр.); 

міжурядова Угода між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки 

Німеччина (1993 р.); «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки 

України» (1996 р.); Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Плану міжнародних і всеукраїнських очно-заочних масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю» (2010 р.); Державний стандарт базової і повної загальної 

середньої освіти (2011 р.), Листи і Додатки до них Міністерства освіти і науки 

України); 

– документальні архівні матеріали з фондів (Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України, ф. 166 «Міністерство освіти 

України» (опис № 18, справи: № 96, № 271); Державного архіву Вінницької 

області, фонд Р 4897 «Управління освіти Вінницької обласної державної 

адміністрації» (опис № 7, справи: № 3063, № 3255, № 3355, № 3431); Державного 

архіву Київської області, фонд Р 5638 «Управління освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації» (опис №1, справи: № 9; № 11; № 19; № 20); 
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– джерела наукової інформації (результати наукового дослідження 

щодо особливостей розвитку іншомовної освіти, зокрема німецькомовної, 

відображено в дисертаціях, авторефератах, монографії, наукових статтях тощо); 

– матеріали періодичних видань, навчальна та науково-методична 

література (журнали і газети, що висвітлювали перебіг німецькомовного 

процесу, перспективи його розвитку та досвід кращих учителів німецької мови; 

затверджені на державному рівні програми вивчення іноземної мови; навчальна 

література: підручники і навчальні посібники з німецької мови; методична 

література тощо); 

– Інтернет-ресурси (електронні версії бібліографічних баз даних та 

друкованих видань, а також сайти органів державної влади, на сторінках яких 

розміщені зібрання наказів, нормативно-правових актів, Концепцій та інших 

державних документів тощо).  

Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець ХХ – початок ХХІ 

століття. Нижньою межею вважаємо 1991 рік – проголошення Україною 

державної незалежності, що зумовило зміни в суспільно-політичному житті 

країни та спричинило реформування освітньої системи, зокрема шкільної 

іншомовної освіти, та стало своєрідним містком між авторитарною парадигмою 

радянської освіти й новою гуманізованою особистісно орієнтованою освітою. Це 

взяття освітою України курсу на віддзеркалення у її змісті цінностей 

національних культур, поява перших законодавчих актів про освіту, зокрема 

«Закону про освіту» (1991 р.), у якому і віддзеркалювалася потреба в 

багатомовності освітнього процесу, поваги між націями і народами [97]. 

 Верхня хронологічна межа визначається 2018 роком, який на державному 

рівні оголошено Роком німецької мови в Україні та Роком української мови в 

Німеччині (рішення Міністрів закордонних справ України та Німеччини «Про 

проведення Українсько-німецького року мов для зміцнення та розбудови 

взаєморозуміння та дружби, а також співпраці між двома країнами у культурно-

освітній сфері» у рамках популяризації вивчення німецької мови в Україні). 
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До визначення 2018 року верхньою хронологічною межею, пряме 

відношення мають і такі окреслені нами критерії розвитку німецькомовної освіти 

в Україні як її зв'язок з українською і німецькою культурами і олюднення на 

особистісно орієнтованій основі. Саме 2018 рік – це та точка відліку, після якої на 

підґрунті зазначених нормативних документів почалася тісна взаємодія науковців 

і освітян в контексті обміну цінностями української і німецької культур, 

використання особистісно орієнтованого підходу в гуманних освітніх цілях. 

Регіональні особливості німецькомовної освіти зумовлювалися соціально-

економічним і культурним рівнем розвитку Вінницької, Волинської, 

Закарпатської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, 

Харківської і Черкаської областей. Йдеться насамперед про їх різні фінансово 

економічні можливості в розвитку регіональної освіти і німецькомовної, зокрема. 

Береться до уваги специфіка національних традицій і обрядів, продуктів народної 

творчості у західних, центральних, східних і південних областях України. Цей 

чинник є важливим в аспекті розв’язання завдання формування в учнів цінностей 

культури німецького і українського народів, у їх гармонійній єдності.  

Організація дослідження. Дослідження проводилося впродовж 2015-2020 

років та охоплювало три етапи.  

На першому – пошуково-аналітичному етапі дослідження (2015-2016 рр.) 

здійснювався теоретичний і конкретно-історичний аналіз обраної проблеми, 

розроблявся категорійний апарат наукового пошуку і його програма; 

опрацьовувалися науково-педагогічні джерела, законодавчі акти із питань 

розвитку освіти, зокрема іншомовної в кінці ХХ – на початку ХХІ століття, 

архівні документи і матеріали, періодичні видання, збирався фактологічний 

матеріал щодо змін у іншомовній освітній галузі. 

 Другий – теоретико-концептуальний етап (2017-2018 рр.) передбачав 

проектування прогностичної моделі розвитку німецькомовної освіти в закладах 

загальної середньої освіти України, виявлення й характеристику його тенденцій. 

 На третьому – підсумково-узагальнювальному етапі (2019-2020 рр.) 

визначалися перспективи розвитку національної німецькомовної освітньої галузі, 
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систематизувалися результати дослідження, здійснювалася їх апробація, 

формулювалися загальні висновки та рекомендації. 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому, 

що: 

вперше в українській педагогічній науці здійснено цілісний аналіз розвитку 

німецькомовної освіти в загальноосвітніх школах України в кінці ХХ – на початку 

ХХІ століття; на основі визначених критеріїв (гуманістична спрямованість 

німецькомовної освіти; дидактичне і методичне забезпечення особистісно 

орієнтованого характеру навчально-виховного процесу; демократичність 

управління німецькомовною освітою в Україні; зв'язок німецькомовної освіти з 

українською і німецькою культурами) обґрунтовано періодизацію розвитку 

національної німецькомовної освіти досліджуваного періоду: І період (1991-1999 

рр.) – культивування в освіті ідей гуманізації і гуманітаризації національної 

німецькомовної освіти на державному і регіональному рівнях; ІІ період (2000-

2009 рр.) – концептуалізація іншомовної освіти на основі Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти, зародження практики особистісно орієнтовного 

німецькомовного навчання в загальноосвітніх школах України; ІІІ період (2010-

2018 рр.) – подальший розвиток практики опанування учнями цінностями 

національної і німецької культур в євроінтеграційному вимірі їх єдності й на 

особистісному рівні; подано авторське визначення базових понять дослідження 

«національна німецькомовна освіта в загальноосвітніх школах»; «німецькомовна 

компетентність учнів»; визначено структуру німецькомовної компетентності 

учнів (ціннісно-мотиваційний, німецькознавчий, соціолінгвістичний, 

дослідницький, стратегічно-комунікативний компоненти); виявлено тенденції 

розвитку німецькомовної освіти в національних загальноосвітніх школах: 

фундаменталізації її змісту; оновлення методики вивчення німецької мови; 

модернізації засобів іншомовної освіти; розроблено прогностичну модель 

розвитку німецькомовної освіти у закладах загальної середньої освіти України; 

запропоновано прогностичне бачення розвитку німецькомовної освіти в Україні 
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на загальнодержавному, інституційному, особистісному рівнях;  введено до 

наукового обігу 10 архівних джерел, з-поміж яких 8 – маловідомих; 

 удосконалено підходи до оновлення змісту німецької мови на 

етнокультурному підґрунті;  

подальшого розвитку набули положення щодо розвитку національної 

іншомовної освіти; положення щодо деструктивних факторів оволодіння 

українськими учнями німецькою культурою в загальноосвітніх школах України, 

забезпечення особистісно орієнтованого характеру методики вивчення німецької 

мови. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні 

положення й висновки, фактичний історико-педагогічний матеріал та методичні 

рекомендації «Рекомендації щодо розвитку німецькомовної освіти України в 

закладах загальної середньої освіти: прогностичний і методичний аспекти», 

«Методичне забезпечення викладання німецької мови в закладах загальної 

середньої освіти» можуть бути використані для підвищення якості підготовки і 

перепідготовки педагогічних кадрів у закладах вищої та післядипломної 

педагогічної освіти, у підготовці її навчально-методичного забезпечення; у 

подальших наукових пошуках дослідників у галузі історії педагогіки. 

Матеріали дисертації щодо діяльності в Україні учнівських таборів з 

практичним застосуванням німецької мови мають потенціал для практичного 

використання у національній системі формальної та неформальної освіти.  

Наукові положення дисертаційного дослідження впроваджено в 

навчально-виховний процес комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 26 Вінницької міської ради (довідка № 33 від 31 січня 2020 року), 

Васильківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний заклад» № 4 (довідка № 8 від 02 лютого 2020 року), 

Васильківського навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 8» (довідка № 34 від 03 лютого 2020 року), 

Васильківського академічного ліцею «Успіх» Васильківської міської ради 

Київської області (довідка № 27 від 03 лютого 2020 року). 
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Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

обговорювались на наукових конференціях різного рівня: міжнародних науково-

практичних конференціях: «Актуальні проблеми психологічної теорії та 

практики» (Вінниця, 2018); «Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії 

(психологічні та педагогічні аспекти)» (Львів, 2018); «Сучасна педагогіка та 

психологія: методологія, теорія і практика» (Київ, 2018); «Професіоналізм 

педагога в умовах освітніх інновацій» (Слов’янськ, 2018); «Педагогіка і 

психологія сьогодення: теорія та практика» (Одеса, 2019); «Сучасні тенденції та 

фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» (Київ, 2019); «Розвиток 

професіоналізму сучасного педагога в пост класичній парадигмі» (Черкаси, 2019); 

«Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і 

практики в Україні» (Львів, 2019); «Стан та перспективи розвитку педагогіки та 

психології в Україні та світі» (Київ, 2019);  International scientific and practical 

conference «Psychology and pedagogy as sciences of formation and development of 

modern personality» (Влоцлавек, Польща, 2019); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Досягнення сучасної психологічної науки та практики» 

(Вінниця, 2019); міжнародних педагогічно-мистецьких читаннях пам’яті проф. 

О. П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття» (Київ, 2017); 

науковій конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і 

здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 

2017–2018 рр. (Вінниця, 2019).  

Публікації. Результати дослідження відображено у 23 публікаціях, з-поміж 

яких: 7 статей у наукових фахових виданнях України (у тому числі 6 – у 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз (Index Copernicus)); 

2 методичні рекомендації; 14 публікацій у збірниках наукових праць та матеріалів 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотацій 

українською, англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного 

розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (345 найменувань, з 
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них – 10 архівні документи), 19 додатків.  Загальний обсяг дисертації – 392 

сторінок, основний зміст – 177 сторінок. У праці подано 10 таблиць та 7 рисунків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ 

УКРАЇНИ В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

У розділі розглянуто джерельну базу визначення сутнісних характеристик 

розвитку німецькомовної середньої освіти в Україні (в кінці ХХ – на початку ХХІ 
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століття), обґрунтовано його періодизацію, потребу в формуванні в учнів 

німецькомовної компетентності та подано її авторське визначення. 

 

1.1. Джерельна база визначення сутнісних характеристик розвитку 

німецькомовної освіти в Україні  

Становлення змісту іншомовної освіти в Україні визначалося соціально-

економічними і політичними чинниками. Зміни в змісті вивчення іноземних мов 

відбувалися в умовах загострення суперечностей між цільовими настановами, які 

висувалися в системі освіти і мотивувалися потребами суспільства. Попри 

зростання потреби в оволодінні учнями загальноосвітніх закладів іноземними 

мовами, організація освіти на різних етапах розвитку українського суспільства не 

змогла її цілком задовольнити.  

На зміну латині в XX столітті прийшли англійська та німецька (вони 

зайняли чільні позиції в дипломатичному, науковому і торгівельному світі). 

Вивчаючи історичну та історико-педагогічну літературу, ми дійшли думки, 

що становлення шкільної німецькомовної освіти доцільніше розглядати у зв’язку 

з розвитком загальної шкільної іншомовної освіти України.  

У ціннісно-змістовому плані шкільна дисципліна «німецька мова» пройшла 

великий і складний шлях свого розвитку, нагромадила багатий матеріал, що 

увійшов до скарбниці світової науки. Утім, незважаючи на тривалу історію 

розвитку змісту вивчення німецької мови і певні успіхи вітчизняної педагогіки, 

дискусії з низки основних її проблемних питань тривають і досі. 

Після розпаду Радянського Союзу, на початку розбудови незалежної  

української держави, іноземна мова стала розглядатися як необхідна складова 

освіченості особистості, засіб її загального розвитку. 

За період незалежностї України сформувалася хвиля інтересу до іншомовної 

освіти в національній школі. Особливості викладання іноземних мов у середніх 

загальних освітніх закладах розглядали: Н. Борисова [42], Г. Гринюк [69], О. 

Миролюбов [184], С. Ніколаєва [202], О. Пасічник [216], В.  Плахотник [225] та 

ін. Значна увага комунікативному напрямку  навчання  іноземних мов приділялася 
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в працях: Л. Биркун [25] , Г. Китайгородської [128] та ін. Серед дослідників, котрі 

висвітлюють проблему практичного оволодіння іноземною  мовою, слід 

відзначити: І. Бім [24], Л. Кравчук [147],  Л. Щербу [325] та ін.  

Паралельне вивчення декількох мов з раннього віку досліджували А. Богуш 

[37], С. Будак [46], І. Луценко [174] та ін. Результати їх досліджень знайшли місце 

в розробці міжнаціональних програм і практичних курсів з навчання іноземних 

мов в Україні. Проблеми навчання другої іноземної мови в системі шкільної 

освіти та окремі аспекти методики досліджували: Б.  Лапідус [162], Л. Мороз 

[190], Л. Сажко [260], Б. Хуфайзен [339] та ін. 

Українські вчені (Н. Бражник [43], С. Гапонова [64], Г. Гринюк [69], С. 

Ніколаєва [202],  Л. Сажко [260], Н. Скляренко [268], Л. Смєлякова [270], та ін.) 

розробили і удосконалили державний освітній стандарт з іноземних мов, який 

затверджений Міністерством освіти і науки України, де визначили зміст навчання 

з усіх видів іншомовної мовленнєвої діяльності.  

За період незалежності розроблено і впроваджено в освітній процес з 

іноземних мов в національні школи українські підручники: німецька мова – Н. 

Басай [12]; М. Сидоренко, О. Палій [264]; С. Сотнікова [278]; Л. Горбач [66] та ін.; 

англійська мова – В. Плахотник, Р. Мартинова [226] та ін.; французька – О. 

Тимченко [295] та ін.; іспанська – В. Редько [245] та ін.).  

Теоретичні основи розв’язання проблеми використання інформаційно- 

комунікаційних технологій у царині освіти розроблені вітчизняними вченими (В. 

Биков [23], В. Вембер [56], О. Карабін [125], М. Козяр [135], А. Коломієць [136], 

О. Спірін [283] та ін.). Найбільший внесок у цей процес зробили співробітники 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, під 

керівництвом В. Бикова. 

На важливості впровадження новітніх навчальних технологій, зокрема 

мультимедійних, у процес навчання іноземних мов наголошують науковці: Н. 

Бибик [22], Д. Бубнова [45], О. Леонтьєв [163], В. Мартинюк [179], І. Осадченко 

[211], О. Палій [215], О. Савченко [258], та ін. Вони пропонують застосовувати 
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різні підходи до навчання усіх видів іншомовної мовленнєвої діяльності на основі 

новітніх технологій, що спрямовані на комунікацію й творчість учнів. 

Визначення та висвітлення джерельної бази генези іншомовної освіти 

дозволить більш повно вивчити організацію педагогічного процесу 

німецькомовної освіти на теренах України в кінці XX – на початку XXI століття.  

Джерельна база дослідження розвитку німецькомовної освіти в Україні 

зазначеного періоду представлена матеріалами, які нами розподілені на п’ять 

груп: 

1) законодавчо-нормативні документи; 

2) матеріали фондів державних архівів України та бібліотечних фондів; 

3) наукові дослідження (дисертації, автореферати та монографії); 

4) матеріали періодичних видань, навчальна та науково-методична 

література; 

5) Інтернет ресурси. 

Для розуміння державної політики в галузі іншомовної освіти у 

досліджуваний період першочергового значення набуває вивчення законодавчо-

нормативних документів (законів, постанов, наказів, інструкцій тощо) виданих 

керівними органами України, які складають першу групу джерельної бази, що 

дозволяє простежити законотворчий процес відносно стратегії розвитку шкільної 

німецькомовної освіти.   

Посилена увага освітньої політики української держави до питання 

опанування учнями іноземними мовами закладена в численних законодавчо-

нормативних документах, серед яких: «Зібрання постанов уряду України» (1991–

1996 рр.), міжурядова Угода між Урядом України і Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина (1993 р. ), Концепція викладання іноземних мов в Україні 

(1996 р.), «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України» (1996 р.), 

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти і ратифіковані Україною 

галузеві документи з неї (2003 р.), Концепція мовної освіти (2004 р.), Наказ 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Плану міжнародних і 

всеукраїнських очно-заочних масових заходів з дітьми та учнівською молоддю» 
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(2010 р.), Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2011 

р.), Стратегія розвитку освіти України: початок XXI століття (2012 р.), Закон 

«Про засади державної мовної політики» (2012 р.), Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013 р.), Закон України «Про 

освіту» (2017 р.), Листи і Додатки до них Міністерства освіти і науки України.  

Саме цими нормативно-правовими документами обумовлено розвиток 

освітнього процесу з німецької мови на теренах національної загальноосвітньої 

школи, оскільки вони зорієнтовують на підвищення рівня оволодіння 

німецькомовною компетентністю для безпосереднього та опосередкованого 

міжкультурного спілкування, що в свою чергу покликане задовольнити потребу в 

формуванні мовної і мовленнєвої культури учнівської молоді.  

Важливо відзначити міжурядову Угоду між Україною і Німеччиною від 10 

червня 1993 року, яка направлена на  поглиблення співпраці між двома країнами. 

Згідно з Угодою, німецькі викладачі направляються у навчальні заклади України 

для підготовки українських учителів німецької мови та для викладання німецької 

мови в школах України [300].  

У "Зібранні постанов уряду України" 1991–1996 року наголошується на 

дотриманні державних стандартів, які гарантують необхідний обсяг та структуру 

знань учнів. У "Концепції викладання іноземних мов в Україні"(1996 р.) йдеться 

про «розвиток комунікативних навичок в роботі з дітьми, пошук нових форм і 

методів навчання іноземних мов, підкреслюється підвищення рівня оволодіння 

іноземними мовами населенням України як об’єктивна потребі в нових 

соціальних і культурних умовах» [21, c. 6].   

Дуже важливого значення для розвитку німецькомовної освіти в Україні 

набули Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти і ратифіковані 

Україною галузеві документи з неї (Common European Framework for Languages) 

2003 року. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти складають спільну 

основу для усіх, хто вивчає іноземні мови в Європі, до них долучилася і Україна. 

У щонайменше шести рівнях володіння мовою вони визначають мовні навички та 

компетенції [200].  
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Базою наукового пошуку, слід вважати, і розроблені у межах ЮНЕСКО 

проекти «Лінгвапакс» і «ЛІНГВАУНІ». Значущою для нашого наукового пошуку 

є їх спрямованість на багатомовність і мовне розмаїття в полікультурному 

суспільстві. Орієнтація відповідних проектів на активізацію міжкультурного 

діалогу в усіх сферах освіти є підґрунтям модернізації функціонування і 

німецькомовної освіти в Україні. 

Так, відповідно до Концепції мовної освіти 2004 року, задекларовано 

оновлення змісту лінгвістичної освіти в Україні та пошук нових підходів до 

організації навчання в загальноосвітній школі. 

Реформування системи іншомовної освіти в українській школі та практична 

реалізація ціннісно-смислового потенціалу іншомовного знання представлені у 

Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти (Затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 1392) від 23 листопада 2011 року, 

через положення про неперервний розвиток і вдосконалення іншомовної освіти 

(пошук ефективних видів, форм і методів навчання тощо).  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 червня 

2010 року № 616 «Про затвердження Плану міжнародних і всеукраїнських очно-

заочних масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2010 рік» 

Український державний центр «Мала академія наук України» започатковував 

освітній проект «Українсько-німецький дитячий університет» [235, c. 4]. Це 

своєрідна програма міжнародного освітнього обміну, в якій приймають участь 

обдаровані учні України з високим рівнем знання німецької мови із залученням 

провідних учених України і Німеччини. 

У Концепції розвитку мовної освіти в Україні 2011 року визначено мету, 

завдання, забезпечення підтримки та подальший розвиток мовної освіти. 

Важливими для нашого дослідження є Листи і Додатки до них Міністерства 

освіти і науки України: Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-349 від 20 

травня 2013 року «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та 

структуру 2013/2014 навчального року»; Додаток 2 до листа МОН України № 1/9-

368 від 24 травня 2013 року «Іноземні мови»; Лист МОН України від 07 березня 



39 
 

2014 року №1/9-607 щодо відкликання листа від 5 вересня 2013 року №1/9-607 

«Про використання навчальної літератури»; Лист МОН України від 01 липня 2014 

року №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх 

навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі». В цих 

документах містяться корисні методичні рекомендації МОН України щодо 

вивчення іноземних мов та про організацію навчально-виховного процесу в 

загальноосвітніх закладах. 

Необхідно зазначити, що на сучасному етапі викладання і вивчення 

іноземних мов, зокрема німецької, здійснюється за дотриманням стандартів таких 

нормативно-правових документів: оновлені програми з вивчення іноземних мов, 

які затверджені в 2016 році Міністерством освіти і науки України; Закон України 

«Про освіту», прийнятий у 2017 році; Концепція Нової української школи, 

затверджена Кабінетом Міністрів і прийнята Верховною Радою України в 2017 

році. В цих документах запропоновано ключові зміни оновлених програм з 

іноземних мов: виокремлено в навчальних програмах чотири інтегровані змістові 

лінії, а саме: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова 

грамотність», які спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати 

знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях; визначено 

очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів відповідно до рівнів 

і дескрипторів комунікативних умінь Загальноєвропейських Рекомендацій з 

мовної освіти (комунікативна компетентність) [129].  

Всі вище зазначені законодавчі документи зорієнтовані на підвищення рівня 

оволодіння іншомовною культурою учнів національної школи України,  зокрема 

оволодіння цінностями культури німецького народу як носія 

загальноєвропейських цінностей. 

Окрему групу дослідження представляють матеріали, які зберігаються у 

державних архівних фондах України: Центральний державний архів вищих 

органів влади та управління України, а саме ф. 166 «Міністерство освіти України» 

(опис № 18, справи: № 96, № 271); Державний архів Вінницької області, а саме 
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фонд Р 4897 «Управління освіти Вінницької обласної державної адміністрації» 

(опис № 7, справи: № 3063, № 3255, № 3355, № 3431); Державний архів Київської 

області, а саме: фонд Р 5638 «Управління освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації» (опис №1, справи: № 9; № 11; № 19; № 20).  

У державних архівних фондах зосереджено значущі для нашого 

дослідження документи: Накази Міністра освіти з основної діяльності; протоколи, 

рішення колегії та документи по них; зведені звіти денних середніх 

загальноосвітніх навчально-виховних закладів; зведені звіти про викладання 

іноземних мов у денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах; 

зведені звіти про чисельність і склад педагогічних працівників міських і сільських 

середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів; зведені звіти 

Міністерства освіти по педінститутах та педучилищах. Значний обсяг архівних 

матеріалів уводиться до наукового обігу вперше. 

У фондах зазначених державних архівів матеріали представлені із різною 

повнотою та ступенем звітності. Найбільш повно і об’єктивно представлена 

інформація у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади і 

управління України, оскільки тут зосереджені всі нормативно-правові документи 

з усіх обласних управлінь освіти України, що надали можливість об’єктивно 

висвітлити процес розвитку німецькомовної освіти в національній школі на всій 

території нашої держави. 

З метою висвітлення нерівнозначності та особливості результатів аналізу 

архівних даних щодо кількості середніх загальноосвітніх навчально-виховних 

закладів, де вивчалася німецька мова та кількості учнів за її вивченням, які ми 

опрацювали і систематизували (вибірка – 10 областей України), отримуємо таку 

картину щодо розподілу денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних 

закладів та учнів за вивченням німецької мови на початок 1994/1995 (див. табл. 

1.1) [101] (Додаток А) і 1998/1999 навчальних років (див. табл. 1.2)  [102]. (див. 

Додаток Б). 

Таблиця 1.1 
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Розподіл денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та 

учнів за вивченням німецької мови на початок 1994/1995 навчального року [101] 

 

Назва області 

Кількість 

закладів, де 

вивчається 

німецька 

мова 

з них, де 

німецька 

мова 

вивчається 

поглиблено 

Кількість учнів, які 

вивчають німецьку 

з них, які вивчають 

німецьку мову 

поглиблено 

всього 

у 

т.ч. 

село 

всього 

у 

т.ч. 

село 

всього 
у т.ч. 

село 
всього 

у т.ч. 

село 

Вінницька 448 372 4 – 30289 1410 139 – 

Волинська 217 – 5 – 13430 – 138 – 

Закарпатська 293 – 8 – 43121 – 331  

Київська 313 – 6 – 29249 – 126 – 

Луганська 296 – 11 – 34422 – 397 – 

Львівська 439 – 13 – 50804 – 2374 – 

Миколаївська 221 – 2 – 24227 – 144 – 

Полтавська 439 – 3 – 37475 – 133 – 

Харківська 472 – 23 – 46265 – 3075 – 

Черкаська 235 – 2 – 21770 – 55 – 

 

 

 

Таблиця 1.2 

Розподіл денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та 

учнів за вивченням німецької мови на початок 1998/1999 навчального року [102] 

Назва області 

Кількість 

закладів, де 

вивчається 

німецька 

мова 

з них, де 

німецька 

мова 

вивчається 

поглиблено 

Кількість 

учнів, які 

вивчають 

німецьку мову 

з них, які 

вивчають 

німецьку 

мову 

поглиблено 

Кількість 

учнів, які 

вивчають 

німецьку мову 

факультативно 
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всього 
у т.ч. 

село 
всього 

у т.ч. 

село 
всього 

у т.ч. 

село 
всього 

у т.ч. 

село 
всього 

у т.ч. 

село 

Вінницька 452 360 – – 28629 13615 – – 114 64 

Волинська 294 240 5 1 23644 17014 316 35 136 82 

Закарпатська 293 210 6 – 42999 29169 974 – 721 2 

Київська 238 – 13 – 37493 – – – 970 – 

Луганська 258 130 5 – 32131 10431 178 – 36 4 

Львівська 408 274 8 – 52718 21754 2526 – 1186 125 

Миколаївська 202 140 – – 23202 12244 – – 69 10 

Полтавська 413 326 3 1 37780 22059 193 128 36 1 

Харківська 440 335 9 2 47376 25754 2587 359 – – 

Черкаська 213 149 3 1 19590 10913 103 82 22 – 

За результатами аналізу даних, що містяться в таблицях 1.1 і 1.2, можна 

зробити такі основні висновки:  

1) кількість закладів, де вивчалась німецька мова у 10 зазначених областях 

України упродовж визначених чотирьох років зменшилася з 3373 до 3856 осіб, 

тобто на 162 особи (4,8%); таке зменшення кількості відповідних закладів 

спостерігається у Київській (на 31), Луганській (на 38), Миколаївській (на 19), 

Полтавській (на 26), Харківській (на 32) і Черкаській (на 22) областях. Проте, в 

окремих регіонах України мало місце і збільшення кількості закладів, де 

вивчалася німецька мова: у Волинській (на 77) і Вінницькій (на 4) областях; 

2) має місце факт наявності позитивної динаміки загальної кількості учнів, 

що вивчали у зазначений період німецьку мову: загальна кількість таких учнів 

збільшилася на 14510 осіб, що складає 4,2%; конкретно збільшення суб’єктів 

вивчення німецької мови спостерігається у Волинській – на 10214 осіб (43,1%), 

Київській – на 8244 особи (21,9%), Львівській – на 1914 осіб (3,6%), Полтавській – 

на 305 осіб (0,8%) і Харківській – на 1111осіб (2,3%) областях; у школах, що 

функціонують у другій половині актуалізованих областей, таких суб’єктів стало 

менше (зокрема, у Вінницькій області – на 1660 осіб, Луганській – на 2191 особу, 

Миколаївській – на 1025 осіб і Черкаській – на 2180 осіб; 
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3) у західних регіонах України спостерігається приріст чисельності учнів, 

що виявили і реалізують свій інтерес до поглибленого вивчення німецької мови в 

загальноосвітній школі; у Волинській області приріст таких учнів складає 178 осіб 

(56,3%), Закарпатській – 643 особи (66,0%) і Львівській – 152 особи (6,0%). 

Аналізуючи вказані звіти, ми можемо спостерігати тенденцію до витіснення 

німецької мови на другу позицію по вивченню іноземних мов англійською мовою. 

Зі зведених звітів Міністерства освіти по педінститутах та педучилищах 

спостерігається зростання попиту на здобуття диплома вчителя іноземної мови, 

хоча у кінці XX століття було популярними поєднання іноземної мови з іншими 

спеціальностями. Це підтверджує і наукова праця Т. Алєксєєнко: «з початку 90-х 

рр. XX століття в ВНЗ педагогічного спрямування популярною спеціальністю на 

денному відділенні була «Англійська та німецька мови» [2, с. 113].  

В. Безлюдна зазначає, що «у 1992 – 2004 рр. на факультетах іноземних мов 

поступово розширювали спектр кваліфікацій, за якими готували майбутніх 

учителів іноземних мов: «Учитель іноземних мов» (із зазначеними мовами: 

англійська, французька, німецька); «Вчитель англійської і німецької мов та 

зарубіжної літератури основної та старшої школи». Отже, найбільш 

затребуваними спеціальностями були ті, до складу яких входили насамперед 

англійська мова, німецька або французька мови» [15, с. 272-273].  

У різні періоди розвитку національної німецькомовної освіти змінювалася 

як чисельність, так і склад педагогічних працівників, що мали філологічну освіту 

(німецька мова). Покажемо це на основі даних з Державних архівів України на 

прикладах двох областей: Вінницької і Київської. 

Таблиця 1.3 

Чисельність і склад педагогічних працівників середніх загальноосвітніх шкіл 

на 1 жовтня 1991 року [105]  

 

Вінницька 

область 

Вчителі, що мають 
Всього 

Вища Незакінчена Середня Середня 
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вища спеціальна загальна 

місто 61 – – – 61 

село 226 13 16 2 257 

зведена 287 13 16 2 318 

 

Таблиця 1.4 

Чисельність і склад педагогічних працівників з німецької мови середніх 

загальноосвітніх навчально-виховних закладів на 1 жовтня 1995 року [106] 

  

Вінницька 

область 

Вчителі, що мають 

Всьо 

го 

З них 

вищу 

незакі

нчену 

вищу 

серед 

ню 

спеціа

льну 

серед 

ню 

загаль

ну 

дирек 

торів 

чи 

заступ

ників, 

що 

викла

дали 

пенсіо

нерів 

вакант

них 

посад 

(число 

ста 

вок) 

суміс 

ників 

зведена 

по місту 

64 1 2 – 67 1 13 1 2 

зведена 

по село 

229 25 7 11 272 26 25 4 19 

зведена 

по області 

293 26 9 11 339 27 38 5 21 

 

 

 

Таблиця 1.5 

Чисельність і склад педагогічних працівників з німецької мови середніх 

загальноосвітніх навчально-виховних закладів на 1 жовтня 1997 року [107]  

Вінницька Вчителі, що мають Всьо З них 
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область 

вищу 

незакі

нчену 

вищу 

серед 

ню 

спеціа

льну 

серед 

ню 

загаль

ну 

го дирек 

торів 

чи 

заступ

ників, 

що 

викла

дали 

пенсіо

нерів 

вакант

них 

посад 

(число 

ста 

вок) 

суміс 

ників 

зведена 

по місту 

48 1 2 – 51 1 16 – 2 

зведена 

по село 

230 13 23 5 271 18 23 1 22 

зведена 

по області 

287 14 25 5 322 19 39 1 24 

 

Результати аналізу чисельності і складу педагогічних працівників середніх 

загальноосвітніх навчально-виховних закладів Вінницької області в зазначений 

період показують: 

1. Кількість учителів німецької мови у зазначеній області України впродовж 

визначених шести років змінювалася то в більшу, то в меншу сторони. На 1 

жовтня 1991 року в цій області налічувалося 318 викладачів німецької мови. 

Упродовж наступних чотирьох років їх кількість збільшилася до 339, тобто на 21 

особу (6,2 %), тоді як у наступні два роки (з 1995 по 1997 р.) спостерігається 

зменшення таких педагогів до 322, тобто на 17 осіб (5,3 %).  

1.1. Зі зведених звітів по місту кількість учителів у 1991 році сягала 61 

особу, до 1995 року збільшилася до 67 осіб, тобто на 6 осіб (9 %), а потім за 

наступні два роки різко зменшилася аж до 51 особи, а саме на 16 осіб (31,4 %). 

1.2. Сільських учителів німецької мови області в 1991 році налічувалося 257 

осіб, до 1995 року їх чисельність зросла до 272 осіб, що на 15 осіб більше (5,5 %), 

а впродовж наступних двох років зменшилася на 1 особу (0,4 %), і налічувала 271. 

2. У Вінницькому регіоні має місце склад учителів німецької мови з різним 

рівнем освіти: так у 1991 році вчителів з вищою освітою було 287 осіб (90,3 %) від 

загальної кількості,  за  чотири наступних роки їх кількість збільшилася до 293 
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(86,4 %), тобто на 6 осіб (на  1,8 %), у наступні два роки кількість таких педагогів 

повернулась до позначки 1991 року – до 287 осіб (89,1 %).  

2. 1. Вчителів із незакінченою вищою освітою в 1991 році було 13 осіб (4,1 

%), у 1995 році їх кількість зросла до 26 осіб (7,7 %), у наступні два роки їх 

кількість зменшилася до 14 осіб ( 4,3 %). 

2.2. Середню спеціальну освіту в 1991 році мали 16 осіб (5,03 %), за чотири 

роки їх кількість знизилася до 9 осіб (2,7  %), а до 1997 року навпаки збільшилася 

до 25 осіб (7,8 %).  

2.3. Вчителів із середньою загальною освітою у 1991 році в області було 

лише 2 особи (0, 63 %), тоді як у 1995 році їх кількість збільшилася до 11 осіб (3,2 

%), тобто на 9 осіб (81,8 %), а за два наступні роки зменшилася до 5 осіб (1, 5 %). 

2.4. Цікава картина склалася в містах області, там у 1991 році працювали 

вчителі німецької мови лише з вищою освітою – 61 особа, що склала 100% від 

загальної кількості, у 1995 році їх стало 64 особи – це 95,5 %, і додалися вчителі: 1 

особа з незакінченою вищою освітою – 1,5 % і 2 особи з середньою спеціальною – 

3 %; за наступні два роки кількість учителів з вищою освітою суттєво знизилася 

на 16 осіб (на 23,9 %) і налічувала тільки 48 осіб (94,1 %), тоді як кількість 

учителів з неповною вищою і середньою спеціальною освітою не змінилися, а 

залишилася на позначці 1 (1,5 %) і ( 2 %) особи. Не менш цікавим є факт, що в 

містах області в зазначений період не було вчителів німецької мови з середньою 

загальною освітою;  

2.5 Зовсім інша картина спостерігається за результатами аналізу зведених 

звітів сільських шкіл: за визначений період кількість вчителів з вищою освітою 

постійно збільшується, у 1991 році їх було 226 осіб (88 %), а вже у  наступні 

чотири роки – 229 осіб (84,2 %); у 1997 знову мало місце невелике збільшення  на 

1 особу і досягла 230 осіб, що становило 84,9 %. Вчителів німецької мови в 

сільських школах, що мали незакінчену вищу освіту в 1995 році стало на 12 осіб 

більше (на 4,4 %) ніж у 1991 році, проте в 1997 році відзначається знову їх 

зменшення на таку ж кількість осіб і становить лише 13 осіб (4,8 %). Особливими 

слід вважати дані щодо зміни кількості сільських учителів, що мали середню 
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спеціальну освіту. Вони свідчать про наявність факту коливань чисельності таких 

педагогів в різні роки, зокрема з 1991 по 1995 рік чисельність відповідних осіб 

зменшилася на   9 осіб (на 3,5 %), а в наступний період збільшилася на 16 осіб (на 

5,9 %), порівняно з 1995 роком і на 7 осіб (2,7 %), порівняно з 1991 роком. Треба 

зазначити, що в селах, на відміну від міст, у визначений період постійно 

працювали вчителі німецької мови з середньою загальною освітою. Можемо 

зробити висновок про недостатній рівень забезпеченості сільських шкіл не тільки 

вчителями німецької мови з вищою освітою, але й педагогами з спеціальною 

середньою освітою. 

3. Чисельність директорів чи їх заступників, що призначалися зі складу 

вчителів німецької мови була значно більшою в сільських середніх 

загальноосвітніх навчально-виховних закладах ніж у міських школах. У 1995 і 

1997 роках в останніх зафіксовано лише одну таку особу, що викладала німецьку 

мову. Тоді як у школах сільської місцевості таких директорів чи заступників 

налічувалося у 1995 році 26 осіб (9,6 %), а в 1997 році 18 осіб (6,6 %). 

3.1 Вчителів німецької мови пенсійного віку дуже багато працювало в 

міських школах, проте в період 1995 – 1997 років великої динаміки їх чисельності 

не спостерігалося. Приріст у містах таких педагогів-пенсіонерів у 1997 році 

становить 5,8 %. Характерно, що вчителів німецької мови пенсійного віку в 

сільських школах було навпаки в 1997 році менше на 0,7 % ніж у 1995 році.  

3.2. Зафіксовано тенденцію до зниження кількості вакантних посад з 

німецької мови в період з 1995 до 1997 року від 5 до 1, характерно те, що в місті 

була лише одна вакантна ставка в 1995 році, а основна нехватка вчителів 

німецької мови спостерігалася в селах, відповідно 4 в 1995 році і 1 у 1997 році; 

чисельність сумісників, які викладали німецьку мову в області упродовж цих двох 

років не значно, але збільшилася на 3 особи (0,9 %). 

Таблиця 1.6 

Чисельність і склад педагогічних працівників з німецької мови середніх 

загальноосвітніх навчально-виховних закладів на 1 жовтня 1995 року [103]  
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Київська 

область 

Вчителі, що мають 

Всьо 

го 

З них 

вищу 

незакі

нчену 

вищу 

серед 

ню 

спеціа

льну 

серед 

ню 

загаль

ну 

дирек 

торів 

чи 

заступ

ників, 

що 

викла

дали 

пенсіо

нерів 

вакант

них 

посад 

(число 

ста 

вок) 

суміс 

ників 

зведена 

по місту 

100 6 3 – 109 6 18 4 9 

зведена 

по село 

165 8 7 3 183 19 40 6 10 

зведена 

по області 

265 14 10 3 292 25 58 10 19 

Таблиця 1.7  

Чисельність і склад педагогічних працівників середніх загальноосвітніх 

навчально-виховних закладів з німецької мови на 1 жовтня 1997 року [104]  

Київська 

область 

Вчителі, що мають 

Всьо 

го 

З них 

вищу 

незакі

нчену 

вищу 

серед 

ню 

спеціа

льну 

серед 

ню 

загаль

ну 

дирек 

торів 

чи 

заступ

ників, 

що 

викла

дали 

пенсіо

нерів 

вакант

них 

посад 

(число 

ста 

вок) 

суміс 

ників 

зведена 

по місту 

97 3 2 – 102 4 12 – 3 

зведена 

по село 

161 4 7 2 174 23 37 – 6 

зведена 

по області 

258 7 9 2 276 27 49 – 9 

Результати аналізу чисельності і складу педагогічних працівників середніх 

загальноосвітніх навчально-виховних закладів Київської області в зазначений 

період показують: 
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1. Загальна кількість учителів німецької мови в зазначеній області України 

впродовж визначених двох років зменшилася з 292 до 276 осіб, тобто на 16 осіб 

(5,5 %). Зменшення кількості таких педагогів спостерігалося як у міській, так і в 

сільській місцевості: так у 1997 році в містах ця цифра знизилась на 7 осіб (6,4 %), 

тоді як у сільських школах на 9 осіб ( 4,9 %), порівняно з 1995 роком. 

2. Має місце факт наявності позитивної динаміки щодо забезпеченості 

національних шкіл висококваліфікованими кадрами – вчителями німецької мови з 

вищою освітою. У 1997 році їх загальна чисельність по області зросла на 3 % і 

склала 93,5 % порівняно з 90,5 % у 1995 році. Така динаміка була характерною як 

для шкіл міста – приріст 3,7 %, так і сільських шкіл – 2,3%. Звідси можемо 

зробити висновок про високу забезпеченість шкіл зазначеної області 

висококваліфікованими вчителями німецької мови. 

2.1. Чисельність вчителів з незакінченою вищою освітою мала тенденцію до 

зниження як в області загалом, так і в сільських і міських школах. Зокрема, у 1997 

році кількість таких педагогів в області скоротилася в двічі, і налічувала 7 осіб 

(2,5 %) порівняно з 14 особами (4,8 %) у 1995 році. У міських школах у ці роки їх 

чисельність скоротилась на 3 особи (2,6 %), а в сільських на 4 (2,1 %).  

2.2. Кількість учителів німецької мови з загальною середньою освітою в 

області мала не високі показники від загальної їх кількості,  і в 1997 році не 

значно знизилася на 1 особу (0,1 %) порівняно з 1995 роком. Проте, кількість 

таких спеціалістів у сільських школах була більшою – 7 осіб у зазначені два роки 

(відповідно 3,8 % і 4 %) ніж у міських (2,8 % і 2 %).  

2.3. Характерною ознакою нехватки вчителів німецької мови в сільських 

школах була присутність в їх складі вчителів з загальною середньою освітою. Так 

у 1995 році їх налічувалося 3 особи (1,6 %), а в 1997 році їх кількість зменшилася 

до 2 осіб (1,1 %). Зазначимо, що в міських школах учителів німецької мови з 

такою освітою не було. 

3. Вчителів німецької мови, що працювали на посадах директорів шкіл і їх 

заступників в області у 1997 році спостерігалося більше на 2 особи (1,2 %); однак 
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у міських школах їх число зменшилося на 2 особи, порівняно з 1995 роком, а в 

сільських збільшилося на 4 особи за це й же період. 

 3.1 Кількість пенсіонерів з числа вчителів актуалізованої області за два 

роки знизилася з 58 осіб до 49 і склала 17,8 %. Така тенденція до зниження їх 

чисельності мала місце як у міській місцевості, так і в сільських школах. 

3.2. За результатами аналізу зведених звітів спостерігається стійка тенденція 

до зниження вакантних посад учителів німецької мови як у містах, так і в селах. 

Характерно, що в 1997 році вакантних посад учителів німецької мови зовсім не 

спостерігалося, тоді як у 1995 році їх було 10: 4 в міських школах і 6 у сільській 

місцевості. Кількість сумісників в області, які викладали німецьку мову за два 

роки знизилася більше ніж у двічі, на 10 осіб, що склало 3,2 %.  

Дані про чисельність і склад вчителів німецької мови в Київській області у 

зазначені періоди знаходяться у Додатку Ґ. 

Корисними для дослідження стали матеріали бібліотечних фондів: 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 

наукової бібліотеки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України імені Івана Зязюна, Вінницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, Вінницької центральної міської бібліотеки ім. І. В. 

Бевза, бібліотеки Донецького національного університету імені Василя Стуса, 

бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені М. 

Коцюбинського.  

У різноманітних матеріалах, якими багаті фонди цих бібліотек міститься 

корисна інформація з питань педагогіки і психології, популярна література з 

іншомовної освіти, значна кількість робіт визначних науковців та багатий 

довідково-періодичний апарат. 

Третя джерельна група представлена дисертаціями, авторефератами та 

монографіями з іноземної мови, що є цінним матеріалом для нашої дисертації.  О. 

Сухомлинська  зазначає: «Україна завжди мала величезний науковий потенціал і 

тепер, коли Україна є самостійною державою, вона, як ніколи раніше, прагне 

розвивати вітчизняну науку. На сучасному етапі генезису педагогічної науки 
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простежується зростання кількості дисертацій та праць, присвячених історико-

педагогічним проблемам» [289, с.6].  

Особливу цінність для нашого дослідження становить праця Р. Мартинової 

«Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов» (2007 р.), у 

якій авторка змістовно висвітлила різні аспекти навчання іноземних мов, 

визначила його етапи за домінувальним видом навчальної діяльності та вперше 

серед вітчизняних науковців розробила прогностичну цілісну загальнодидактичну 

модель змісту навчання іноземних мов [178]. Це одна з найґрунтовніших праць 

присвячених теорії, практиці та організації освітнього процесу з іноземних мов.  

Вагомим здобутком для розвитку іншомовної освіти стала наукова розвідка 

Т. Литньової «Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті розвитку 

змісту вітчизняної загальної середньої освіти (30-ті роки ХХ – початок ХХІ 

століття)» (2009 р.), у якій на основі історико-педагогічного аналізу з’ясовано 

розвиток цілей навчання іноземних мов у національній школі в 1930-х рр. – на 

початку XXI ст., виокремлено їх основні етапи, особливості й тенденції [168.].  

Особливий інтерес викликає наукова праця Л. Кравчук «Навчання  

іноземних  мов  у загальноосвітній школі  України  (друга  половина  ХХ 

століття)» (2013 р.), у якій можна простежити трансформації іншомовної освіти в 

загальноосвітній школі другої половини ХХ століття [145].  

Вчитель німецької мови – це доросла людина, яка постійно повинна 

вдосконалюватися як фахівець. Це він може робити як під час формального 

навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти, так і засобами 

інформальної освіти. Розв’язанню проблеми організації освіти дорослих в 

Україні, її теорії, досвіду, перспективам приділяє велику увагу Л. Лук’янова – нею 

розроблена Концепція освіти дорослих в Україні [141].  

Особливу увагу ідеям гуманізації процесу підготовки вчителя та їх впливу 

на розвиток педагогічної майстерності у вищих навчальних закладах України 

другої половини ХХ – початку ХХІ століття приділяє О. Лавріненко в своїй 

фундаментальній праці «Педагогічна майстерність в історико-педагогічному 

вимірі: теорія, практика, поступ» (2009 р.), у якій він розглядає ідеї та практичний 
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досвід становлення педагогічної майстерності в освітньо-виховних системах 

педагогічних закладів України середини ХVI - XX століття [160].  

Різним аспектам утвердження цінностей освіти особистості впродовж життя 

приділяють увагу Н. Ничкало [196], О. Аніщенко [4], О. Дубасенюк [88], В. 

Федорчук [302], О. Філоненко [305] та ін. «Відповідь на питання щодо перспектив 

особистісного й професійного розвитку людини, – на думку Н. Ничкало, – 

необхідно шукати на усіх щаблях державотворення, органів державної влади та 

управління розвитком освіти, науки і культури. Водночас розв’язання принципово 

нових завдань на початку ХХІ століття неможливе без урахування сучасних 

тенденцій в особистісно-професійному розвитку людини, викликів і загроз на 

шляху євроінтеграційного розвитку» [196, с. 29]. Цю думку розділяє й О. 

Аніщенко, яка зазначає, що «в умовах розвитку глобалізаційних процесів постає 

питання щодо забезпечення самореалізації дорослих у контексті формування 

конкурентноздатної особистості фахівця з інноваційним потенціалом. [4, с. 43].   

Важливим доробком для поповнення наукових знань про систему фахової 

підготовки вчителя іноземної мови стало дисертаційне дослідження І. Соколової 

«Професійна підготовка майбутнього вчителя за двома спеціальностями»  (2008 

р.). Дисертантка визначила та розробила теоретичні та методичні основи 

професійної підготовки майбутнього вчителя на філологічних факультетах вищих 

навчальних закладів; виокремила й охарактеризувала етапи професійної 

підготовки вчителя-філолога в 1950–2007 рр.; розглянула сучасний стан і 

тенденції професійної підготовки вчителя-філолога в Україні й за кордоном [272].  

Порівняльний аналіз основних етапів розвитку систем середньої освіти в 

країнах Європейського Союзу є результатом фундаментального наукового 

дослідження О. Матвієнко [182]. Дослідницею здійснено загальну характеристику 

дискретних тенденцій у розбудові західноєвропейського освітнього простору, 

охарактеризовано динаміку змін у структурі обов'язкової освіти на всіх її рівнях 

та узагальнено нові моделі гармонізації процесів централізації й децентралізації 

управління освітою у 15-ти країнах-членах ЄС. 
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Вагомою цінністю слід вважати працю С. Павлюк, у якій досліджено 

особливості створення, розвитку та модернізації народної освіти на східних 

землях Німеччини, виокремлено соціально-економічні умови, здійснено аналіз 

законодавчої бази як необхідного підґрунтя для модернізації освітньої системи 

Німеччини, схарактеризовано її тенденції та висвітлено теорію і практику 

трансформації ідеологізованої тоталітарної народної освіти НДР в європейську і 

христянсько-демократичну освітню систему сучасної Німеччини [214].  

Важливим доробком є праця Н. Абашкіної, у якій обґрунтовано  соціально-

педагогічні принципи розвитку професійної освіти в Німеччині (кінець XIX –  XX 

століття). Порівнюючи особливості професійної освіти в Німеччині та Україні, 

дослідниця виявила основні тенденції й відмінності в підготовці кадрів, з'ясувала 

умови ефективного функціонування системи професійної підготовки в Німеччині, 

на цьому об’єктивному підґрунті нею запропоновано комплекс рекомендацій 

щодо підвищення ефективності української  професійної освіти [1]. 

 В іншій розвідці – «Підготовка вчителя іноземної мови у вищих 

педагогічних навчальних закладах України (друга половина XX – початок XXI 

століття» (2014 р.) О. Околович виокремив і охарактеризував етапи підготовки 

вчителя іноземної мови у вищих педагогічних закладах України, визначив форми 

і методи навчально-виховної роботи з майбутніми вчителями іноземної мови в 

другій половині XX – на початку XXI століття, зробив висновки про ефективність 

підготовки вчителів іноземної мови в контексті Болонської декларації [207].  

В науковій роботі «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України 

(1948–2016 рр.)» (2018 р.) В. Безлюдна  вперше визначила пріоритетні напрями 

професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у зазначений період, 

обґрунтувала організаційно-методичні засади такої підготовки; виокремила  

позитивні, негативні, суперечливі тенденції розвитку професійної підготовки 

майбутніх учителів іноземної мови, сталі і змінні чинники становлення її теорії і 

практики у вищих педагогічних навчальних закладах України [15].   
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В аспекті проблемного поля нашого дослідження корисними є наукові 

розвідки: Н. Борисової «Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у 

школах України (1917–1933 рр.)» (2004 р.) [42], Ю. Гончарук «Основні підходи до 

визначення змісту іншомовної освіти у ВНЗ України» [65], А. Долапчі «Теорія і 

практика навчання іноземних мов як складової змісту гімназичної освіти другої 

половини ХІХ – початку ХХ століття» (2008 р.) [84], Г. Карловської «Основні 

етапи методики викладання іноземних мов у вищій школі» (1975-2000 рр.) [126], 

О. Коваленко «Модернізація системи іншомовної освіти в Україні» [131], Г. 

Крючкова «Стратегія навчання іноземних мов в Україні» [154], В. Лугового 

«Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні (теоретико-методичний 

аспект)» (1998 р.) [170], О. Мисечко «Формування системи фахової підготовки 

вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (початок 

1900-х – початок 1960-х рр.)» (2008 р.) [185], О. Шмирко «Педагогічні умови 

професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови у системі 

університетської педагогічної освіти» (2016 р.) [323] та ін. 

Великий інтерес викликають монографії з методики навчання іноземних 

мов і культур: колективна монографія «Сучасні технології навчання іноземних 

мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних  закладах» за редакцією С. 

Ніколаєвої (2015 р.) [203]; колективна монографія «Професійно орієнтоване 

навчання іноземних мов у старшій профільній і вищій школі: проблеми та 

перспективи»  за редакцією Л. Сажко (2015 р.) [261]; колективна монографія 

«Теорія і практика проведення позааудиторної роботи з іноземної мови: сценарії 

позааудиторних заходів» (2016 р.), під керівництвом О. Бігич [26]та ін. У 

наукових працях цих монографій висвітлюються сучасні проблеми організації 

навчального процесу та методики навчання іноземних мов у загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладах. 

Вагомою джерельною базою нашого наукового пошуку виступили 

результати дисертаційних досліджень пов’язані з суто німецькомовною 

національною освітою. Науковий дискурс щодо розвитку німецькомовної освіти 

не можна назвати широким. 
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Особливий інтерес в цьому плані для нас становить результат цілісного 

аналізу Т. Калинюк організаційно-педагогічних засад діяльності загальноосвітніх 

шкіл з поглибленим вивченням німецької мови в Україні (кінець 40-х років ХХ – 

початок ХХІ століття). До таких результатів відносяться загальні й безпосередні 

чинники заснування шкіл з поглибленим вивченням німецької мови в Україні, 

нормативно-правове забезпечення, модель такої школи в її розвитку й етапи та 

тенденції цього процесу та напрями діяльності цих шкіл (організаційно-

управлінський, навчально-виховний, науково-методичний, соціально-

гуманітарний, фінансово-господарський)  [121, с. 3].  

Вельми актуальним для реформування німецькомовної освіти в Україні є 

дослідження І. Корейби щодо методики забезпечення навчання професійного 

читання майбутніх учителів німецької мови з використанням Інтернет-ресурсів.    

Дослідницею схарактеризовано стратегії ефективного читання текстів у режимі 

он-лайн майбутніми вчителями німецької мови, побудовано і описано модель 

навчання професійного он-лайн-читання, інтегровану в кредитно-модульну 

систему навчання на третьому курсі в межах дисципліни «Німецька мова», 

розроблено методику навчання професійного читання німецькомовних текстів з 

використанням Інтернет-ресурсів  [142, с.3].    

Особливий інтерес викликає наукова праця Л. Кожедуб щодо формування в 

майбутніх філологів німецькомовної компетенції в читанні на основі 

інтерпретації художніх текстів. Авторкою теоретично обґрунтовано специфічну 

методику формування в майбутніх філологів німецькомовної компетенції в 

читанні на основі інтерпретації художніх текстів та досліджено класифікацію 

вмінь, необхідних для читання таких текстів, різних за жанром. Нею визначено 

провідні принципи організації процесу навчання читання на основі інтерпретації 

лінгвостилістичних засобів художніх текстів [ 134, с. 6]. 

Важливою є дисертація І. Ференчук-Піонтковської «Методика формування 

німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх 

філологів», у якій вперше теоретично обґрунтовано і розроблено методику 

формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у 
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майбутніх філологів і визначено три етапи її формування (підготовчий, основний, 

інтерпретаційний) [303]  

Враховуючи, що сучасний вчитель німецької мови повинен орієнтувати 

учнів на опанування знаннями особливостей фонетики сучасної німецької мови в 

різних землях Німеччини, треба вважати результати наукового пошуку Е. 

Бондаренко вельми значущими для розроблення нами прогностичної моделі 

розвитку німецькомовної освіти [40]. Зокрема, для розв’язання нами відповідного 

завдання є такий висновок Е. Бондаренко, що «реалізації фонем у мовленні 

неоднакові на всій території Німеччини, вони змінюються залежно від місцевості, 

демонструючи змішування північних і південних вимовних рис у 

середньонімецькій зоні. Мовлення жителів центральної території Німеччини 

характеризується наявністю вимовних особливостей, властивих як півночі, так і 

півдню» [40, с. 12].  

Матеріали періодичних видань, навчальна та науково-методична література 

складає четверту групу вельми значущих матеріалів для нашого дослідження.  

На підвищену увагу заслуговують такі періодичні видання: "Рідна школа" 

(1992–2015 рр.), "Педагогіка та психологія" (1993–2015 рр.), "Іноземні мови" 

(1995–2015 рр.), "Шлях освіти" (1995–2015 рр.),"Іноземні мови в навчальних 

закладах" (2002–2015 рр.), «Німецька мова в школі» (2009-2020 рр.).  На сторінках 

цих видань можна знайти наукові статті за актуальними напрямами, концепції, 

програми, методики викладання іноземних мов, презентації нових підручників, 

навчальних комплексів і посібників з німецької мови та рецензії до них. Також 

тут містяться методичні і практичні рекомендації, фрагменти розроблених уроків і 

позакласних заходів з німецької мови та цікаві наочно-дидактичні матеріали. 

Серед цієї джерельної групи потрібно відмітити навчальну та науково-

методичну літературу: Бім И. Л. «Теорія і практика навчання німецької мови в 

середній школі: Проблеми і перспективи» (1988 р.) [24]; Маслико Є. А., Бабинска 

П. К., Будько А. Ф. та ін. «Настільна книга викладача іноземної мови: Довідковий 

посібник» (1992 р.) [181]; Бориско Н.Ф. «Концепція навчально-методичного 

комплексу для практичної мовної підготовки вчителя німецької мови» (1999 р.) 
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[41]; кол. авторів під керівництвом Ніколаєвої С. Ю. «Методика навчання 

іноземних мов у середніх навчальних закладах» (2001 р.) [201]; Коваленко О.Я., 

Кудіна І.П. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання (2005 р.) 

[130]; Ніколаєва С.Ю. «Основи сучасної методики викладання іноземних мов» 

(2008 р.) [202]; Квасова О.Г. «Основи тестування іншомовних навичок і вмінь» 

(2009 р.) [127] та ін. 

Великий інтерес для нашого дослідження мають: Концепція викладання 

іноземних мов в Україні, Бех П. О., Биркун Л. В. (1996 р.) [21] та 

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання, за редакцією Ніколаєвої С. Ю. [200].   

У 1991 році на офіційному рівні було прийнято впровадження і 

експериментальна перевірка нових підручників і цілих навчально-методичних 

комплексів, котрі почали з’являтись у шкільній практиці з німецької мови. 

Найпоширеніші з них: навчально-методичний комплект з німецької мови Басай Н. 

П. «Guten Tag» [13], далі Сидоренко М. М., Палій О. А. «Viel Spas!» [264]; 

Сотнікова С. І., Білоусова Т. Ф., «Hallo Freunde!» [279]; Сотнікова С. І., «Hallo 

Freunde!» [278]; Горбач Л. В., Німецька мова.  (поглиблене вивчення) [66] та 

Сотникова С.И. Гоголева А.В. «Deutsch lernen ist super!» [280]. 

Навчально-методичні комплекси представлені різним складом. Підручник і 

робочий зошит на друкованій основі є обов’язковою складовою кожного 

комплексу. Також тут є багато різних додаткових навчальних матеріалів: аудіо 

диски, тестові зошити, а також комплекс для вчителя (книжка і зошит для 

вчителя) та ін. Все це покликано допомогти учням ефективно оволодіти 

німецькою мовою, а вчителю – організувати освітній процес з предмету. 

Останню п’яту групу цікавих для нашого дослідження джерел складають 

ресурси мережі Internet, що надає  суттєву  допомогу  в сучасних умовах при 

роботі з джерельною базою для досягнення більшої повноти розкриття картини. 

Вони є важливим доповненням до матеріалів нашого дослідження, оскільки у них 

прослідковується сучасний стан розвитку іншомовної освіти в загальних освітніх 

закладах України. На  нашу  думку, використання  сучасних  технологій, якими є 
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Інтернет-ресурси, значно  підвищує  якість дослідження освітнього процесу у  

навчальних  закладах на різних рівнях володіння німецькою мовою. 

Значну допомогу для проведення аналізу сучасного стану наукових 

досліджень надали сайти провідних бібліотечних установ України, електронні 

версії бібліографічних баз даних та друкованих видань, сайти органів державної 

влади, на сторінках яких розміщені зібрання наказів, нормативно-правових актів, 

Концепцій та інших документів, вельми корисних для нашого дослідження.  

Інтернет-джерела стали важливим доповненням у пошуку значущої для 

нашого дослідження інформації, яку містять повнотекстові та реферативні бази 

даних з галузей педагогіки і іноземних мов, значно розширили можливості 

доступу до потрібної інформації, забезпечили оперативність та зручність її 

використання та надали змогу частково оптимізувати зусилля витрачені на 

науковий пошук. 

Отже, наявна джерельна база містить достатню кількість різних 

репрезентативних матеріалів, які дають можливість простежити динаміку і 

дослідити розвиток німецькомовної освіти в національній школі в зазначений 

період. 
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1.2. Обґрунтування періодизації розвитку національної німецькомовної 

освіти: аспекти зміни її ціннісно-ідеологічних основ, змісту, форм і методів 

Проблему періодизації німецькомовної освіти (1991-2018 р.) логічно слід 

починати розв’язувати з визначення цього феномену, яке ми не знайшли в 

науковому дискурсі. Підходячи до сутності відповідної базової категорії нашого 

дослідження, зазначимо таке:  

1) німецькомновна освіта – це вагомий складник освіти іншомовної; 

2) цей складник обов’язково пов’язаний з тими соціальними процесами, які 

визначають випереджувальний поступ України в європейські сім’ї інших держав; 

3) німецькомовна освіта українського учня як соціальне явище відбиває 

потреби суспільства в оволодінні молоддю цінностями як національної, так і 

німецької культур з метою підвищення якості діалогу культур між народами (у 

цьому аспекті це явище духовного плану); 

4) організація німецькомовної освіти – це організація особистісно-

розвивальних навчання і виховання, результат гуманізації педагогічної взаємодії 

на рівні закладу загальної середньої освіти. 

Отже, авторське визначення національної німецькомовної освіти є таким: 

національна німецькомовна освіта в загальноосвітніх школах – це соціальне 

явище і спосіб забезпечення одержаних молодим поколінням у спадщину 

цінностей іншомовної культури німецького народу, соціалізаційний процес 

духовного (націєкультурний, німецькокультурний виміри) формування і розвитку 

особистості учня, свідомо спрямований на історично обумовлену в суспільній 

свідомості еталонну модель діалогу іншомовних культур в умовах європейської 

інтеграції України та її курсу на багатомовність.  

При обґрунтуванні періодизації німецькомовної освіти України (кінець ХХ– 

початок ХХІ століття) будемо спиратися насамперед на розробки таких 

українських науковців, як Я Бурлака [47], Н. Гупан [72], В. Курило [158], Л. 

Наточий [195], О. Сухомлинська [289], Є. Хриков [310], О. Черкасов [315]. Ними 
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розкрито сутність таких понять: «доба», «періодизація», «функції періодизації», 

«період», «етап» та ін. 

Результати розгляду періодизаційних схем, що використовуються в 

історичній й історико-педагогічній науці дозволяють вести мову про наявність 

бінарних типів періодизації, яка здійснюється за конкретними критеріями: 

критерій охоплення історико-педагогічного явища (загальна і спеціальна); за 

географічним принципом (тотальна і локальна); за критерієм взаємозв’язку 

складників періодизації (лінійна і лінійно-ієрархічна). Проте, найбільш 

поширеними типами періодизації в історико-педагогічній науці є проблемно-

хронологічний та хронологічно-проблемний [310, с.190].  

У нашому випадку робимо акцент не на пріоритеті проблемного аналізу, а 

на хронологічно-проблемному методі. Вважаємо, що саме пріоритет 

хронологічного розгляду періодів розвитку німецькомовної освіти в Україні в 

поєднанні з проблемним аналізом за географічним принципом і є адекватним 

специфіці завдань саме нашого дослідження. Тобто, йдеться про створення нами 

локально-хронологічно-проблемної періодизації.  

Говорячи про географічний складник виокремлення цього синтетичного 

типу періодизації, вкажемо, що він буде виражати логіку розвитку 

німецькомовної освіти насамперед в таких регіонах України: Вінницька, 

Волинська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, 

Полтавська, Харківська і Черкаська області. Однак, особливості німецькомовної 

освіти в зазначених періодах в інших українських областях нами також будуть 

братися до уваги.  

Зважаючи на те, що об’єктом історико-педагогічної періодизації вважається 

те явище, що розглядається у його розвитку з виділенням конкретних інтервалів 

часу, будемо вважати шуканим об’єктом історію української німецькомовної 

освіти в кінці ХХ –  на початку ХХІ століття. 

Переходячи до визначення нашого суб’єкта періодизації, зробимо 

посилання на трактовку цього феномена Л. Наточим: «Суб’єкт періодизації – це 

той інтервал часу, який відображає свою специфіку перебігу історичного часу і 
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виражається в його основних категоріях: ера, доба, період, етап, фаза, цикл, 

стадія, століття, історичний момент, віха тощо; встановлення субординації, тобто 

визначення змісту кожної категорії за обсягом  (кількості історичного часу) не 

менш важливо для побудови будь-якої моделі періодизації» [195, с. 37].  

Специфіку перебігу історичного часу в нашому дослідженні визначають 

період, етап як частина періоду й історичні моменти. Розуміючи під періодом той 

проміжок часу, впродовж якого відбувався процес певної трансформації 

німецькомовної освіти, який характеризується цілісними властивостями, 

перейдемо до вирішення завдання щодо пошуку критеріїв шуканої періодизації.  

В основі авторського підходу до обґрунтування періодизації лежить цілісна 

сукупність таких дослідницьких установок: 

1. Методологічними регулятивами пошуку відповідних періодів слід 

вважати системний, особистісно орієнтований, парадигмальний і 

культурологічний підходи. 

2. Стрижневою підставою періодизації є такі концептуальні положення: 

розвиток німецькомовної освіти в Україні (1991-2018 рр.) відбувся під впливом 

сукупності зовнішніх і внутрішніх чинників. Основними зовнішніми чинниками 

відповідного розвитку слід вважати: отримання Україною незалежності й обрання 

нею західноєвропейського вектору поступу, окреслення суспільством нового 

курсу української системи освіти (на її децентралізацію, гуманізацію, 

культуризацію,  особистісно-розвивальну спрямованість і відповідність ринковим 

умовам), який насамперед віддзеркалено на законодавчому рівні. 

Провідними внутрішніми чинниками виступають: концептуалізація 

викладання іноземних мов в Україні та його адекватність розробленому 

Державному освітньому стандарту з іноземної мови (1998 р.); зорієнтованість 

змісту німецькомовної освіти на культивування гуманістичних ідей; 

фундаменталізацію культурних надбань, інтеграцію цінностей національної і 

німецької культур, урахування Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти в процесі створення іншомовних підручників, навчальних і методичних 

посібників нового покоління; запровадження нового – дитиноцентриського 
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підходу до пошуку ефективних інноваційних форм і способів організації 

освітнього процесу з німецької мови. 

З позиції зазначених дослідницьких установок проаналізуємо систему 

німецькомовної освіти України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) з метою визначення 

сукупності критеріїв періодизації. За результатами цього аналізу та аналізу потреб 

національної німецькомовної освіти в реформуванні відповідними критеріями 

треба вважати: 

 олюднення національної системи освіти, і німецькомовної зокрема; 

 дидактична і методична забезпеченість особистісно орієнтованого 

характеру німецькомовної освіти; 

 розвинутість гуманістичних форм і методів німецькомовної освіти в 

Україні; 

 зв'язок німецькомовної освіти з українською і німецькою культурами.  

Спираючись на визначені критерії, зробимо загальний умовивід про 

існування в національній історії трьох періодів німецькомовної освіти в  

загальних середніх освітніх закладах України в кінці ХХ – на початку ХХІ 

століття: 

І період (1991-1999 рр.) –культивування в освіті ідей гуманізації й 

гуманітаризації національної німецькомовної освіти учнів загальноосвітньої 

школи на державному і регіональному рівнях; 

ІІ період (2000-2009 рр.) –концептуалізація іншомовної освіти на основі 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, зародження практики 

особистісно орієнтованого німецькомовного навчання в загальноосвітніх школах 

України; 

ІІІ період (2010-2018 рр.) – подальший розвиток практики опанування 

учнями цінностями національної і німецької культур в євроінтеграційному вимірі 

їх єдності й на особистісному рівні. 

1. Загальна характеристика першого періоду (1991-1999 рр.) 
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Провідною ознакою періоду культивування ідей гуманізації й 

гуманітаризації національної німецькомовної освіти учнів загальноосвітньої 

школи є певний рівень усвідомлення на державному управлінському рівні 

значущості ідеалів гуманізму і «педагогіки добра». Відповідні ідеали 

утверджували в 70-х роках ХХ століття педагоги новатори (О. Захаренко [99], В. 

Сухомлинський [290],  І. Ткаченко [297], В. Шаталов [320] та ін.), і вони, завдяки 

І. Зязюну, стали концептуальним стрижнем підготовки вчителя, зокрема й 

іноземної мови, в Полтавському державному педагогічному інституті імені В. Г. 

Короленка.  

На пріоритетні напрями розвитку іншомовної освіти України закцентовано 

увагу насамперед у таких загальнодержавних документах: Законах України «Про 

освіту» (1991 р.), «Про загальну середню освіти (1999 р.), Державній національній 

програмі «Освіта. Україна ХХІ століття» (1994 р.).  

Життєдайне значення для розвитку національної іншомовної освіти мав 

останній з перелічених документів. У ньому віддзеркалено курс суспільства на 

«подолання девальвації загальнолюдських цінностей та національного нігілізму, 

відірваності від національних джерел» [76, с. 7] У Програмі культивуються 

основні вимоги до реформування національної освітньої галузі: принципи 

пріоритетності, демократизації, гуманізації, гуманітаризації, національної 

спрямованості, відкритості, безперервності, багатоукладності та варіативності 

освіти, нероздільності навчання і виховання. У цій системі вимог особливе 

значення для розвитку німецькомовної освіти мали принципи її гуманізації й 

гуманітаризації. Перший, згідно цього документу, «полягає в утвердженні людини 

як найвищої соціальної цінності, найповнішому розкритті її здібностей і 

різноманітних освітніх потреб». Другий зорієнтовує на формування картини світу, 

духовності особистості та її культури  [76, с. 6]. Зазначені у Програмі регулятиви і 

визначили гуманістичне й гуманітарне «обличчя» майбутнього національної 

німецькомовної освіти.  

Особливості змісту німецькомовної освіти в 1991-1999 роках. 
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Проблемою стратегічного плану в контексті гуманітаризації німецькомовної 

освіти стало оновлення її змісту. Певною мірою це оновлення спостерігається у 

«Програмах для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови 5-11 класи» 

1995 року [239]. Порівняно з відповідними Програмами 1991 року в них більше 

уваги приділяється вивченню іноземної мови, зокрема пропонується включення 

цього навчального предмету до базового навчального плану з першого або 

другого року. При цьому перший рік навчання розглядався як пропедевтичний 

курс, упродовж якого в учнів формувалися первинні мовні навички та мовленнєві 

вміння. 

Статус вельми значущої для реформування національної іншомовної освіти 

має Концепція викладання іноземних мов в Україні (1996 р.). У Концепції 

робиться акцент на культивуванні гуманних методів викладання іноземної мови, 

які відповідають інтересам та потребам учнів і студентів, що вимагає креативного 

підходу з боку викладача [21].  

Стратегічним напрямом оновлення змісту іншомовної освіти стало 

розроблення Державного освітнього стандарту з іноземної мови (1998 р.), де 

наголошується на побудові моделі інтенсивного навчання іншомовного 

спілкування, яке відбувається згідно з усіма принципами методу активізації, а 

реалізація її здійснюється поетапно [77]. Відповідно до державного стандарту 

визначається базовий рівень володіння іншомовним спілкуванням, досягнення 

якого є обов'язковим для всіх учнів середнього навчального закладу, а метою 

навчання іноземної мови є оволодіння учнями основами іншомовного 

спілкування, у процесі якого здійснюються освіта, виховання і розвиток 

особистості [77]. 

В перші роки незалежності України в школі ще використовували 

підручники та навчальні посібники з німецької мови надруковані в останні роки 

Радянської України, в основному за авторством І. Л. Бім [24], або у співавторстві 

І. Л. Бім, О. О. Голотіна [30] та І. Л. Бім, Ю. І. Пассова [34] та ін. Зазвичай ці 

підручники були перекладом з російськомовних версій. Впродовж 1992-1995 

років українське видавництво «Освіта» друкувало підручники російського 
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видавництва «Просвещение» перекладені українською мовою. Наведемо декілька 

прикладів: Німецька мова, навчальний посібник для 6-го класу середньої школи, 

автори І. Л. Бім і О. О. Голотіна, переклад з російської  Н. М. Плескачової, 1993 

рік [30]; Німецька мова, підручник для 7-го класу середньої школи, автори І. Л. 

Бім і Л. В. Садомова, переклад з російської  Л. М. Михайлової, 1993 рік [32];; 

Німецька мова, підручник для 11-го класу середньої школи, автори І. Л. Бім і Ю. 

І. Пассов, переклад з російської, 1994 рік [34]; Німецька мова, підручник для 8-9-х 

класів середньої школи, автори І. Л. Бім,  А. С. Картова, Ж. Я. Лопасова, Л. М. 

Санникова та ін, переклад з російської, 1995 рік [31];. Подекуди навіть в 

україномовних школах допускалося використання підучників на російській мові, 

зокрема таких як підручник Е. И. Пассова, В. Б. Царькова. Немецкий язык: 

учебное пособие для 10-11 классов средней школы. Москва. «Просвещение». 1992 

г. [218] та ін. Всі ці підручники і навчальні посібники були спрямовані на 

забезпечення граматико-перекладацького змісту уроку. 

У першій половині 90-х рр. ХХ ст. відбувається поступовий перехід до 

навчання іноземних мов на основі вітчизняних підручників та створення нових 

навчальних комплексів з урахуванням рівневої та профільної диференціації 

навчання. «На початку 90-х рр. ХХ ст. лабораторією навчання іноземних мов при 

АПН України було створено серію шкільних підручників з англійської (В. 

Плахотник), німецької (Н. Басай), французької (О. Тімченко), іспанської (В. 

Редько) мов, зміст яких ґрунтувався на концепції, запропонованій В. 

Плахотником і ефективність якої була підтверджена багаторічними 

експериментальними дослідженнями. Водночас варіативність змісту шкільної 

освіти вимагала створення серії альтернативних підручників. Тому Міністерством 

освіти України було запропоновано до 1993 року розробити положення й 

оголосити конкурси про створення підручників для закладів освіти України» [247, 

c. 134].  

Результат впровадження основних положень законодавчих актів та політики 

держави в галузі іншомовної освіти учнів національної школи першого періоду 

нашої авторської періодизації, який прямо позначився на кількості середніх 
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загальноосвітніх навчально-виховних закладів, де вивчалася німецька мова та 

кількості учнів за її вивченням. 

Форми навчання німецької мови, які застосовувалися у 1991-1999  роках. 

Значний вплив на цей період зробила поява нових форм навчання – класів з 

поглибленим вивченням іноземних мов, широким розвитком навчання дітей 

дошкільного і молодшого шкільного віку (з 1984 року було запропоновано 

поділити класи на групи для занять, а з 1989 року розпочалося створення груп 

диференційованого навчання з орієнтацією на професію чи вступ до вузу). В цей 

час з’явилися різні програми для різного рівня навчання іноземних мов. 

Основною формою навчання іноземних мов у 1991 – 1999 рр. ХХ ст. була 

класно-урочна система, яка базувалася на навчальній роботі з класом за певним 

розкладом занять. За такою формою навчання працювали вчителі-практики 

німецької мови: Л. Алексійчук СШ № 4, м. Новоград-Волинсий Житомирської 

області, О. Мариніна СШ № 5, м. Тернопіль, О. Носик, ЗШ-ліцей № 7, м. Вінниця;  

М. Терещенко, ЗШ № 7, м. Васильків Київської області та ін.  

Методичне забезпечення викладання німецької мови в 1991-1999 роках.  

Обмежена кількість годин іноземної мови, певний догматизм у вивченні 

дисципліни «німецька мова», застарілі цільові установки уряду в освітній галузі  

негативно впливали на процес навчання іноземних мов, і німецької мови зокрема. 

Лише з проголошенням Україною державної незалежності в 1991 році ця 

тенденція змінилася, відбулися кардинальні зміни мети й цінностей шкільної 

освіти, головною ознакою освітніх процесів став перехід на демократичні основи,  

культивування ідей гуманізації й гуманітаризації національної іншомовної освіти 

учнів загальноосвітньої школи на державному і регіональному рівнях.  

Ступінь гуманізації навчально-виховного процесу з німецької мови 

визначався від того, наскільки він створював передумови для формування 

особистості, її самореалізації, спрямовував на розкриття її природних здібностей, 

прагнення до пізнання, творчості, самодостатності.  

На зміну розповсюдженого наприкінці 70-х років ХХ століття аудіо-

лінгвального методу, де основними засобами навчання було аудіювання та 
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ретельно відібраний мовний матеріал, приходить новий метод – аудіо-візуальний, 

який у практиці вивчення німецької мови з’явився з розвитком технічних засобів 

навчання. Цей метод пов’язаний з використанням відеоапаратури як основного 

засобу навчання. Цей метод навчання у школах вважався досить прогресивним, 

оскільки мав на меті розвиток усного мовлення. Мінусом зазначених методів є те, 

що застосування цих методів вимагало наявності технічних засобів навчання, 

використання яких не завжди могли забезпечити у вітчизняних школах.  

У кінці 80-х років ХХ століття дуже відчутним був вплив оптимізації 

навчально-виховного процесу, розробленого Ю. Бабанським [9].  Авторами цієї 

теорії вивчення іноземної мови були О. Бердичевський і І. Бім. Вони 

запропонували методи навчання з акцентом на проблемному інтенсивному 

навчанні й самостійній роботі учнів, які були розповсюдженими і на початку 90-х 

років ХХ століття.   

На початку 90-х років ХХ століття були закладені основи особистісно-

діяльнісного підходу до процесу навчання іноземних мов (Л. Виготський [62], І. 

Зимня [111], і О. Леонтьєв [163], С. Рубінштейн [256] та ін.). Цей підхід у 

навчанні базується на принципах рівноправної навчальної співпраці вчителя та 

учнів у спільному організованому середовищі для розв’язання навчально-

комунікативних завдань.  

90% уроку німецької мови цього періоду займає робота з підручником та 

текстові переклади, але відбуваються зміни, зокрема із прийомами навчання: 

«учень стає активним учасником мовленнєвого процесу. Одним із основних 

прийомів навчання стали імітації ситуацій з реального життя, спрямованих на 

стимулювання учнів до активного говоріння. При цьому дуже важливо, щоб теми 

були пов'язаними з побутом та повсякденним життям, проблемами, актуальними 

для учнів. Більша частина занять відводиться розмовній мові, читанню і письму. 

Вчитель, в основному, не говорить, а слухає і спрямовує хід заняття. Методика 

навчання іноземної мови переживала кризу. Кризова ситуація завжди потребує 

кардинальних змін. За цих умов було здійснено перехід до комунікативного 

навчання. Пожвавився активний пошук нових методів, який сприяв розвитку 
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сучасних методичних концепцій навчання іноземних мов: комунікативної (І. Бім, 

Є. Пассов), інтенсивної (Г. Китайгородська), проектної, дистанційної технологій 

навчання» [147, с. 157].  

2. Загальна характеристика другого періоду (2000-2009 рр.).  

Важливим пріоритетом 2000-х років в освітній галузі стала переорієнтація 

шкільної освіти на формування в учнів інноваційного типу мислення і культури 

особистості, здатності до ефективної комунікації у глобальному просторі, зокрема 

через вивчення іноземних мов. ІІ період нашого дослідження виявився 

найбагатшим щодо розвитку методів навчання німецької мови. Для визначення 

пріоритетних методів навчання ми розділимо даний період на два етапи: І етап 

(2000 – 2004 рр.) – направленість іншомовної освіти національної школи на 

багатомовність (одночасне вивчення декількох мов) та ІІ етап (2005 – 2009 рр.) – 

введення в навчання загальноосвітніх закладах другої іноземної мови.  

Обрання державою відповідних цілей вимагало від неї революційних кроків 

у реформуванні іншомовної освіти. Таким кроком став курс національної школи 

на одночасне вивчення учнями декількох іноземних мов. Реалізація такого курсу 

здійснювалася поетапно. На першому етапі (2000 – 2004 рр.) – забезпечувалася 

спрямованість національної школи на багатомовність (одночасне вивчення 

декількох мов), велась підготовка до неї. Другий етап (2005 – 2009 рр.) – 

охоплював безпосереднє введення в освітній процес загальноосвітніх закладів 

другої іноземної мови. 

На пріоритетні напрями розвитку іншомовної освіти України на І етапі 

зазначеного періоду зосереджено увагу насамперед в таких загальнодержавних 

документах: Державний стандарт початкової загальної освіти (2000 р.), 

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти (2003 р.), Державний стандарт 

базової і повної середньої освіти (2004 р.). Стратегічними регулятивами 

реформування національної іншомовної освіти на другому етапі зазначеного 

періоду стали Державний стандарт початкової загальної освіти (2005 р.), 

Концепція навчання другої іноземної мови в навчальних закладах (2005 р.) та 
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Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням іноземних мов (2005 р.).  

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти (2000 р.), 

програми з іноземної мови для загальноосвітніх навчальних закладів спрямовують 

учителів на реалізацію практичної мети навчання іноземних мов у чотирьох видах 

мовленнєвої діяльності – аудіюванні, говорінні, читанні та письмі, що передбачає 

формування у них комунікативної компетентності. В документі передбачено 

«опанування молодшими школярами  української  мови  та  інших  мов  як  засобу 

спілкування і пізнання, прилучення до скарбниць духовності і культури,  

літературних надбань українського народу і народів світу, виховання   

громадянськості,   патріотизму,  національної самосвідомості» [78].  

Реформування української німецькомовної освіти в цей період тісно 

пов’язано з прийняттям Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти 

(2003 р.) і ратифікованих Україною галузевих документів з неї (Common European 

Framework for Languages). Ці документи спрямовані на покращення вивчення, 

викладання, оцінювання та забезпечення ефективного спілкування між 

європейцями, які мають різні мову та культуру.  

У Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти (2003 р.) 

наголошується на важливості оволодінням декількома іноземними мовами, що 

лягло в подальшому в основу введення у програму національної школи вивчення  

другої іноземної мови, послугувало основою для розвитку німецькомовної освіти. 

«Можна стверджувати, що в той час як знання однієї іноземної мови і культури не 

завжди веде до подолання етноцентризму в зв'язку з "рідною" мовою і культурою 

і може мати навіть протилежний ефект (для вивчення однієї мови і контакту з 

однією іноземною культурою посилення стереотипів та упередженості 

зустрічається частіше, ніж їх послаблення), знання кількох мов більше сприяє 

цьому подоланню і разом з тим збагачує навчальний потенціал. У такому 

контексті є важливим виховання поваги до різноманітності мов та навчання більш 

ніж однієї іноземної мови в школі. Це не просто вибір лінгвістичної політики у 

важливий момент історії Європи чи навіть – наскільки важливим це б не було –  
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це справа збільшення майбутніх можливостей для молоді, компетентної більш ніж 

у двох мовах. Це також справа, що може допомогти учням: 

• будувати їх лінгвістичну та культурну особистість шляхом інтеграції в 

різноманітний досвід інших мов та культур; 

• розвивати їх здатність навчатися за допомогою цього самого 

різноманітного досвіду взаємодії з кількома мовами і культурами [200, c. 198-

199].  

Фундаментальними нормативними документами цього періоду є 

затверджені Державний стандарт базової і повної середньої освіти (2004 р.) і 

Державний стандарт початкової загальної освіти (2005 р.). Згідно з ними, 

складено навчальні плани, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 

01.03.2004 р. № 162 і відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки 

від 20.10.2005 р. протокол № 10/1 - 2 «Про підсумки переходу початкової школи 

на новий зміст та структуру навчання» та внесено зміни, за якими «предмет 

«Іноземна мова» обов'язковий для вивчення з 2 класу загальноосвітньої школи.  

У Державному стандарті базової і повної середньої освіти (2004 р.) 

наголошується на «створенні передумови: для всебічного розвитку особистості; 

для індивідуалізації   та   диференціації   навчання,   його профільності в старшій 

школі, запровадження особистісно орієнтованих педагогічних технологій, 

формування   соціальної, комунікативної та інших видів компетентності учнів. 

Зміст освіти визначається на засадах загальнолюдських та національних   

цінностей, науковості і систематичності знань, їх значущості для соціального 

становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, взаємоповаги 

між націями і народами, світського характеру школи. Особлива увага  

приділяється  практичній і творчій складовим навчальної діяльності» [233, с. 2]. 

Згідно з Держстандартом (2004 р.), для навчання іноземних мов дібрали три 

найважливіші сфери спілкування: приватну (особистісну), публічну, освітню. 

Сфери, теми, ситуації спілкування окреслюють предметно-змістову лінію 

іншомовного міжкультурного спілкування. 

Особливості змісту німецькомовної освіти в 2000-2009 роках. 
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Пріоритетом системи навчання іноземних мов у загальноосвітніх 

навчальних закладах початку ХХІ століття стала багатомовність, що полягала в 

різноманітності мов, які стали вивчати одночасно (англійська, німецька, 

французька та ін.). 

 Факт введення «до навчальних планів дисципліни «друга іноземна мова», 

так само як і розширення переліку спеціальностей факультетів, на яких готують 

фахівців із знанням двох, іноді – трьох іноземних мов, є доказовим 

підтвердженням визнання ролі іноземної мови у міжкультурній та професійній 

сферах на державному рівні» [257, с. 247].  

Директивними документами, які регламентують вивчення іноземних мов 

(першої та другої) у навчальних закладах, є «Програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних 

мов» [240] ,"Концепція навчання другої іноземної мови в навчальних закладах" 

[248]. та  "Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-

річній школі" [249]  

У «Програмах для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих 

шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов» [240] та  у "Концепції навчання 

іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі" [249] актуалізується 

особистісний підхід до особливостей змісту і методики вивчення першої і другої 

іноземної мови. 

Відповідно до Концепції навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх 

закладах (2005 р.) " [248] передбачено запровадження другої іноземної мови з 5 до 

12 класу національної школи «в три етапи: Перший (початковий): 5–6 класи; 

Другий (середній): 7–9 класи; Третій (завершальний): 10–12 класи» [130, с.55]  та 

визначено основні цілі та вимоги до рівня володіння учнями та студентами 

другою іноземною мовою. Також «у Концепції передбачається: 

 сприяти формуванню сучасної особистості, готової до діалогу з 

представниками інших національних культур; 
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 у контексті діалогу культур ознайомити учнів зі способом і стилем 

життя однолітків, мова яких вивчається, збагачувати уявлення про спосіб і умови 

їхнього життя; 

 розвивати в учнів уміння соціальної взаємодії, що передбачає вільне 

висловлювання своєї думки, вміння аргументувати власні погляди і переконання, 

а також уміння зрозуміти позицію свого опонента, критично ставлячись до неї; 

 ознайомити учнів з молодіжною субкультурою, яка перебуває за 

межами їхнього власного мовного простору, і сприяти критичному осмисленню 

соціальних проблем, розмірковуванню про різноманітні проблеми життя, 

усвідомленню життєвих цінностей тощо; 

 формувати толерантне ставлення до народів, мова яких вивчається, 

розвивати готовність до досягнення взаєморозуміння, знаходження компромісів, 

нехтуючи інколи національними стереотипами, які заважають порозумінню»   

[130, с.55-56].  

Фундаментальною роботою присвяченою змісту підручників з іноземних 

мов слід вважати монографію В. Редько «Конструювання змісту шкільних 

підручників з іноземних мов: теорія і практика». Звернувши увагу на зміну ролі 

шкільного підручника у освітньому процесі, цей науковець підкреслив факт того, 

що підручник вже перестав бути єдиним носієм цінностей іншомовної освіти. На 

початку ХХІ століття з’явилися навчально-методичні комплекси: «сукупність 

засобів навчання, що сприяють реалізації вимог чинної навчальної програми і 

покликані зменшити функціональне навантаження підручника, направляючи його 

на інші дидактичні засоби. Ці компоненти: підручник, робочий зошит, 

граматичний довідник, книга для домашнього або самостійного читання, 

програмний педагогічний засіб тощо»  [247, с. 45]. 

На наше глибоке переконання, значною перешкодою оволодіння учнями 

німецькою мовою стає те, що МОН України, затвердивши навчальні комплекси з 

іноземних мов, не передбачає виділення коштів на друк робочих зошитів, чим, на 

жаль,  повною мірою не задовольняє потреби школярів у навчальних засобах, 
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оскільки вони є невід’ємними компонентами навчального комплексу, що певною 

мірою порушує принцип цілісності системи засобів навчання.  

На нашу думку, найефективнішою системою підручників або навчальних 

комплексів з іноземних мов є та система, яка сконструйована одним автором або 

авторським колективом. Такі серії навчальних комплексів з німецької мови для 

загальноосвітніх середніх закладів створені авторами Н. Басай; С. Сотниковою та 

авторськими колективами: М. Сидоренко, О. Палій; Г. Гоголєвою, С. 

Сотниковою;  С. Білоусовою, С. Сотниковою, відповідно до цієї тези пройшли 

апробацію упродовж тривалого часу як основний дидактичний засіб навчання 

німецької мови та підтвердили свою ефективність на засадах єдиної концепції.  

Наприклад у навчально-методичному комплексі з німецької мови Н.П. 

Басай «Guten Tag» характерний підхід диференціації функцій підручника і 

робочого зошита, що передає останньому всі види діяльності, які виконуються в 

письмовій формі [13].  

 

Форми навчання німецької мови, які застосовувалися у 2000-2009 роках.  

Основною формою навчання іноземних мов залишається класно-урочна 

система, але все більшого залучення набувають й ігрові форми. Дидактичні ігри 

бувають різних видів: фонетичні, граматичні, лексичні, рольові тощо) та 

використовуються у навчанні учнів усіх вікових груп. 

Також ігри є одним із елементів особистісно орієнтованого підходу до 

навчання учнів тому, що «диференційовані завдання створюють умови, в яких 

учні з різними рівнями мовленнєвих умінь та навичок працюють з іншими, не 

помічаючи цієї різниці» [145, c. 128].  

В ІІ періоді визначеної періодизації мали місце різні форми навчання: 

традиційні форми навчання використовували вчителі німецької мови (О. 

Михайлова,  ЗОШ № 1 ім. О. І. Копиленка, м. Красноград [187]; Л. Ніжегольцева, 

ЗОШ № 3, м. Харків [197]; В. Ніколаєва, ЗОШ № 20, м. Кривий Ріг [199]; О. 

Новицька, с. Підлісний Мукарів, Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл. [205]; І. 

Чепіга, ХСШ № 3, м. Харків [314] та ін.); та нетрадиційні форми (В. Гришко, 
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Вільшанська ЗОШ I–III ступенів, Харківська обл. (інсценування казки 

Rotkäppchen (Charles Perrault та урок-естафета) [70; О. Петренко, Южноукраїнська 

гімназія № 1, Житомирська обл. (Вікторина «Що? Де? Коли? [220]; Д. Терещенко, 

СШ № 6, м. Харків (ігри) [293] та ін.).  

Ігрові форми навчання у зазначеному періоді покажемо на прикладі 

розробки уроку німецької мови вчителя О. Попадюк, Кунисівської ЗОШ, 

Городенківського району Івано-Франківської обл., яка їх широко використовувала 

на своїх уроках [231]  (Додаток Е). 

Методичне забезпечення викладання німецької мови в 2000-2009 роках. 

На першому етапі досліджуваного періоду на уроках німецької мови хоч і 

частково, але ще використовується граматико-перекладний метод, який є 

класичним методом навчання іноземних мов, хоча і застарілим. До нього 

зверталися найчастіше при вивченні автентичних текстів, що забезпечувало 

доступ до друкованих видань німецькою мовою та зосереджувало тільки на двох з 

чотирьох базових мовленнєвих навичок, а саме на читанні й писанні. Недоліком 

методу є комунікація виключно з папером.  

Часто на уроках німецької мови мав місце й аудіовізуальний метод, 

поєднання аудіо та візуального подання матеріалу для збагачення загального 

лексичного запасу учнів з німецької мови. Недоліком методу є перенасиченість 

матеріалом, що не належить до щоденного вжитку.  

 Часто описані вище методи знаходили місце у «посередницькому» методі, 

який об’єднав граматико-перекладний, прямий, аудіовізуальний та всі інші. 

Посередницький метод тривалий час використовувався у практиці вивчення 

німецької мови, оскільки забезпечував принцип повного занурення у 

досліджувану мову, однак має декілька недоліків: наприклад допускає 

використання перекладних вправ та використання рідної мови в нестандартних 

ситуаціях.  

ІІ етап досліджуваного періоду виокремився значним здобутком, 

використанням в практиці навчання німецької мови інтерактивних методів (І. 

Смирнова, КЗШ №35, м. Кривий Ріг [271]; метод проектів: В. Дідик, ЗОШ № 32, 
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м. Кривий Ріг [79]; О. Харипончук, Дертівська ЗОШ I–II ст., Рокитнівський р-н, 

Рівненська обл. [307] та ін.);  та початком застосування інформаційних технологій 

(С. Івашньова, гімназія-інтернат, м. Олександрія [118]).  

На зміну посередницькому методу прийшов комунікативний, що розглядає 

використання іноземної мови як засобу комунікації, орієнтується на потреби учня 

(урахування особистісних факторів, використання життєвих ситуацій, 

направленість на активізацію самостійної комунікації учнів).  

На даному етапі німецька мов вимушена задовольнятися другою позицію 

(після англійської) при вивченні іноземних мов, оскільки на державному рівні в 

2005 році (на основі директивних документів, описаних нами вище) було 

прийнято рішення про обов’язкове вивчення у національній школі першої 

іноземної – англійської й введення в освітній процес вивчення з 5-го класу другої 

іноземної мови, місце якої у багатьох загальноосвітніх школах України й зайняла 

німецька. 

Така зміна не могла не відобразитися на методиці вивчення німецької мови. 

Відомо, що англійська та німецька мови подібні між собою і належать до однієї 

групи мов (германської), що значно полегшує вивчення німецької мови як другої 

іноземної на основі англійської. Близько 50 % слів у німецькій та англійській 

мовах мають лексичну близькість. Наведемо декілька прикладів подібності 

німецької і англійської мов: наближеність німецького й англійського алфавітів, 

схожий порядок слів (Mein Name ist Merkel – My name is Merkel), існування трьох  

форм дієслів (sprechen – sprach – gesprochen; speak – spoke – spoken), наявність 

означених та неозначених артиклів (die Sonne / the sun), (ein Hamster / a hamster). 

Методика навчання німецької мови як другої іноземної побудована за 

принципом контрастного навчання, тобто зіставлення у системах «перша іноземна 

мова – друга іноземна», спираючись на ряд явищ, що мають виразну фонетичну 

подібність, лексичну спорідненість і граматичну схожість. Вчитель використовує 

англійську мову як опору, що дає змогу простіше та швидше подавати матеріал 

німецької, проводити аналогії, акцентувати увагу на відмінностях між мовами. 
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«У цій сфері відіграють важливу роль такі явища як інтерференція та 

трансфер, особливо якщо друга та третя іноземні мови належать до схожих 

культур» [338, с. 24-25]. «Вихідним моментом у сфері поглиблення та розширення 

мовних знань є питання, які явища, елементи та структури першої, другої та 

наступних іноземних мов, а також і рідної мови слід залучати в навчальний 

процес із метою побудови так званих «трансферних мостів» (Transferbrücken)» 

[339, с. 57].  

Як слушно зауважує Л. Цвяк, «інтерференція може охоплювати всі аспекти 

мови (на рівні лексики, граматики, фонетики, синтаксису), але не однаковою 

мірою» [312, с. 186].  

Суттєвим недоліком такої методики є виникнення помилкових аналогій, 

особливо в читанні літер чи словосполучень, наголосу тощо. 

Отже, для методики вивчення німецької мови як другої іноземної 

характерний досвід двомовності на рівні теоретичних знань і на рівні свідомого 

практичного володіння.  

3. Загальна характеристика третього періоду (2010-2018 рр.)  

Розробка та впровадження майже всіх нормативно-правових документів, які 

регулюють навчання іноземних мов у вітчизняній системі освіти цього періоду, 

відбувається з орієнтацією на «Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти» 

(2003 р.), Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки 

(2012 р.), Концепцію мовної освіти України (2012 р.), Галузеву концепцію 

розвитку неперервної педагогічної освіти, проект «Шкільний вчитель нового 

покоління» (2013 р.), Закон «Про вищу освіту» (2014 р.) Концепцію «Нової 

української школи» (2017 р.). Документами, що регламентують навчання 

німецької мови (здебільшого як другої іноземної) у загальноосвітній школі є: 

Державний стандарт базової і повної середньої освіти (2011 р.), Програми для 

загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-11 класи (2013 р.), 

Рекомендації Міністерства освіти і науки України  «Іноземні мови» (2016/17 н. 

р.), Закон «Про освіту» (2017 р.) та Навчальні програми з іноземних мов для 
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загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов 5 – 9 класи (2017 р.).  

Дуже значущим для нашого дослідження є перший з перелічених 

документів – Державний стандарт базової і повної середньої освіти 2011 року 

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. 

№1392), у якому зазначається, що «сучасна система навчання іноземних мов дає 

можливість застосовувати комунікативно-діяльнісний підхід оволодіння мовами 

як важливий засіб міжкультурного спілкування, усвідомлення учнями 

особливостей культури народів, мови яких вивчаються, власної національної 

культури» [234]. 

Фундаментальним теоретико-концептуальним матеріалом, що визначав 

стратегію іншомовної освіти в період, що розглядається, стала Концепція мовної 

освіти України 2012 року. В основних положеннях цього документу 

обґрунтовуються принципи мовної освіти. «Мовна освіта, – зафіксовано в ній, – 

ґрунтується на таких загальнодидактичних принципах: людиноцентризмі, 

гуманізмі, природо відповідності; єдності навчання, розвитку і виховання; 

науковості; систематичності та послідовності; усвідомленості й доступності; 

наступності і перспективності; зв’язку теорії з практикою; диференціації та 

індивідуалізації; культуро відповідності; застосування різних форм навчальної 

діяльності; реалізації міжпредметних зв’язків та ін.» [138]. 

Зі специфічних лінгводидактичних принципів «особлива увага приділяється 

взаємопов’язаному (інтегрованому) навчанню мови і мовлення, видів мовленнєвої 

діяльності, діалогу культур; мовленнєво-мисленнєвої активності, функційності, 

текстоцентризму, ситуативності, опори на рідну мову та ін.» [138]. Багато з 

перелічених принципів є регулятивами німецькомовної освіти і за кордоном. 

Розв’язуючи питання зарубіжного досвіду щодо організації німецькомовної 

освіти в Європейських країнах, відзначаємо її достатній рівень насамперед у 

Литві, Латвії, Естонії (там є великі діаспори німців), у Польщі, у Білорусії та ін. 

Проте, результати аналізу показують, що в зазначених країнах використовуються 

ті ж форми і способи навчання німецької мови, на які робиться акцент і в Україні, 
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якогось особливого інноваційного досвіду, значущого для його використання в 

наших національних умовах нами не виявлено. Більшість фахівців відзначають 

навпаки наявність в європейському освітньому просторі, у якому німецька мова 

не є державною, тенденції до її витіснення англійською мовою. 

Особливості змісту німецькомовної освіти в 2010-2018 роках. 

Своєрідний імпульс для розвитку національної німецькомовної освіти в 

2010-2018 роках забезпечили «Програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Друга іноземна мова 5 – 11 класи» 2013 року. У них зазначається, що «в 

основній школі (5 – 9 класи) розпочинається етап систематичної й послідовної 

роботи з автентичними навчальними матеріалами, які забезпечують нормативне 

оволодіння спілкуванням. Чіткіше проявляється функція іноземної мови як засобу 

міжкультурного спілкування і як інструмента в діалозі культур і цивілізацій 

сучасного світу. Оволодіння іноземною мовою все частіше розглядається не як 

накопичення певної суми знань про мову, а як певний рівень сформованості 

навичок і вмінь використовувати мову для усного і писемного спілкування, як 

механізм пізнання інших народів і культур», а «оволодіння учнями іноземною 

мовою сприяє розвитку в них здібностей використовувати її як інструмент 

спілкування у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, вона розглядається як 

засіб міжособистісної взаємодії в умовах багатонаціонального і полікультурного  

світового простору» [241, с. 3].  

У 2015 році в навчальні програми з іноземних мов для учнів 1-9 класів 

внесено певні зміни, зокрема «конкретизовано опис діяльнісного підходу до 

іншомовної освіти, що включає в зміст вивчення не тільки знання, навички та 

вміння, а й навчальні стратегії та комунікативні функції з комунікативно-

спрямованими завданнями. Важливу роль відіграватиме така змістова категорія як 

ставлення учнів до предмета і до процесу його вивчення (мотивація). Такий підхід 

навчить учнів бути відповідальними за знання, яких вони набувають, і розуміти, 

чому ці знання важливі для них, забезпечить використання учнями набутих знань 

у навчальній діяльності» [83, с.27].  
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«Програма не обмежує самостійність і творчу ініціативу вчителя, 

передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно 

до потреб учнів та обраних засобів навчання (навчально-методичні комплекси, 

підручники, посібники, аудіо, відео тощо)» [83, с.28].  

Велике значення для розвитку німецькомовної освіти мають роз’яснення у 

додатку до листа МОН України від 2015 року, у яких зазначається, що «рішення 

про запровадження вивчення другої іноземної мови приймається самостійно 

навчальними закладами залежно від умов для такого вивчення, відповідно до 

Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня 

(наказ МОН України від 29.05.2014 № 664), згідно з якими навчальний заклад 

отримав право вибору щодо вивчення другої іноземної мови» [83, с.28].  

Аналізуючи Рекомендації МОНУ для іноземних мов у 2016 – 2017 

навчальному році, зазначимо таке: 1) вони містять перелік змін, які покликані 

зменшити обсяги матеріалу для вивчення, спростити його засвоєння та 

перерозподіл; 2) у цих Рекомендаціях віддзеркалюється стратегічна лінія на 

орієнтацію навчання на потреби практичного оволодіння учнями іноземною 

мовою. Згідно з ними, із навчальних програм «вилучено ряд граматичних 

структур, які не несуть основного навантаження для відтворення знань, певні 

граматичні структури перенесено до інших класів, де їх доцільніше вивчати через 

тематичну співвіднесеність, обмежено вивчення окремих граматичних явищ» 

[341].  

В останні роки зазначеного періоду навчання німецької мови здійснювалося 

за «Навчальними програмами з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов (5 – 9 

класи). Англійська мова. Німецька мова. Французька мова. Іспанська мова.» 

(затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. 

Зокрема, в них зазначається, що «зміст навчання забезпечується єдністю 

предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється 

на засадах оволодіння іноземною мовою у контексті міжкультурної парадигми, 

що передбачає навчання мови народу, який нею спілкується, та ознайомлення з 
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його культурою. Такий підхід зумовлює формування готовності до міжкультурної 

комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених 

навчальною програмою» [193, с. 4].  

Відзначаємо, що проблемі розробки підручників і навчальних посібників 

нового покоління у зазначений період присвячувалися спеціальні моніторингові 

дослідження. 

Відділенням моніторингових досліджень освітньої галузі Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти у березні - червні 2011 року відповідно до 

наказу МОН України від 22.02.2011 р. №169 було проведено моніторингове 

дослідження, у ході якого вивчалася якість 109 підручників, зокрема з німецької 

мови для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, що були видані в 2009 

році та проходили апробацію упродовж 2009-2010 та 2010-2011 навчальних років. 

Основною метою моніторингового дослідження було вивчення суспільної та 

педагогічної думки щодо функцій, структури, змістового забезпечення 

підручників, а також рівня їх поліграфічного виконання (добір ілюстративних 

засобів, повнота реалізації їх функцій як джерела позатекстової інформації тощо). 

В опитуванні взяли участь 131674 респондентів, із них: учителі –12210 особи, 

учні – 59738 особи, батьки учнів – 59726 осіб з АРК, 24 областей України, м. 

Києва та Севастополя [189]. Результати оцінювання новостворених підручників з 

німецької мови для 9-го класу вчителями, учнями й батьками представлено у 

таблиці 1.8. 

 

Таблиця 1.8  

Результати оцінювання підручників з німецької мови для 9 класу з 

освітньої галузі «Мови і літератури» вчителями, учнями та їх батьками (у %) 

Підручник. Автор(и) Оцінка 

вчителів 

Оцінка 

учнів 

Оцінка 

батьків 
Німецька мова (8-й рік навчання)  Басай Н.П. 78 66,67 45,56 

Німецька мова (8-й рік навчання)  Кириленко Р.О., Орап В.І. 67 34,15 28,78 

Німецька мова (8-й рік навчання)  Савченко Л.П. 69 35,36 36,61 

Німецька мова (5-й рік навчання ) Горбач Л.В. 74 43,48 28,07 

Німецька мова (5-й рік навчання)  Сидоренко М.М., Палій О.А. 74 30,75 23,91 
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Німецька мова (5-й рік навчання)  Сотникова С.І. 75 51,15 44,25 

Німецька мова(5-й рік навчання) Басай Н.П. 77 66,67 45,56 

Спираючись на спеціальний електронний ресурс, розкриємо такі результати 

аналізу відповідної таблиці 1.8. 

Результати моніторингового дослідження свідчать про те, що «в цілому 

педагоги характеризують навчальні книги для дев’ятикласників як такі, що 

відповідають вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти та програмам з кожного навчального предмета. Учителі висловили ряд 

зауважень щодо якості окремих складових підручників та сформулювали 

конструктивні побажання відносно шляхів усунення виявлених недоліків. Близько 

80% учителів вважають, що підручники повинні містити види та форми 

навчальних завдань, виконання яких дає змогу систематично готувати 

дев’ятикласників до зовнішнього незалежного оцінювання випускників» [189].  

Проаналізувавши перелічені в таблиці авторські підручники, ми також 

дійшли висновку про складність подання інформації у їх змісті, наявність певних 

суперечностей і помилок. За нашим концептуальним баченням, удосконалення 

відповідних підручників слід пов’язати із забезпеченням їх особистісної 

орієнтації, рівня образності розкриття складних питань, а головне – з ідеєю 

розширення і поглиблення їх культурологічних основ. На жаль, учителі-експерти 

в своїх оцінках не звернули на це уваги.  

Науковці майже одностайно стверджують, що сьогодні уже недостатньо 

розглядати підручник німецької мови тільки як засіб навчання – хоч ця функція 

була і є визначальною. Підручник сучасної школи має розширити свою 

направленість. Пропонуючи учням цілий комплекс знань, вмінь і навичок у різних 

видах мовленнєвої діяльності, він повинен надавати їм достатні знання не тільки 

про мову, а і про звичаї, традиції, про історію німецькомовних країн. 

Форми навчання німецької мови, які застосовувалися у 2010-2018  роках.  

Основною формою навчання німецької мови в загальноосвітній школі 

залишається класно-урочна, хоча значної популярності набуває тенденція 

нестандартних уроків з нетрадиційною формою навчання. Нестандартні уроки 
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проводять у формі уроків-вікторин, уроків-казок, уроків-конкурсів, уроків-

подорожей, уроків із використанням сучасних комп’ютерних технологій тощо. 

Широко заохочуються і впроваджуються авторські розробки уроків з 

нетрадиційними формами навчання.  

Традиційна форма навчання німецької мови залишається поширеною в 

загальноосвітніх школах України в усіх її регіонах. Так зокрема, вчитель 

німецької мови О. Дундич застосовує такі форми на своїх уроках у гімназії 

«Ерудит», м. Києва [90], І. Харькова у СШ I–III ст. № 29, м. Суми [308] (див. 

Додаток Є). 

Нестандартні уроки в ІІІ періоді визначеної періодизації використовують в 

своїй практиці викладання німецької мови у національних школах такі вчителі: I. 

Вертей, ЗШ № 17, м. Луцьк (інсценування казки «Die goldene Gans») [58]; О. 

Гудима, спец. школа № 17, м. Тернопіль (урок – вікторина) [71]; І. Хайрова І, СШ 

№ 177, м. Харків (інсценування пьєси ―Im Waldhäuschen‖) [306]; Н. Чорна, СШ № 

28, м. Львів (елементи інтерв’ю) [318] та ін.. 

Використання ігрових моментів на уроках німецької мови активно 

застосовували вчителі Н. Солоха, ЗШ I—III ст., с. Мукошин, Любешівський р-н, 

Волинська обл. [276] і О. Суровицька, СШ № 10, м. Суми [288]; Т. Ткачук, ЗШ 

№81, м. Запоріжжя [298] (див. Додаток Є). 

Методичне забезпечення викладання німецької мови у 2010-2018 роках. 

Для методики навчання німецької мови як другої іноземної мови третього 

періоду, залишається принцип  зіставного навчання у системах «рідна мова – 

друга іноземна» та «перша іноземна мова – друга іноземна», використовується 

досвід вже вивченого з української мови та з англійської, як першої іноземної, на 

рівні практичного володіння і на рівні теоретичних знань.  

Треба зазначити, що напрацьований позитивний досвід у методиці навчання 

німецької мови як другої іноземної на основі англійської мови в шкільній 

практиці використовуються мало та не з повним потенціалом, що допомогло б 

досягти високої якості знань з німецької мови випускниками національної школи, 
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особливо зважаючи на меншу кількість навчальних годин на вивчення другої 

іноземної мови.  

Тож доречною є думка О. Палій про необхідність розгляду питання про 

підготовку вчителя за спеціальністю «вчитель другої іноземної мови». 

Зазначається, що необхідність високоякісної підготовки спеціалістів могла б 

забезпечити ефективне навчання другої іноземної мови [215, с. 124].  

У старшій школі навчання німецької мови здійснюється через  

удосконалення і систематизацію вивченого матеріалу на попередніх етапах з 

опорою на  комунікативний досвід учнів.  

Треба зазначити, що методи і види навчальної діяльності з німецької мови, 

хоча і мають наближатися до реальних умов спілкування та академічних вимог  

Загальноєвропейським Рекомендаціям з мовної освіти, але за об'єктивних причин 

(менша кількість годин) рівень володіння німецькою мовою як другою іноземною 

по закінченні школи буде нижчим ніж першою іноземною і в кращому випадку 

відповідатиме рівню В1.  

Третій період виокремився впровадженням новітніх навчальних технологій 

у процес навчання іноземних мов, зокрема й німецької.  

Результати аналізу використання вчителями німецької мови інформаційних 

технологій у цей період свідчать про те, що у переважній більшості загальних 

навчальних закладів відео-технології, комп’ютерні і мультимедійні системи 

почали впроваджуватися у містах України. Це позитивно вплинуло на успішність 

учнів. «Використання мультимедійних комплексів, – як справедливо зазначає П. 

Сердюков, – значно  сприяє підвищенню ефективності навчання насамперед через 

нові засоби мотивації і стимулювання пізнавальної діяльності» [262, с. 56].  

Підкреслюємо значущість застосування комп’ютерних систем вчителями 

німецької мови з метою підвищення якості організації самостійної роботи учнів. 

Наприклад вчитель О. Криклива, гімназія № 23, м. Харків [153], дуже активно 

використовувала відеоматеріали і комп’ютер в якості своїх ідеальних помічників, 

що забезпечило підвищення рівня мотивації учнями оволодіння німецькою 

культурою, формування у них фонетичних, лексичних і граматичних  умінь і на 
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ефективне розв’язання учителями-практиками освітніх завдань за допомогою 

комп’ютера вказують і науковці. Зокрема С. Ніколаєва підкреслює, що 

«комп'ютер значно розширив наші уявлення про навчальне середовище, тобто про 

той світ, що використовується як предмет навчання, адже комп'ютерна програма 

суттєво розширює простір навчального середовища за рахунок створення так 

званого мікросвіту» [201, с. 82].  

В історії викладання іноземної мови, у тому числі й німецької, 

застосовувалися найрізноманітніші методики. Спираючись на велику кількість 

наукових праць з методики іноземної мови та на власний досвід, хочемо 

зазначити, що не існує абсолютно бездоганних і найбільш ефективних методів 

навчання, їх використання прямо залежить від  вибору конкретної ситуації, теми, 

пояснення конкретного граматичного матеріалу, об’єктивних суспільно-

історичних умов тощо. Погоджуємося з великою кількістю науковців, що досвід 

використання старих, сучасних і новітніх методик потрібно вивчити і узагальнити 

з метою вдосконалення методів навчання іноземних мов й їх подальшого 

пристосування до нових суспільних і історичних змін у сфері іншомовної освіти. 

Попри наявну нормативну базу сфери іншомовної освіти та навчання другої 

іноземної мови в системі загальної освіти, порушене питання вивчення німецької 

мови залишається актуальним через низку нерозв’язаних проблем організаційного 

й методичного характеру.  

 

 

 

 

1.3. Феномен німецькомовної компетентності у науковому дискурсі й 

сучасний стан її сформованості в учнів загальноосвітніх шкіл України  

Враховуючи, що на сучасному етапі розвитку української іншомовної 

освіти головним спрямуванням  навчання є не просто спрямування на мову, а 

насамперед на іншомовну культуру, то об’єктивною потребою сучасної 

німецькомовної освіти в загальноосвітній школі є пошук ефективних шляхів 
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організації навчально-виховного процесу на основі визначення оптимальних 

складників змісту навчання німецької мови та особистісно орієнтованих 

технологій його розкриття на шкільних уроках. 

Розв’язання цього складного завдання вимагає гармонійного поєднання 

особистісно зорієнтованого і компетентнісного методологічних підходів, 

насамперед для з’ясування сутності німецькомовної компетентності учня. 

У педагогічній літературі немає одностайності у визначенні поняття 

«компетентність».   

Словник іншомовних слів пояснює: «компетентність (лат. competentia, від 

competo – взаємно прагну; відповідаю, підхожу) – гарна обізнаність у чому-

небудь, знання, досвід; знання і досвід у тій чи іншій галузі; поінформованість, 

обізнаність, авторитетність» [269, с.87].  

Є. Огарьов під поняттям «компетентність» розуміє «стійку здатність особи 

виконувати певний вид діяльності, яка включає такі аспекти: глибоке розуміння 

сутності завдань, що виконуються, і проблем, які потребують вирішення; 

поінформованість щодо досвіду, який є в даній галузі, активне володіння його 

найкращими досягненнями; уміннями обирати найкращі засоби і способи дії, 

адекватні конкретним обставинам місця і часу; почуття відповідальності за 

досягнуті результати; здатність учитися на помилках і вносити корективи в 

процес досягнення цілей» [206, с. 10]. Тобто, «може існувати стільки видів 

компетентностей, скільки існує видів діяльності. При цьому компетентність 

визначає якісний рівень виконання тієї чи іншої діяльності, а компетенція – 

надання повноважень особі у її виконанні. Власне співвідношення між рівнем 

особистісного розвитку для виконання діяльності та наведене коло повноважень і 

може слугувати підставою до оцінювання ступеня спроможності особистості, 

реалізацію нею власних ресурсів» [183, с.172].  

Цю точку зору поділяють й інші науковці. Як вказує В. Веденський, 

«компетенція є зовнішнім стосовно особи поняттям і може бути надана їй кимось, 

а компетентність є особистісним утворенням, що здобувається лише в результаті 

оволодіння діяльністю» [55].  В. Дьомін пояснює, що «компетентність містить в 
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собі рівень умінь, що відбиває ступінь відповідності зазначеної компетенції і 

дозволяє діяти конструктивно в мінливих соціальних умовах» [75, с.35].   

 У психолого-педагогічній літературі «компетентність розглядається як 

категорія оцінна, що характеризує людину як суб’єкта певного виду діяльності й 

забезпечує досягнення успіхів. При цьому оцінюються такі компоненти, як 

структура знань і вмінь, ціннісні орієнтації, ставлення до діяльності, її 

результативність і здатність до її вдосконалення» [292, с.57].  

Тлумачення іншомовної компетентності здійснюється фахівцями на основі 

передусім комунікативного підходу до вивчення іноземної мови. 

Проблемі іншомовної комунікативної компетентності присвячена значна 

кількість праць як зарубіжних, так і вітчизняних вчених: Л. Биркун [25], Є. 

Верещагіна [57], І. Зимньої [111], Л. Калініної [122],  Т. Камянової [123], С. 

Ніколаєвої [202], Є. Пассова [217], С. Тер-Мінасової [294], Л. Щерби [325] та ін.  

Щодо поняття «іншомовна комунікативна компетентність» та її складових, 

серед дослідників також немає одностайності в його трактовці. Сучасні 

українські дослідники пропонують наступні визначення цієї категорії. 

  О. Тинкалюк розуміє іншомовну комунікативну компетентність як 

«знання  мови,  високий  рівень  практичного  володіння  як  вербальними,  так  і  

невербальними  її засобами, а також досвід володіння мовою на варіативно-

адаптивному рівні залежно від конкретної мовленнєвої ситуації» [296, с. 56].  

Ю. Федоренко визначає іншомовну комунікативну компетентність, як  

«знання, уміння та навички, необхідні для розуміння чужих і власних програм 

мовленнєвої поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, зміст 

якої охоплює знання основних понять лінгвістики мови (стилі, типи, способи 

зв’язку речень у тексті), навички та уміння аналізу тексту та власне 

комунікативні надбання» [301, с. 6-7]. 

С. Баришнікова зазначає, що «іншомовна комунікативна компетентність – 

це особливість особистості, яка характеризується обсягом і характером засвоєних 

знань, умінь, навичок іноземної мови, що формується у процесі моделювання 

іншомовної діяльності» [11, с.3].  
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З цим визначення С. Баришнікової не можна цілком погодитися: воно не 

віддзеркалює потребу в особистісному підході до трактовки відповідної категорії. 

Більш того, іншомовна комунікативна компетентність є системною якістю 

особистості, а не її особливістю. Іншомовна комунікативна  компетентність може 

формуватися не тільки у процесі моделювання іншомовної діяльності, але й на 

рівні її здійснення. 

З нашої точки зору, іншомовна комунікативна компетентність – це 

інтегральна здатність особистості досягати успіху в комунікативній взаємодії на 

основі оволодіння на самоцінному рівні цінностями іншомовної культури, серед 

яких стрижневими слід вважати уміння здійснювати ефективну комунікацію 

іноземною мовою адекватно цілям спілкування вербальними й невербальними 

засобами та здатність до використання основних її різновидів у мовленнєвій 

діяльності.  

Німецькомовна компетентність є особливим різновидом іншомовної 

компетентності. 

Поняття німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів 

студентів дається у дисертації І. Ференчук-Піонтковської: «німецькомовна 

компетентність в читанні публіцистичних текстів є здатністю індивіда на основі 

набутих знань, навичок та вмінь здійснювати відбір, сприймати, осмислювати, 

аналізувати, інтерпретувати, оцінювати, порівнювати інформацію автентичних 

публіцистичних текстів та використовувати її для вирішення навчальних та 

професійних задач» [303, с. 51].  

Розглядаючи поняття німецькомовної компетентності учнів у цілісному 

вимірі, пропонуємо таке його визначення. 

Німецькомовна компетентність учнів як інтегральне поняття є цілісною 

сукупністю здатностей особистості учня зі спрямованістю на цінності німецької 

мови і культури, опановувати ними на самоцінньому рівні в освітньому і 

самоосвітньому процесах, здійснювати науковий пошук значущих для ведення 

діалогу української й німецької культур цінностей, реалізувати стратегічні цілі 
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гуманної комунікації у німецькомовному діалозі, оцінювати та застосовувати 

результати оволодіння ними на практиці.   

Німецькомовна компетентність є основою комунікативного підходу до 

вивчення німецької мови. А провідним завданням навчання українських учнів 

німецької мови у школі є формування у них німецькомовної компетентності. 

Технологічна складова формування німецькомовної компетентності учнів 

загальноосвітніх закладів передбачає визначення її структурних компонентів.  

Розглядаючи поняття німецькомовної компетентності учнів, робимо акцент 

на її структурі. Визначаємо таку структуру німецькомовної компетентності учнів:  

 ціннісно-самомотиваційна компетентність (спрямованість 

особистості на цінності німецької  культури); 

 німецькознавча компетентність (аспект пізнання культури різних 

земель Німеччини); 

 соціолінгвістична компетентність (аспект опанування граматичними 

формами німецької мови); 

 дослідницька компетентність (аспект підготовки до ведення діалогу 

культур з представниками німецького народу); 

 стратегічно-комунікативна компетентність (аспект реалізації 

стратегічних цілей комунікації в німецькомовному діалозі). 

Ціннісно-самомотиваційна компетентність (забезпечення спрямованості 

особистості на цінності німецької культури) – це здатність учня до 

самоформування мотивів, цілей і установок на опанування цінностями німецької 

мови і культури, яка будується на результатах емоційного переживання і 

осмислення ним потреб у загальнокультурному розвитку і реалізації пізнавальних 

й інших інтересів. 

Німецькознавча компетентність учня – це здатність опановувати і 

застосовувати в житті й освітньому процесі цінності культури німецького народу, 

його традиції, звичаї, менталітет, історію та історичну пам'ять, а також готовність 

на основі сукупності відомостей про країнознавчі особливості країни, де 
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розмовляють німецькою і де вона є державною мовою, до моделювання і 

розв’язання ситуацій, значущих для власного розвитку як суб’єкта навчання і 

самоосвіти та організації країнознавчої діяльності у власному регіоні. 

Соціолінгвістична  компетентність – це цілісний комплекс умінь: розуміти 

та застосовувати на практиці різні граматичні форми німецької мови (включаючи 

словниковий запас, правила правопису, словотворення);  продукувати 

висловлювання у різних соціолінгвістичних контекстах іншомовної комунікації 

для виконання окремих комунікативних функцій в реальних умовах (зачин 

розмов, відповіді на питання, повідомлення, опис, запит інформації, аж до театру, 

пісні, фольклору тощо), а також потенційна здатність до мовленнєвої здогадки, 

тобто можливість за контекстом зрозуміти нові, не вивчені раніше 

висловлювання, щоб триматися на рівні повного розуміння з німецькомовним 

комунікантом; 

Дослідницька компетентність – здатність учня здійснювати науковий 

пошук значущих для ведення діалогу культур тих цінностей етнокультури 

німецького народу, вивчення яких не передбачено навчальною програмою, 

оцінювати та застосовувати його результати на практиці. 

Стратегічно-комунікаційна компетентність – це здатність до ефективного 

спілкування в німецькомовному середовищі на основі знання власних 

комунікативних можливостей та теорії іншомовної комунікації, умінь щодо 

проектування її культуроцентриських і особистісно зорієнтованих цілей, і, як 

результат,  оптимальне обрання стратегії і тактики німецькомовного дискурсу, 

адекватне і гуманне використання при цьому вербальних і невербальних засобів 

спілкування у стандартних і нестандартних ситуаціях.   

Відтак, ми розглядаємо німецькомовну компетентність учнів як 

індивідуальну динамічну категорію, в якій відбивається єдність мови і мовлення 

з німецькою і українською культурами, і яка має свою складну структуру. 

Спираючись на численні наукові дослідження у системі середньої освіти 

України та результати власного досвіду, приходимо до думки, що процес 

формування німецькомовної компетентності учнів має такі структурні 
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компоненти: ціннісно-мотиваційний, ціннісно-когнітивний, афективно-

регуляційний, оцінно-рефлексивний та операційно-діяльнісний. Кожний з них 

виконує свої функції, а в комплексі вони сприяють формуванню німецькомовної 

компетентності учнів загальноосвітніх закладів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1  Структурні компоненти процесу формування німецькомовної 

компетентності учнів загальноосвітніх закладів України 

Розглянемо кожний структурний компонент процесу формування 

німецькомовної компетентності учнів загальноосвітніх закладів України. 

Перший компонент – ціннісно-мотиваційний – покликаний сприяти 

зацікавленості учнів до німецької мови і культури, формувати у них мотиви 

активності в оволодінні ними. Особлива роль йому відводиться на першому році 

вивчення німецької мови, коли формується ставлення до неї, створюються умови 

для усвідомлення учнями необхідності в оволодінні нею для міжкультурного 

спілкування.  

Ціннісно-когнітивний компонент виконує функцію забезпечення учнів 

лінгвістичними і педагогічними знаннями про соціальне й особистісне значення 

німецької мови, її функції, граматику, лексику, фонетику, про цінності німецької 

культури  та уміннями і навичками, які необхідні для продуктивної мовленнєвої 

діяльності в умовах іншомовного середовища. Він відповідає за опанування 

учнями здатністю адаптувати навчальну інформацію до умов  реальних ситуацій. 

Цей компонент пов'язаний з цінностями української культури, враховує соціально 

необхідний для учнів обсяг знань, їх глибину, рівень розвитку всіх пізнавальних 
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процесів, і зокрема мислення, його стиль тощо. Він зорієнтований на опанування 

учнями всієї системи знань німецьких і українських етнокультурних цінностей, 

умінь їх застосовувати в іншомовному спілкуванні. 

Афективно-регуляційний компонент передбачає формування в учнів 

досвіду емоційно-вольової регуляції в процесі німецькомовної комунікації 

власних дій, використання мовленнєвих зразків щодо вираження почуттів 

адекватно певній ситуації. За формою вони можуть бути як позитивні, так і 

негативні. 

Функція оцінно-рефлексивного компонента – давати оцінку всім учасникам 

німецькомовної взаємодії, переосмислювати її тактику й отримані результати. 

Сюди необхідно віднести вміння брати на себе відповідальність за усунення 

можливого міжкультурного непорозуміння, здатність проявляти тактовність та 

ставити себе на місце інших учасників спілкування. Тут важливо, щоб учні 

намагалися оцінювати  свій рівень володіння німецькою мовою, співставляти його 

з ідеальним рівнем і свідомо прагнути до нього, а також контролювати власні дії, 

усвідомлено ставитися до своїх успіхів і невдач, контролювати послідовність  

розгортання власної думки та вірно відображати її німецькою мовою.  

П’ятий компонент – операційно-діяльнісний – виконує функцію організації 

навчальної діяльності учнів, передбачає активне застосування набутих ними знань 

у практичній комунікативній діяльності через моделювання різноманітних 

можливих і реальних ситуацій спілкування. 

Суть навчання німецької мови полягає в досягненні школярами такого рівня 

німецькомовної компетентності, який був би достатнім для здійснення 

спілкування німецькою мовою в усіх її видах: в говорінні (монологічному та 

діалогічному мовленні), в аудіюванні, в читанні та писемному мовленні для  

використання  німецької мови при здійсненні різного роду комунікативних 

ситуацій організованих в атмосфері колективного спілкування в класі в умовах 

школи чи поза її межами.  

У Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») 

наголошується на тому, що вивчення іноземних мов стоїть на другому місці після 
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української мови за важливістю у програмі шкільного навчання [76]. Цілі і кінцеві 

результати шкільного вивчення іноземних мов описані у Державному стандарті 

базової і повної загальної середньої освіти, і в Україні після закінчення початкової 

школи учні повинні володіти іноземною мовою на рівні А1 Загальноєвропейських 

Рекомендацій, базової школи – на рівні А2 і старшої школи – на рівні В1[233].  

У новій програмі середньої школи німецька мова вивчається як друга 

іноземна та вводиться в п’ятому класі в об’ємі три години на тиждень впродовж 

всього періоду вивчення. Але така кількість годин далеко не завжди дотримується 

адміністрацією шкіл, а, як правило, німецькій мові відводиться лише дві години 

на тиждень. Вчителі німецької мови вимушені ущільнювати обсяг матеріалу, що 

насамперед позначається на якості знань учнів. І лише невелика частина  

спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов ще в 2-му класі 

починає вивчення цього предмету та відводить на це три години на тиждень.  

Загострення потреби вчителів у підвищенні рівня німецькомовної 

компетентності і підвищення рівня усвідомленості старшокласниками 

необхідності у репетиторстві як засобі забезпечення якісної іншомовної 

комунікації має місце ще з першого періоду розвитку німецькомовної освіти. 

Можна спостерігати появу тенденції до збільшення відповідних запитів ще 

у 1997 році. Про це свідчать відповідні архівні матеріали, в яких зафіксовано 

запити старшокласників міста Боярки Києво-Святошинського району щодо 

отримання додаткової освіти з іноземних мов (англійської і німецької) у формі 

репетиторства.  Позитивною реакцією на такі запити стало рішення колегії 

управління освіти Київської обласної державної адміністрації від 12 жовтня1997 

року, Протокол № 9, в якому вона в пункті 1.7, ухвалює: «впровадити в 

реорганізованих позашкільних закладах платне поглиблене вивчення предметів, 

репетиторство, довузівську підготовку тощо» [109] (див. Додаток Д). 

Проаналізуємо забезпеченість шкіл учителями німецької мови за останні 

десятиріччя, що має опосередкований вплив на формування німецькомовної 

компетентності учнів. «В 1997 році число вчителів німецької мови сягало                  

8299 фахових спеціалістів, тоді як у 2009 році воно скоротилось до 7478» [221, 
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с.7].    Надалі ситуація лише погіршується. Брак фахових педагогічних кадрів для 

викладання німецької мови на відповідному рівні болісно відчувається в 

загальноосвітніх школах міст усіх регіонів України, але особливо критичною є в 

навчальних закладах сільської місцевості. 

На наше глибоке переконання, вчителі німецької мови сьогодні стають тим 

містком взаєморозуміння між українським та німецьким народами, який 

будується саме на уроках німецької мови, де формується в учнів німецькомовна 

компетентність, що передбачає оволодіння ними німецькою мовою як засобом 

міжкультурного спілкування. 

На прикладі закладів загальної середньої освіти окремих районів 

Харківської і Закарпатської областей проаналізуємо стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з німецької мови.  

 В 2014/2015 навчальному році в період з 02 грудня 2014 року по 28 лютого 

2015 року Харківською адміністрацією було проведено моніторингове 

дослідження  стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з іноземних 

мов: англійської, німецької, французької в загальноосвітніх закладах 

Дергачівського району Харківської області [194]. 

В моніторинговому дослідженні  стану викладання та рівня навчальних 

досягнень учнів з німецької мови приймали участь учні Вільшанської та 

Дворічнокутянської загальноосвітніх шкіл. Кількість годин з німецької мови на 

тиждень  в вище зазначених школах складала – 2 години в 5 – 9 класах та 3 

години в 10 – 11 класах. 100% учителів, які викладають німецьку мову, працюють 

за фахом та мають вищу освіту. Учні забезпечені підручниками з німецької мови 

на  100%. 

На визначення рівня навчальних досягнень учнів з німецької мови  були 

проведені тестові роботи у 9-х класах навчальних закладів. Рівень якості 

навчальних досягнень з німецької мови учнів Вільшанської загальноосвітньої 

школи склав 81 %, а Дворічнокутянської загальноосвітньої школи –  64 %. 

Здійснення контролю виявило наступні помилки: аудіювання: учні не до 

кінця зрозуміли деталі тексту; говоріння: невірне вживання артиклів, часових 
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форм, неправильна вимова слів; письмо: невірне визначення закінчення 

прикметників сильної, слабкої та мішаної відміни, порушення порядку слів у 

реченні, низький лексичний запас; читання: неповне розуміння деталей тексту.  

Результат контролю вказує на недостатній рівень німецькомовної 

компетентності чверті, а в деяких випадках і більшої кількості учнів, що прийняли 

участь у даному моніторингу. 

Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів з німецької  

мови в Закарпатської області проводилось в 2015/2016 навчальному році серед 

учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Печеринського району: 

Печеринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та  загальноосвітній школі  І-

ІІІ ступенів села Дубриничі в два етапи з метою відстеження динаміки якості 

навчальних досягнень учнів. У рамках моніторингового дослідження викладання 

іноземної мови у жовтні-грудні 2015 року були проведені контрольні роботи в 11 

класах, а у  березні 2016 року проведено моніторинг за тестовими завданнями, які 

були складені згідно з вимогами до навчальних досягнень учнів 11 класів, 

викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів України [81].  

Треба зазначити, що у зазначений період німецьку мову у Печеринському 

районі вивчали у 8-ми навчальних закладах, із них в 11 класі як першу іноземну – 

у 2-х вище зазначених навчальних закладах. 

Результати оцінювання за І семестр 2015/2016 навчального року показали, 

що навчальний матеріал засвоїли на високому рівні 21 % учнів, на достатньому – 

37% учнів, на середньому – 29% учнів, на початковому – 13% учнів 11 класів 

загальноосвітніх закладів району.   

За результатами контрольних зрізів, проведених районним відділом освіти, 

навчальний матеріал засвоїли на високому рівні 20% учнів, на достатньому – 30% 

учнів, на середньому – 45% учнів, на початковому – 5%  учнів. 

За результатами моніторингових досліджень, проведених керівниками 

навчальних закладів, навчальний матеріал засвоїли на високому рівні 15% учнів, 
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на достатньому – 20% учнів, на середньому – 40% учнів, на початковому – 25% 

учнів. 

Узагальнений якісний показник навчальних досягнень учнів з німецької 

мови по району за результатами І семестру становить 58%; відповідний 

узагальнений якісний показник по району за результатами моніторингових 

досліджень становить 50% (достатній та високий рівні). 

Порівняльний аналіз рівнів навчальних досягнень учнів за підсумками І 

семестру та контрольної роботи показав, що одним із показників моніторингового 

дослідження є розбіжність між рівнем навчальних досягнень учнів за І семестр, 

визначених у навчальному закладі, та оцінкою за контрольну роботу. 

Із двох претендентів на медаль, які вивчали німецьку мову, один претендент 

підтвердив високий бал, а другий  понизив свій семестровий бал (з 10 до 7) з 

німецької мови.  

Проведений моніторинг показав, що в вище вказаних школах району 

проводиться недостатня робота із вивчення німецької мови. А те, що 50% учнів 

виявили початковий та середній  рівень знань з німецької мови, а також 

розбіжності в отриманих результатах оцінювання дають підстави сумніватися в 

об’єктивності оцінювання деяких учнів до проведення моніторингу, що свідчить 

про низький рівень набуття учнями німецькомовної компетентності.  

Проаналізувавши вище наведені результати моніторингових досліджень, ми 

об’єднали їх в одну таблицю 1.9. Наведені моніторингові дослідження якості 

навчальних досягнень учнів загальноосвітніх шкіл з німецької мови вказують на 

необхідність посилення практичного спрямування навчання німецької мови та 

орієнтують  учасників педагогічного процесу на позитивні перетворення у 

напрямі якісних змін шляхом коригування та координації їх діяльності з метою 

підвищення німецькомовної компетентності учнів. 

Таблиця № 1.9 

Результати сформованості в учнів складників німецькомовної 

компетентності 
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№ Перелік 

компонентів 

німецькомовної 

компетентності учнів: 

Загальноосвітні 

заклади 

Печеринського 

району 

Закарпатської 

області 

Загальноосвітні 

заклади 

Дергачівського 

району 

Харківської 

області 

1. Ціннісно-самотиваційна 9,4 % 11,6 % 

2. Німецькознавча 11,8 % 19 % 

3. Соціолінгвістична  20 % 33,3 % 

4. Дослідницька 2,2 % 3 % 

5. Стратегічно-комунікативна 6,6 % 5,2 % 

 Середнє значення  50 % 72 % 

        

У 2015-2016 навчальному році в загальноосвітніх закладах Миколаївської 

області проводився аналіз стану викладання та вивчення іноземних мов (німецька 

та французька). «Німецька мова вивчалася в 105 загальноосвітніх закладах 

області, загальна кількість учнів, які вивчали німецьку мову – 7 859. Як першу 

іноземну, німецьку мову вивчають 2 381 учнів та 5 478 учнів як другу. Навчання 

німецької мови здійснювали 140 учителів. Було встановлено, що тільки 76,4 % 

учителів німецької мови (107 осіб) мають відповідну фахову освіту. 23,6 % 

педагогів (33 особи) не мають відповідної фахової освіти (причому, 7,9 % 

педагогів (11 осіб) – це учителі української мови і літератури, 3,6 % педагогів (5 

осіб) – учителі російської мови та літератури, 0,7 % педагогів (1 особа) – 

вихователі дитячого садка, 3,6 % педагогів (5 осіб) – учителі англійської мови, 0,7 

% педагогів (1 особа) – учителі французької мови, 0,7 % педагогів (1 особа) – 

учителі фізичної культури, 3,6 % педагогів (5 осіб) – учителі історії та 

суспільствознавства, 0,7 % педагогів (1 особа) – учителі фізики, 0,7 % педагогів (1 

особа) – учителі географії, біології, 1,4 % педагогів (2 особи) – учителі 

початкових класів» [221, с.7 – 8].     
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Інші результати досліджень стану викладання та вивчення німецької мови 

представлено в Додатку И.  

Щорічно в Україні проводяться олімпіади з німецької мови на різних 

рівнях, в яких приймають участь обдаровані учні, що вивчають німецьку мову. 

Зміст і формат олімпіад відповідають «Положенню про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад» [228] та є традиційними конкурсними 

змаганнями учнівської молоді за віковими особливостями. Всеукраїнська 

учнівська олімпіада з німецької мови проводиться щороку серед учнів 

загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів. Олімпіада 

відбувається в 4 етапи: І-й етап (шкільний рівень), ІІ-й етап (районний рівень), ІІІ-

й етап (міський рівень), IV-й етап (всеукраїнський рівень). Про результати 

досягнень старшокласників на олімпіадах різних рівнів з німецької мови йдеться у 

Додатку Ж.  

Але наш досвід свідчить, що не всі учні мають однакові умови для 

підготовки до таких олімпіад. Учні шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 

мають кращі можливості для підготовки (наявність у навчальному процесі 

більшої кількості годин для вивчення німецької мови; краща матеріально-

технічна база тощо), чого в певній мірі бракує учням загальноосвітніх шкіл, що, в 

свою чергу, не може не позначатися на кінцевому результаті − рівні оволодіння 

німецькомовною компетентністю.  

Як організатори Всеукраїнських учнівських олімпіад, так і науковці 

засвідчують, що підготовка до них і їх проведення сприяють підвищенню 

німецькомовної компетентності учнів. А. Петрова, аналізуючи результати 

проведення обласної олімпіади з німецької мови у 2016 році (у ній взяли участь 25 

учасників (7 – у 9 класі, 8 – у 10 класі, 10 – в 11 класі) із 24 районів і міст 

Миколаївської області), робить такий умовивід: «За результатами 

проаналізованих робіт учні здебільшого розуміють аутентичні тексти різних 

жанрів і стилів, уміють знаходити та аналізувати необхідну інформацію, що 

подається у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації, роблять висновки з 

прочитаного, диференціюють основні факти та другорядну інформацію, але 
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мають певні труднощі з аналізом та співставленням інформації, виокремленням 

деталей тексту, розумінням логічних зв’язків всередині тексту та між його 

частинами» [221].   

На зростання рівня німецькомовної компетентності учнів позитивно 

впливали і різнобічні інтерактивні конкурси, в Україні щорічно проводиться 

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Орлятко» з німецької мови з метою 

популяризації вивчення німецької мови серед школярів. Конкурс є однією з 

ефективних форм активного залучення учнівської молоді до спілкування в 

іншомовному середовищі з залученням найкращих зразків німецькомовних 

аутентичних матеріалів. Стати учасниками можуть всі бажаючі учні 2 – 11 класів, 

які вивчають німецьку мову без будь-якого попереднього відбору. Конкурсні 

змагання проводяться у п’яти вікових категоріях: 2 – 3, 4 – 5, 6 – 7, 8 – 9 та 10 – 11 

класи. Завдання містять запитання з різних напрямків, що відображають 

інформацію про Німеччину: мови, країнознавства, літератури та інше. Вони 

доступні учням з різним рівнем підготовки, а також цікаві, веселі. Діти з різних 

регіонів України мають можливість позмагатися один з одним за місцем свого 

навчання, в стінах рідної школи. Найкращі учасники конкурсу одержують призи, 

всі інші – сертифікати учасника. 

    Встановлено, що вчителі німецької мови, на жаль, не завжди 

організовують учнів до участі у цьому конкурсі, що негативно позначається на їх 

мотивації до більш глибокого вивчення німецької мови, а також до розуміння 

ними необхідності підвищення рівня німецькомовної компетентності. 

Суттєвий чинник, який позитивно впливає на формування німецькомовної 

компетентності – створення і організація літніх таборів з практичним 

застосуванням німецької мови як один із нестандартних підходів для 

забезпечення якісного вивчення іноземних мов. У таких таборах діти мають 

можливість у навчальних та ігрових формах спілкуватися німецькою мовою та 

застосовувати її у різних видах мовленнєвої діяльності.  

Приклади організації іншомовних таборів мають місце в усіх областях 

України, але більшість цих таборів є англомовними, мовні табори з вивчення 
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німецької мови займають лише незначну частку від кількості створених. Зокрема, 

«на базі загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області в 2016 році 

було відкрито 222 мовних табори, але тільки 17 з них німецькомовні. Створення 

німецькомовних таборів має особливе значення, оскільки завдання мовного 

табору – показати дітям інший, відмінний від шкільного, стиль викладання, де 

наголос робиться на практичній частині й знаннях, які можна застосувати пізніше 

в інших сферах» [221].   

За нашими уявленнями, німецькомовний табір має великі можливості в 

розвитку німецькомовної компетентності учнів, створенні умов для опанування 

ними цінностями культури німецького і українського народів. Серед його завдань 

є й ті, що прямо стосуються формування в учасників таборів дбайливого 

ставлення до української природи, самопізнання в сферах практичної готовності 

до іншомовної комунікації, гуманізації спілкування з однолітками та ін.  

Зовнішнє незалежне оцінювання з німецької мови є одним з ефективних 

засобів визначення рівня німецькомовної компетентності випускників 

загальноосвітніх закладів України на державному рівні. 

Зміст сертифікаційної роботи з німецької мови визначено Програмою 

зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, затвердженою 

Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних 

навчальних програм з іноземних мов для загальноосвітніх закладів. 

Наведемо результати ЗНО з німецької мови за 2016-2018 роки. 

Таблиця № 1.10 

 Результати учасників ЗНО з німецької мови у 2016-2018 роках 

Рік 

Кількість 

зареєстрованих 
Результат складання тесту 

Бал за шкалою 100-

200 
Оцінка ДПА 

усього 

обрано 

як 

ДПА 

не 
з’явився 

ану

льо
ва 

но 

не 

подолав 

поріг 

подолав 
поріг 

min avg max 

обрано 

як 

ДПА 

m 

i 

n 

avg 

m 

a 

x 

2016 2959  377 2 468 

(15,8%) 

2112 100.0 148.4 200.0 
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2017 2556 1308 245 1 524 

(20,5 %) 

1786 100.0 155.1 200.0 1298 1 7.7 12 

2018 2359 929 228 1 382 

(16,2 %) 

1748 100.0 152.7 200.0 923 1 8.1 12 

За результатами змісту аналізу таблиці 1.10 робимо висновок, що від 

загальної кількості зареєстрованих учасників ЗНО у 2016 році «не подолали 

поріг» 15,8 % осіб, у 2017 – 20,5 % та у 2018 – 16,2 %.  

Сертифікаційна робота з німецької мови складається з чотирьох частин: 

аудіювання, читання, письмо і використання мови (59 завдань), на виконання яких 

відводиться 150 хвилин. Максимальна кількість балів, яку можна набрати – 72. 

При визначенні результату зовнішнього незалежного оцінювання з німецької 

мови за шкалою 100–200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за 

виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Випускники загальноосвітніх 

закладів можуть обрати німецьку мову як третій предмет для проходження 

державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.  

Висновок про недостатній рівень навчальних досягнень з іноземних мов 

учнів загальноосвітніх закладів щорічно підтверджується результатами ЗНО, які 

хоча і дещо покращилися порівняно з попередніми роками, та все одно 

залишаються низькими.  

Узагальнюючи все сказане про німецькомовну компетентність учнів, 

зробимо наголос на її недостатньому рівні у випускників загальноосвітніх шкіл 

України. 

Основними причинами недостатнього рівня німецькомовної компетентності 

учнів та випускників загальноосвітніх шкіл України визначаємо такі:  

1) відсутність єдиної державної стратегії вивчення німецької мови як однієї 

з пріоритетних мов світу та другої за вивченням у Європі; 

2) мала кількість годин, що відводиться на оволодіння німецькою мовою як 

другою іноземною у програмі вивчення іноземних мов у загальноосвітніх 

закладах України; 

  3) недостатня кількість підручників з німецької мови за новою програмою, 

а подекуди і їх повна відсутність (це пов’язано з невчасним друком і доставкою в 
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бібліотеки загальноосвітніх закладів). Занижені державні  вимоги до підручників 

та навчальних комплексів з німецької мови. Суттєвими недоліками  навчальної 

літератури з німецької мови є також невдалий добір текстів та мала частка 

аутентичних матеріалів; 

4) перевантаження змісту навчання німецької мови складним для розуміння 

граматичним та інформаційним матеріалом, що негативно позначається на 

мотивації учнів до її вивчення та не спонукає їх до творчої діяльності особистості; 

5) недостатній рівень кваліфікації вчителів німецької мови, відсутність у 

частини з них відповідної фахової освіти, слабка мотивація учителів та 

випускників педагогічних закладів вищої освіти до роботи в умовах 

загальноосвітньої школи, до аналізу власної діяльності, до зацікавленості 

новинками у фаховій літературі, до  неперервного вдосконалення особистої 

професійної компетентності та до підвищення рівня мовної культури;  

6) відсутність у багатьох школах необхідної для досягнення якості 

німецькомовної освіти матеріальної бази, що передусім має забезпечувати 

постійне використання ІКТ-технологій та інтернету у навчальному процесі; 

7) недостатній рівень науково-методичного супроводу викладання 

німецької мови, особливо у закладах загальної середньої освіти сільської 

місцевості та віддалених районах України; 

8) наявність у школах потреби вчителів у підвищенні уваги до 

мотиваційного аспекту навчання загалом, і німецької мови зокрема; 

9) нерівні умови при підготовці до ЗНО з німецької мови, в яких 

знаходяться учні загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл з поглибленим 

вивченням іноземних мов. 
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Висновки до розділу І 

Окреслена особлива проблема оновлення цілей, змісту і технологій 

німецькомовної освіти в загальноосвітніх школах України в таких хронологічних 

межах, як: 1991 рік (нижня хронологічна межа) та 2018 рік (верхня хронологічна 

межа). Основним мотивом визначення нижньої хронологічної межі – 1991 рік – є 

проголошення Україною незалежності і обрання нею євроінтеграційного напряму 

неперервного поступу, віддзеркалення ідей євроінтеграції, демократизації, 

гуманізації і гуманітаризації національної освіти в її нормативно-правовій базі 

1991-1999 років. Зокрема, вперше в історії незалежної України було обговорено і 

прийнято «Закон України про освіту» (1991 р.), важливе джерело її подальшого 

розвитку. Фіксація верхньої хронологічної межі обумовлена оголошенням на 

державному рівні 2018 року – Роком німецької мови в Україні, у рамках 

популяризації вивчення німецької мови.  У 2018 році здійснювалася активна 

підготовка на всіх рівнях нового Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», в якому визначаються стратегічні орієнтири і шляхи оновлення 

іншомовного освітнього процесу.  

За результатами аналізу теоретико-методологічних засад розвитку 

німецькомовної освіти в загальноосвітніх школах України в кінці ХХ – на початку 

ХХІ століття можемо зробити такі висновки:  

1. Результати розгляду джерельної і історіографічної бази обраної проблеми 

розвитку іншомовної освіти, проведеного у першому розділі, показують,  що: 

 1) джерельна база не є однорідною: її вагомими складниками  є: 

нормативно правовий (відповідні закони України; Національна доктрина розвитку 

освіти; Концепції розвитку іншомовної національної освіти; постанови Кабінету 

Міністрів України та ін.); архівно-документальний (цілісна сукупність архівних 

матеріалів 1991-1998 років щодо кількості загальноосвітніх шкіл, у яких 

вивчається німецька мова, чисельності учнів, які вивчають німецьку мову 

(зокрема поглиблено і факультативно), кількісного складу педагогічних 

працівників, керівників шкіл, заступників (їх освітній, віковий статуси, наявність 

вакансій та ін.); науково-результативний (результати наукових досліджень щодо 
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особливостей розвитку німецькомовної освіти у зазначений період віддзеркалені в 

монографіях, дисертаціях, збірниках наукових статей, матеріалах конференцій 

різного рівня та ін.); програмно-змістовий  (затверджені на державному рівні 

Програми вивчення іноземної мови в кожному з трьох періодів. Зміст підручників 

і навчальних посібників з німецької мови); науково-публіцистичний (журнали в 

засобах масової інформації, що висвітлювали перебіг німецькомовного процесу, 

перспективи його розвитку та досвід кращих учителів німецької мови); 

2) у контексті потреби в обґрунтуванні періодизації  розвитку національної 

німецькомовної освіти найбільш доцільною виявилася стратегічна лінія щодо 

прив’язки певних періодів до особливостей зміни ціннісно-ідеологічних основ 

змісту,  форм і методів здійснення цього процесу;  

2.1) передумовою аналізу відповідних періодів є розкриття сутності таких 

категорій, як «періодизація», «суб’єкт періодизації» та «критерії періодизації»; 

2.2) визначено наступні «критерії періодизації національної німецькомовної 

освіти: олюднення національної системи освіти, і німецькомовної зокрема; 

дидактична і методична забезпеченість особистісно орієнтованого характеру 

німецькомовної освіти; розвинутість гуманістичних форм і методів 

німецькомовної освіти в Україні; зв'язок німецькомовної освіти з українською і 

німецькою культурами;  

2.3) опертя на визначені критерії дозволило встановити такі три періоди 

розвитку національної німецькомовної освіти: І період (1991-1999 рр.) – 

культивування в освіті ідей гуманізації і гуманітаризації національної 

німецькомовної освіти на державному і регіональному рівнях; ІІ період (2000-

2009 рр.) – концептуалізація іншомовної освіти на основі Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти, зародження практики особистісно орієнтовного 

німецькомовного навчання в загальноосвітніх школах України; ІІІ період (2010-

2018 рр.) – подальший розвиток практики опанування учнями цінностями 

національної і німецької культур в євроінтеграційному вимірі їх єдності й на 

особистісному рівні; 
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2.4) результати розгляду архівних матеріалів та аналіз наукових досліджень 

показують, що загальними для всіх трьох періодів є сутнісні характеристики, в 

яких відбивається специфіка певних законодавчих актів, інших нормативно-

правових норм, концептуальних положень державного рівня та значущої для їх 

реалізації практики оновлення цільових орієнтирів, змісту, форм і методів 

організації національної німецькомовної освіти; 

2.5) провідною характеристикою першого періоду є певні позитивні зміни у 

змісті (зміст німецької мови став інваріантним складником змісту базового 

навчального плану) і методиці викладання  німецької мови (окремі вчителі стали 

використовувати гуманні методи викладання, набувати досвіду організації 

інтерактивного навчання); стрижневою характеристикою ІІ періоду слід вважати 

підпорядкування стратегії й тактики оновлення німецькомовної освіти 

Загальноєвропейським Рекомендаціям з мовної освіти (2003 р.), Концепції 

навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх закладах України (2005 р.) і 

Концепції навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі 

(2007 р.). На їх основі було започатковано вивчення другої іноземної мови. У 

другому періоді спостерігається активізація набуття учнями німецькомовної 

компетентності в ігрових навчальних формах; німецькомовна освіта ІІІ періоду 

максимально віддзеркалює формування у педагогів елементів досвіду гуманної 

взаємодії з учнями на основі оволодіння ними цінностями культур німецького і 

українського народів в їх єдності; у непростих умовах співіснування з 

англомовною освітою, німецькомовна освіта стає засобом реалізації державного  

освітнього курсу на багатомовність, осередком вирощування інноваційних форм і 

методів навчання, підготовки учнів до ситуацій комунікативної взаємодії, 

організації освіти і самовиховання упродовж життя.  

2.6) основним умовиводом можна вважати наявність тенденції до 

гуманізації і гуманітаризації німецькомовної освіти, яка в І періоді була тільки 

проголошена на державному і законодавчому рівнях, у ІІ періоді було закладено 

початок реалізації цієї ідеї, а також зародження практики особистісно 

орієнтованого німецькомовного навчання, і тільки у ІІІ періоді спостерігається 
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оновлення цілей, форм і методів національної німецькомовної освіти та 

становлення окремих елементів з практики опанування учнями цінностями 

національної і німецької культур  у кращих учителів-практиків. 

3. Подається авторське визначення понять «національна німецькомовна 

освіта в загальноосвітніх школах» – це соціальне явище і спосіб забезпечення 

одержаних молодим поколінням у спадщину цінностей культури німецького 

народу, соціалізаційний процес духовного (націєкультурний і 

німецькокультурний виміри) формування і розвитку особистості учня, свідомо 

спрямований на історично обумовлену в суспільній свідомості еталонну модель 

діалогу іншомовних культур в умовах європейської інтеграції України та її курсу 

на багатомовність  та «німецькомовна компетентність учнів» – це, по-перше, 

інтегральне поняття характеризують такі його сутнісні характеристики: а) поява в 

мотиваційній сфері учня стрижня спрямованості на цінності німецької мови і 

культури – мотивів опанування ними; б) передбачення її ціннісного потенціалу 

організації учнем самоосвітнього процесу, зорієнтованого на опанування 

цінностями німецької й української культур у їх єдності; в) чітке виокремлення 

стратегічного завдання учня щодо опанування готовністю гуманної комунікації у 

німецькомовному діалозі, а також готовністю до самооцінки рівня сформованості 

власних навчальних досягнень на уроках німецької мови; по-друге, таке 

формулювання німецькомовної компетентності має об’єктивну основу, уточнену 

в третьому підрозділі розуміння іншомовної компетентності; по-третє, структура 

німецькомовної компетентності має ціннісно-самомотиваційний, 

соціолінгвістичний, дослідницький і стратегічно-комунікативний складники.  

4. Розвиток німецькомовної освіти в усі три періоди забезпечувався 

достатньо високим рівнем його філософського підґрунтя (роботи В. Кременя, І. 

Зязюна, М. Михальченка та ін.), результатами обґрунтування психологами і 

педагогами  теорії особистісно орієнтованого навчання і виховання (І. Бехом,  О. 

Кучерявим, М. Левківським, О.  Пєхотою,  І.  Підласим, С.  Сисоєвою,  О.  

Савченко, та ін.), науковими розвідками з історії і теорії іншомовної освіти (Н. 
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Абашкіною Н. Бассай, Р. Мартиновою С. Ніколаєвою,  Л. Сажко, С. Сотніковою 

та ін.). 

РОЗДІЛ ІІ. ЗМІСТ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ І МЕТОДИ 

НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ 

УКРАЇНИ В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: 

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ 

 

У розділі спроектовано прогностичну модель розвитку німецькомовної 

освіти в загальноосвітніх школах України, розглянуто тенденції розвитку 

німецькомовної освіти в національній загальноосвітній школі, визначено та 

теоретично обґрунтовано деструктивні фактори оволодіння українськими учнями 

німецькомовною культурою в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. 

 

2.1. Прогностична модель розвитку німецькомовної освіти в закладах 

загальної середньої освіти України: як результат врахування кращого 

історичного досвіду у цій сфері і потреб німецькомовної освіти у 

випереджувальному поступі 

Посилення інтеграційних процесів України в напрямку Європейського 

союзу вимагає інтеграції української освіти в загальноєвропейський освітній 

простір,  що потребує розвитку німецькомовної освіти в Україні. 

Входження України в цивілізоване світове співтовариство неможливе без 

опанування всіма цінностями європейської культури, а отже і цінностями 

німецької культури.  

«Своєрідність поточного моменту в українській освіті полягає в особливо 

гострій необхідності її подальшого розвитку за умови складної ситуації в 

економічній та духовній сферах. Виникає низка внутрішніх проблем освіти» [54, 

с. 3].)  

Всі моделі української освіти треба переорієнтовувати. Переорієнтація 

іншомовної освіти, зокрема німецькомовної, тільки декларується, але ще 

докорінно не змінюється. Потрібна така прогностична модель розвитку 



107 
 

німецькомовної освіти в загальноосвітніх школах України, яка б могла 

виконувати функцію сприяння руху в Європу.   

Одним з провідних завдань сучасної шкільної іншомовної освіти є 

підготовка майбутніх випускників нової генерації, тобто готових до 

культуротворчої мовленнєвої діяльності в іншомовному середовищі. Проте 

виконати це завдання можна лише за умови наявності розробленого чіткого 

алгоритму дій, моделі розвитку німецькомовної освіти в загальноосвітніх школах 

України. 

Це спонукає нас розглянути поняття моделі і педагогічного моделювання. 

На сучасному етапі не існує єдиного спільного підходу до проектування 

моделі вивчення іноземних мов. Різні аспекти вивчення іноземних мов та 

розробка моделі навчання іноземних мов висвітлені у наукових працях багатьох 

дослідників (О. Бігич [27], О. Зимньої [111],  Р. Мартинової [178], З. Нікітенко 

[198], В. Плахотника [225], Г. Рогової [253], С. Роман [254, С. Соколовської [273], 

Т. Швець [322] та ін.). 

Слово «модель» походить від латинського «modulus» та означає зразок, 

пристрій, еталон, мірило, норму. Термін «модель» в широкому значенні – це будь-

який уявний або умовний аналог: схема, креслення зображення, опис об'єкта, 

процесу, явища, причому залежно від ситуації в нього вкладається різний зміст. 

Так, під моделлю Н. Кузьміна розуміє «штучно створені для вивчення 

явища (предмет, процес, ситуація тощо), аналогічні іншому явищу, дослідження 

якого ускладнене або зовсім не можливе» [156, с. 14].  

О. Пономарьов зазначає, що «моделлю є спрощене демонстрування об’єкта 

або явища, що вивчається, під час якого виділяються найістотніші його 

властивості, характеристики і зв’язки й свідомо ігноруються другорядні 

властивості та зв’язки» [230, с. 6].   

Разом з тим, П. Степанов вважає, що «модель в загальному сенсі – це 

подумки представлена і матеріально реалізована система, яка відображає або 

відтворює об’єкт дослідження і здатна замінити його так, що її вивчення дає нам 

нову інформацію про цей об’єкт. У моделі відтворюються найбільш важливі 
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компоненти, властивості, зв’язки досліджуваних систем і процесів, що дозволяє 

адекватно оцінювати їх, прогнозувати тенденції їх розвитку, а також ефективно 

управляти цим розвитком» [285, с. 89]. 

Науковці дають різні визначення поняття педагогічного моделювання. 

Взагалі термін «моделювання» походить від латинського «modeling» і означає 

спосіб дослідження будь-яких явищ, процесів або об’єктів шляхом побудови й 

аналізу їх моделей. На думку Ю. Васільєва, «педагогічне моделювання – це 

теоретичний метод дослідження процесів і станів за допомогою їх реальних 

(фізичних) або ідеальних, насамперед, математичних моделей. У процесі 

наукового пізнання модель змінює оригінал: вивчення моделі дає інформацію про 

оригінал» [50, с. 14].   

Зауважимо, що В. Загвязинський прийшов до висновку, що «педагогічне  

моделювання слід віднести до такого типу, як ідеальне моделювання, що дає 

змогу проводити змістовий аналіз, робити висновки, виходячи із причинно-

наслідкових зв’язків та відношень, не використовуючи фіксовані знакові системи, 

а на рівні «модельних уявлень» [93]. 

Моделювання педагогічних процесів здійснюється у певній послідовності. 

Науковці дають різні визначення етапів педагогічного моделювання. 

Розробка педагогічних моделей навчання має здійснюватися «згідно 

наступних специфічних вимог, які висуваються науковцями: концептуальність 

(модель повинна спиратись на наукову концепцію); системність (модель повинна 

мати всі ознаки системи); керованість (передбачає можливість керування, 

поетапної діагностики навчального процесу); ефективність (модель повинна бути 

оптимальною за параметрами); відтворювальність (передбачає можливість 

переносу моделі для застосування іншими навчальними закладами) [16, с. 244].  

Серед позитивних характеристик існуючої моделі розвитку німецькомовної 

освіти в загальноосвітніх школах України можна назвати такі: 

 діяльнісний підхід до навчання; 

 розмаїття методичних форм і засобів навчання (домінують методи 

формування знань, умінь і навичок); 
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 поява паросток індивідуального або особистісного елементів у змісті 

навчання;  

 елементи орієнтації на створення сприятливих психологічно-

педагогічних умов; 

 виховний компонент у змісті навчання. 

Проведений аналіз змісту, організаційних форм і методів німецькомовної 

освіти в загальноосвітніх школах України в досліджуваний період показав 

насамперед таке: крім традиційного уроку в освітній практиці поступово 

укорінювалися групова форма організації навчання та організація навчання учнів 

у класах з поглибленим вивченням іноземних мов; практикувалися такі різновиди 

нетрадиційних уроків як урок-вікторина, урок-естафета та урок-дослідження 

тощо; удосконалення методики навчання німецької мови пов’язувалося з 

використанням методів диференційованого навчання та ігрових методів 

(фонетичних, граматичних, лексичних, рольових); серед інноваційних методів 

комунікативної взаємодії вчителя і учнів, зокрема в ІІІ періоді, знаходилася 

сукупність інтерактивних способів німецькомовної комунікації, методів 

організації уроків на основі ІКТ та методів стимулювання творчої діяльності 

учнів. 

Негативними факторами в існуючій моделі німецькомовної освіти треба 

вважати такі: 

 мала частка у цій моделі особистісно-розвивальної спрямованості;  

 неврахованість у ній етнокультурного потенціалу (аспекти української 

і німецької культур); 

 слабке теоретико-методологічне обґрунтування моделі (відсутність 

принципів випереджувального характеру розвитку німецькомовної освіти); 

 потребує фундаменталізації й оновлення зміст німецькомовної освіти 

на етнокультурній і особистісній основах; 

 однобічний характер методик навчання німецької мови, їх орієнтація 

переважно на формування в учнів програмних знань і вмінь. Методики, як 
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правило, не є гуманними і не забезпечують загального розвитку особистості учня 

на належному рівні. 

Необхідність розробки нової моделі розвитку німецькомовної освіти в 

загальноосвітніх школах України пов’язана з необхідністю виявлення, 

діагностики і усунення причин, що породжують виникнення труднощів у 

формуванні готовності українських учнів здійснювати німецькомовну 

комунікацію, та з необхідністю визначення напрямку корекції ще на етапі 

формування німецькомовної компетентності в навчальному закладі, а також із 

недостатнім висвітленням даної проблеми в науковій літературі. 

Досліджуючи проблему розвитку німецькомовної освіти в загальноосвітніх 

школах  України, ми розробили модель за такими етапами:  

 постановка надзавдання: проектування такої моделі розвитку 

німецькомовної освіти, яка б сприяла підвищенню якості оволодіння учнями 

німецькою мовою і руху середньої іншомовної освіти в загальноєвропейський 

освітній простір; 

 теоретичне обґрунтування моделі; 

 визначення основних структурних компонентів моделі та їх функцій; 

 виявлення і установка існуючих взаємозв’язків між компонентами; 

 описання моделі. 

Всі зазначені нами етапи дають можливість стверджувати, що педагогічне 

моделювання – це складний, детальний та послідовний процес, який потребує 

глибокого розуміння структури і змісту дослідження. 

Враховуючи всі вище зазначені етапи проведеної нами роботи з 

моделювання і результати досліджень проблеми розвитку німецькомовної освіти 

в національних  школах, ми перейшли до побудови самої моделі (рис. 2.1). 

Далі розглянемо детальніше структурні складові даної моделі. Це складна, 

цілісна і динамічна система, структура якої інтегрує чотири блоки: проектування 

випереджувальних час цілей оновлення німецькомовної освіти; варіант 

оптимального теоретико-методологічного підґрунтя оновлення німецькомовної 

освіти; докорінна модернізація змісту німецькомовної освіти; гуманізація 
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технологій і методик німецькомовної освіти. Модель впроваджується поетапно, 

хоча всі чотири блоки взаємозумовлені та взаємопов’язані. 
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Підходи до організації функціонування німецькомовної освіти:  

аксіологічний, системний, культурологічний, особистісно-діяльнісний, 

міждисциплінарний, компетентнісний і комунікативний 

 

Принципи, зорієнтовані на випереджувальний розвиток німецькомовної 

освіти:  

системності інноваційного пошуку вчителя; цілісності занурення учнів у цінності 

німецької та української культур; зв’язку німецькомовної освіти з практичною 

діяльністю учнів і національно значущими програмами розвитку країни; свідомої 

активності учнів у оволодінні німецькомовними компетентностями та елементами 

досвіду культуротворчості 

 

 
аспекти оновлення її змісту на міжкультурній і особистісно-розвивальній 

основах, освітніх технологій і методик на гуманній особистісно орієнтованій основі 

 

Проектування випереджувальних час цілей оновлення                 

німецькомовної освіти 
 

Варіант оптимального теоретико-методологічного 

підґрунтя 
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Прогностичний варіант:  

 знання загальних цінностей німецької культури на рівні  особистісних; 

 сукупність компетентностей щодо специфічних цінностей культури земель 

Німеччини; 

 знання учнями німецької мови на особистісному рівні; 

 самоцінні способи діяльності в опануванні цінностями змісту німецькомовної 

освіти; 

 досвід гуманної комунікації німецькою мовою; 

 досвід емоційно-вольового ставлення до цінностей німецької і української 

культур 
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Основні завдання їх оновлення:  

 забезпечення неперервного характеру пошуку інноваційних технологій і 

методик освітнього процесу; 

 сприяння появі особистісно-розвивальних і гуманних технологій і методик; 

 розроблення технологій і методик навчання з урахуванням цінностей української 

і німецької етнокультур як особливої цілісності 

Гуманізація технологій і методик німецькомовної освіти 
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підвищення ефективності німецькомовної середньої освіти в Україні 

 

 

 

Результат 
 

Рис. 2.1 Прогностична модель розвитку німецькомовної освіти у 

закладах загальної середньої освіти України 
 

Докорінна модернізація змісту німецькомовної освіти 
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Перший блок включає в себе проектування випереджувальних час цілей 

оновлення німецькомовної освіти: аспекти оновлення її змісту на міжкультурній і 

особистісно-розвивальній основах, освітніх технологій і методик на гуманній 

особиснісно орієнтованій основі. «Сприйняття іноетнічного культурного явища 

виступає вихідним механізмом, який значною мірою визначає успішність акту 

міжкультурного спілкування» [223, с. 83].  Саме тому оновлення змісту навчання 

німецької мови на міжкультурній основі спрямовано на полегшення сприйняття 

партнера з міжкультурного спілкування через призму цінностей власної етнічної 

спільності. Проектування і реалізація відповідних цілей дозволить побачити 

спільне і відмінне в українській та німецькій національних культурах, сприятиме 

розвитку національної свідомості й самосвідомості учня, підвищенню його 

німецькомовної культури. 

У випадку реалізації цілі міжкультурного спілкування, що планується 

гіпотетично, запускається механізм ретрансляції іноземної культури, і викладач 

іноземної мови, який виступає в ролі міжкультурного посередника, забезпечує 

сходження учнів у систему цінностей, правил етноетикету, стилів життя, 

іноетнічних культурних явищ, орієнтує їх на порівняння цінностей української 

культури з етнокультурою Німеччини й інтерпретує отримані ними результати з 

позиції національно-неповторних цінностей. У міжкультурній взаємодії  

інтерпретуються явища української культури з метою визначення ступеня їхньої 

специфічності для носіїв культури німецького народу. Має місце і попередження 

проблемних ситуацій, які можуть виникнути як результат розходження окремих 

ціннісних пріоритетів в етнокультурах німців і українців. Тобто розширення 

змісту німецькомовної освіти на міжкультурній основі як стрижнева мета її 

реформування є провідною ідеєю нашого концептуального бачення. 

Оновлення змісту навчання німецької мови на міжкультурній основі 

повинно враховувати різну спрямованість дій учнів у міжкультурному 

спілкуванні, оскільки для них одна культура є рідною, а інша досліджуваною. Ми 

вважаємо, що саме через пошук, спостереження, порівняння, аналіз й 
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узагальнення відомостей про національну культуру і культуру німецького народу 

забезпечується мотивація процесу вивчення учнями німецької мови, що виступає 

фактором підвищенням якості їх знань з даного предмету.  

Мета оновлення змісту навчання німецької мови на особистісно-

розвивальній основі є елементом стратегії забезпечення гарантованого досягнення 

якісних результатів навчання учнів з німецької мови. Її реалізація послугує 

загальному розвитку учнів з урахуванням їх індивідуально-психологічних 

особливостей. Така стратегія спонукатиме до творчої діяльності не тільки учнів, 

але й самих вчителів, спонукатиме їх до пошуку й обрання відповідних форм 

організації навчально-виховного процесу з німецької мови чи створення 

особистісно-розвивальних педагогічних технологій.  

  Вибір особистісно-розвивальних технологій повинен ґрунтуватися на 

компетентнісному підході та відображати ключову ціль німецькомовної освіти 

українських учнів – формування у них німецькомовної компетентності й культури 

оволодіння німецькою мовою і цінностями німецького народу. «Проектування 

особистісно-розвивальної технології повинно починатися з постановки 

розвивальних та навчальних цілей, що виступають її своєрідним ядром. Ціль є 

найважливішою умовою досягнення результату діяльності, у ній закладена 

модель майбутнього» [6, с. 6]. 

Оновлення змісту навчання німецької мови на особистісно-розвивальній 

основі  можливо за умов цілеспрямованого забезпечення вчителем достатньої 

активності учнів, якості управління процесами формування у них мотивів  

опанування німецькою культурою і усвідомлення ними особистісного смислу 

оволодіння німецькою мовою.  

Серед цілей, пов’язаних з оновленням методики навчання німецької мови, 

провідною є така: поєднання традиційних і інноваційних методів навчання. 

У педагогічній літературі вирізняють традиційні (універсальні) й 

інноваційні (альтернативні) методи навчання німецької мови. При проектуванні 

моделі передбачалося, що найкраще рішення при виборі методу те, яке на основі 
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аналізу індивідуальних потреб учнів підбирається у кожній конкретній навчальній 

ситуації і буде результативним.  

Реалізація моделі на практиці спирається і на традиційні методи: 

безпосередній або прямий метод (полягає у безпосередньому контакті вчитель-

учень); граматично-перекладний метод (учні повинні глибоко ознайомитись з 

граматичною системою мови та опанувати лексику);  аудіо-лінгвальний метод 

(формування в учнів мовленнєвих навичок в чіткій послідовності: аудіювання-

говоріння-читання-письмо); когнітивний метод (свідоме володіння граматичними 

конструкціями з заохочуванням учнів до креативного мислення з використанням 

завдань, що вимагають аналізу та дедукції). 

Проте ключовими методами реалізації спроектованої моделі є інноваційні 

методи: дискусії, інсценізації, організаційно-діяльнісні ігри, рольові ігри, метод 

занурення учнів у світ цінностей німецької культури, метод створення учнями 

проектів порівняльних характеристик української і німецької культури, метод 

орієнтації учнів на дослідження особливостей регіональних етнокультур 

німецького народу тощо. Окреслення сукупності таких методів є результатом 

опертя на власний досвід та матеріали окремих наукових досліджень: зокрема, 

науковці стверджують, що інноваційні методи навчання активізують ініціативу, 

створюють умови для цілеспрямованого розвитку потреби особистості як в 

самовираженні, самоорганізації, так і в співробітництві, співтворчості, закладеної 

в кожному конкретному її учаснику. 

Другий блок – варіант оптимального теоретико-методологічного 

підґрунтя – має такі значущі компоненти: 

 підходи до організації функціонування німецькомовної освіти;  

 принципи, зорієнтовані на випереджувальний розвиток 

німецькомовної освіти. 

  Провідними підходами до організації функціонування німецькомовної 

освіти в загальноосвітніх школах  України нами виділено: аксіологічний; 

системний; культурологічний, особистісно-діяльнісний; міждисциплінарний, 

компетентністий, комунікативний. 
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Пріоритетним методологічним регулятивом слід вважати аксіологічний 

підхід (Г. Балл [10], І. Бех [19], І. Зязюн [116], І. Ісаєв [117], В. Кремень [149] та 

ін.). Роботи цих та інших науковців стали підґрунтям для розвитку подальшої 

аксіології. З позицій аксіологічної науки модель повинна враховувати 

перспективи розвитку німецькомовної загальної середньої освіти в контексті 

гармонійного поєднання в її змісті цінностей німецької і української культур. 

Модель базується на розумінні теоретичного положення, що аксіологічною 

основою німецькомовної освіти є фундаментальне наукове знання про світ 

цінностей культур українського і німецького народів (лексики, фонетики і 

граматики німецької мови) і засвоєння відповідних цінностей як самоцінних. 

Особливою змістово-смисловою лінією моделі має бути та, що пов’язана з 

утвердженням в німецькомовній освіті цінностей, інновацій і творчості, 

формування в учнів її засобами образів наукової картини світу.   

Чільне місце у цілісній сукупності методологічних підходів, зафіксованих у 

розробленій моделі, займає системний підхід (А. Афанасьев [8], В. Безпалько [17], 

І. Блауберг [36], Н. Кузьміна [156], В. Садовський [259], Е. Юдін [326] та ін.). 

По-перше, саме системний підхід використовувався для проектування 

нашої прогностичної моделі розвитку німецькомовної освіти учнів 

загальноосвітніх шкіл України. Згідно з ним, було виділено п’ять структурних 

компонентів моделі як особливої системної цілісності. Кожний з цих структурних 

компонентів виконує специфічні функції. Перший компонент – цільовий. Його 

ключова функція – забезпечення випереджувального характеру розвитку 

німецькомовної освіти в Україні на основі цілісної сукупності стратегічних цілей 

його процесу. Другий компонент – варіант оптимального теоретико-

методологічного підґрунтя, виконує функцію методологічного регулятиву до 

організації німецькомовної освіти. Провідна функція третього елемента – 

забезпечення оновлення змісту німецькомовної освіти. Четвертий компонент – 

гуманізація технологій і методик німецькомовної освіти – виконує функцію 

докорінної модернізації технологій і методик на гуманній основі. Щодо функції 

останнього компонента – результату, то вона пов’язана з уявленням про той 
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рівень якості німецькомовної освіти України, який дає можливість сприяти 

неперервному поступу її освітньої системи у загальноєвропейський простір. Усі 

структурні компоненти спроектованої моделі тісно пов’язані між собою. Так, 

наприклад, зміст німецькомовної освіти оптимально обирається на основі 

сукупності її оновлених цілей, а рівень гуманізації технологій і методик 

відповідного освітнього процесу прямо залежить і від модернізації його змісту, і 

від оновлених цілей. 

Системний підхід до вивчення німецької мови полягає у послідовному і 

поетапному формуванні готовності учнів здійснювати німецькомовну 

комунікацію, починаючи з першого року вивчення німецької мови в школі.  

До стрижневих підходів відносимо і культурологічний підхід (А. Арнольдов 

[5], І. Ісаєв [117], М. Каган [120], Л. Коган [132], Ю. Лотман [169], Г. Філіпчук 

[304] та ін.). У Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти 

наголошується на врахуванні культури народу, мова якого вивчається, оскільки 

той, хто хоче добре оволодіти іноземною мовою зобов’язаний вивчати культуру 

народу – носія цієї мови, щоб вільно орієнтуватися у реаліях, притаманних саме 

цьому етносу. Застосування культурологічного підходу до вивчення німецької 

мови обґрунтовується необхідністю розширення культурологічних знань учнів, 

що передбачає залучення їх до культурних цінностей українського й німецького 

народів, знайомство з їх видатними творами  мистецтва, порівняння їх, 

формування навичок толерантної поведінки до носіїв німецької мови й культури, 

усвідомлення рідної мови й культури та подоланню культуроцентризму. 

У контексті нашого дослідження особливу увагу ми приділяємо 

особистісно-діяльнісному методологічному підходу (Г. Балл [10], І. Бех [20], Г. 

Костюк [144], О. Леонтьєв [163], К. Платонов [224], С. Подмазін [227], В. Рибалка 

[252], В. Сєріков [263] та ін.). Його наявність у моделі пов’язана з нашим 

концептуальним баченням реформування німецькомовної освіти в Україні на 

особистісній основі. Це вимагає перетворення навчання і виховання учнів на 

уроках німецької мови в особистісно- розвивальні процеси. Ще одна вимога до 

вчителя в цьому плані – організація неперервної освіти і самовиховання учнів у 
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контексті оволодіння цінностями німецького народу. Вчитель повинен бути 

готовим формувати особливо активного учня та передбачати його розвиток у 

процесі німецькомовної діяльності. Його завдання – забезпечити здатність 

практичного застосування учнем набутих знань у різних мовленнєвих ситуаціях 

та пізнавальних діях на уроках німецької мови. Проектуючи модель, ми 

враховували, що сучасна школа здійснила рішучий поворот до особистості 

дитини і будує діалог з позицій поваги до особистої гідності кожного учня. На 

уроках німецької мови обов’язково слід враховувати індивідуальні запити та 

інтереси учнів, необхідно створювати особистісно-розвивальне освітньо-виховне 

середовище, спрямоване на самопізнання, саморозвиток і самореалізацію 

особистості учня.  

Зафіксований у моделі міждисциплінарний підхід до вивчення іноземних 

мов (Н. Євтушенко [91], А. Колот [137], Ю. Олізько [208], Л. Соляр [277], Н. 

Попова [232] та ін.) зорієнтовує на здійснення міжпредметних зв’язків. Опертя на 

нього  дозволяє вчителю використати досвід пізнавальної діяльності учнів у 

формі набутих знань з інших дисциплін на уроках німецької мови. Слід 

погодитися з великою кількістю науковців, що міждисциплінарність навчання має 

свої переваги, оскільки надає можливість учням розглянути подібні теми з різних 

точок зору окремих дисциплін, об’єднує їхні зусилля, що сприяє розвитку 

творчого мислення учнів. Наш досвід педагогічної діяльності показує, що 

підготовка уроку німецької мови на основі міждисциплінарного підходу 

допомагає вчителю дібрати більш широкий діапазон соціальних ролей, мовного та 

мовленнєвого матеріалу на німецькій мові з різних дисциплін для формування в 

учнів німецькомовної компетентності.  Реалізація міждисциплінарного підходу на 

прикладі уроків німецької і англійської мови відбувається шляхом включення  та 

порівняння зразків мовлення  в німецькому та англійському варіанті,  аналіз 

комунікативної поведінки під час німецькомовного і англомовного спілкування, 

відмінності культур тощо. 

Виділення у моделі компетентнісного підходу (Е. Зеєр [110], І. Зимня [111], 

І. Єрмаков [92], О. Пометун [229], А. Хуторський [311], М. Чобітко [317] та ін.) у 
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ролі провідного вмотивовано нами в підрозділі 1.1. Тому ми зробили лише акцент 

на тому, що рівень німецькомовної освіти випускника визначається його 

здатністю вирішувати мовленнєві й інші завдання різної складності на основі 

набутих компетентності та досвіду. Ось чому важливою особливістю навчання 

німецької мови є створення компетентнісного підґрунтя, в основі якого лежить 

зацікавленість учнів у нових знаннях і вміннях як до особистісно значущих у 

контексті формування німецькомовної компетентності. Успішна реалізація даного 

підходу є засобом забезпечення учнів корисними знаннями, необхідними для 

взаємодії у суспільстві та для успішної реалізації майбутніх випускників як 

компетентних громадян.   

У спроектованій моделі зафіксовано і комунікативний підхід (В. Зубенко 

[113], В. Лукашенко [171], О. Митрофанова [186], Ю. Пассов [217], В. Скалкін 

[267] та інші) як вельми значущий для оновлення німецькомовної освіти. 

Головним напрямом зазначеного підходу є навчання німецькій мові в умовах 

спілкування у контексті опанування учнями цінностями культури німецького 

народу. Важливо, щоб учні були спроможні виконувати функцію учасників 

міжкультурної комунікації та мали необхідні комунікативні уміння при 

німецькомовному спілкуванні в усіх формах мовленнєвої діяльності, оволоділи 

навичками практичного володіння німецькою мовою у різних мовленнєвих, 

навчальних і реальних, стандартних і нестандартних ситуаціях.  

Вважаємо, що ефективність наведених нами методологічних підходів 

виявляється у більшій мірі при їх комплексному застосуванні, так як кожен з них 

має свій спектр дії, а разом вони забезпечують досягнення мети – підвищення 

ефективності німецькомовної середньої освіти в Україні.  

Принципи, зорієнтовані на випереджувальний розвиток освіти, акцентують 

особливу увагу на:  

 системності інноваційного пошуку вчителя; 

 цілісності занурення учнів у цінності німецької та української 

культур;  
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 зв’язку німецькомовної освіти з практичною діяльністю учнів і 

національно-значущими програмами розвитку країни;  

 свідомої активності учнів в оволодінні німецькомовною 

компетентністю та елементами досвіду культуротворчості. 

Принцип системності інноваційного пошуку вчителя передбачає пошук ним 

інноваційних методів, прийомів, форм і засобів навчання німецької мови, 

узгодженість їх на системній основі. Йдеться передусім про здійснення педагогом 

інновацій у змісті німецькомовної освіти як особливої системи (інноваційний 

пошук вчителя повинен стосуватися кожного його структурного компонента як 

особливої системи). Цей пошук має бути зорієнтованим на удосконалення всієї 

методичної системи навчання німецької мови. Інший аспект системності 

інноваційного пошуку вчителя пов’язується з опертям ним на власний природний 

і аксіологічний потенціал професійної творчості. 

Принцип цілісності занурення учнів у цінності німецької та української 

культур вимагає не просто їх ознайомлення з ними, а максимального занурення у 

культуру – звичаї, традиції, мистецтво, ментальність німецького суспільства, 

спільнот окремих земель Німеччини, врахування їх культурно-етнографічних 

особливостей. Він націлює вчителя на створення умов для усвідомлення учнями 

віддзеркаленого в змісті німецькомовної освіти сплаву цінностей двох культур – 

німецької і української. Опертя на нього вчителя – це організація ним пошуку 

учнями загального і специфічного в культурах двох народів. Це і забезпечення 

спрямованості навчальної діяльності учнів на опанування складниками цілісної 

моделі загальнолюдських цінностей.   

Принцип зв’язку німецькомовної освіти з практичною діяльністю учнів і 

національно-значущими програмами розвитку країни зорієнтовує на практичне 

використання різних видів пізнавальної діяльності (мовленнєвої, комунікативної, 

ігрової тощо) на уроках німецької мови та в позаурочний час і опосередковано 

передбачає переведення способів пізнавальної діяльності учнів із плану 

індивідуально-значущої дії у план свідомої соціально-значущої практичної 

діяльності. Цей регулятив вимагає розглядати розвиток німецькомовної освіти в 
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аспекті відповідності її цілей і змісту культуротворчим програмам неперервного 

поступу України. 

Принцип свідомої активності учнів в оволодінні німецькомовною 

компетентністю та елементами досвіду культуротворчості реалізується через  

емоційне переживання ними цінностей змісту освіти, отримання задоволення від 

навчання, іншомовного спілкування, усвідомлення розвивального ефекту власних 

досягнень. Вчитель, який керується цим принципом, насамперед забезпечує 

мотивацію учнів в опануванні іншомовною культурою. Педагог покликаний 

сприяти активному входженню кожного учня у процес німецькомовної 

комунікації, а головне – спонукати його до культуротворчості при оволодінні 

німецькомовною компетентністю.  

Третій блок націлений на докорінну модернізацію змісту німецькомовної 

освіти. 

Саме від оновлення змісту німецькомовної освіти залежить її якість у 

майбутньому. Цьому змісту сьогодні бракує насамперед особистісного характеру. 

Ми намагалися зафіксувати у моделі сутність відповіді на питання: чому навчати 

учнів на уроках німецької мови з урахуванням раціо-гуманістичної перспективи 

всієї німецькомовної освіти? Результати аналізу її змісту сьогодні вимагають 

поглиблення і розширення знань і вмінь учнів в контекстах, як загальних 

цінностей культури німецького народу, так і цінностей специфічних, на які багата 

палітра етнокультури різних земель Німеччини. Ми враховували, що тільки 

оволодіння учнями практичними уміннями і навичками пошукового, 

дослідницького і самоосвітнього характеру дозволить суттєво сприяти 

підвищенню рівня німецькомовної компетентності. У перспективі важливо 

вдосконалювати зміст німецькомовної освіти й у напрямі формування в учнів 

конкретного досвіду комунікації німецькою мовою гуманного характеру, а також 

досвіду афективного ставлення до культури народу Німеччини. Йдеться 

насамперед про образне висвітлення вчителем на уроках родзинок німецької 

культури, орієнтацію учнів на їх пошук, написання творів есе щодо власного 

ставлення до конкретних зразків етнокультури німецького народу. 
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Висловлені судження і зумовили внесення до прогностичного варіанту 

змісту німецькомовної освіти таких компонентів, як: 

 знання загальних цінностей німецької культури; 

 сукупність компетентностей щодо специфічних цінностей культури 

земель Німеччини; 

 знання учнів німецької мови на особистісному рівні; 

 самоцінні способи діяльності в опануванні цінностями змісту 

німецькомовної освіти; 

 досвід гуманної комунікації німецькою мовою; 

 досвід емоційно-вольового ставлення до цінностей німецькомовної 

культури. 

Всі компоненти зазначеного блоку складають специфіку модернізації змісту 

німецькомовної освіти та сприяють досягненню успіху в німецькомовній 

діяльності учнів. 

Четвертий блок – гуманізація технологій і методик німецькомовної освіти. 

Основні завдання їх оновлення:  

 забезпечення неперервного характеру пошуку інноваційних 

технологій і методик освітнього процесу; 

 сприяння появі особистісно-розвивальних і гуманних технологій і 

методик; 

 розроблення технологій і методик навчання з урахуванням цінностей 

української й німецької етнокультур як особливої цілісності. 

Неперервний характер пошуку інноваційних технологій і методик у процесі 

навчання німецької мови є умовою підвищення його якості. Він здійснюється з 

метою забезпечення всебічного розвитку особистості учня, розкриття його 

творчого потенціалу та збагачення його духовного світу цінностями культури 

німецького народу, що забезпечить якісне оволодіння новими знаннями, 

уміннями і способами діяльності для підвищення можливостей адаптації до 

іншомовної атмосфери при німецькомовній комунікації. 
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Особливу увагу ми акцентуємо на потребі появи в системі німецькомовної 

освіти особистісно-розвивальних гуманних технологій і методик, які з одного 

боку враховуватимуть інтереси, потреби, здібності, вікові та індивідуально-

психологічні особливості учня, а з іншого – сприяють розвитку усіх сфер його 

активності. Навчально-педагогічний процес перебігатиме більш успішно, якщо 

надавати йому особистісної спрямованості, здійснювати підбірку завдань з 

урахуванням інтересів і потреб учнів, спираючись на досвід їх попередньої 

творчої діяльності. Необхідно враховувати вікові особливості учнів, що 

зумовлюють сприйняття інформації німецькою мовою. Ефективність іншомовної 

діяльності учнів на уроках німецької мови в значній мірі залежить і від 

індивідуально-психологічних особливостей учнів, таких як пам’ять, уява, 

нестандартність і креативність мислення, творча фантазія, демонстрація вчинків і 

головне, відповідальність за свої дії. Особистісний компонент не вичерпує всіх 

аспектів особливостей учнів, але є пусковим механізмом мобілізації зусиль учнів 

до здійснення німецькомовної діяльності. 

Розроблення технологій і методик з урахуванням цінностей української і 

німецької етнокультур як особливої цілісності значною мірою вплине на 

реалізацію напрямку гуманізації німецькомовної освіти. Вона гармонійно виконує 

функції виховання: налаштовує на толерантність до представників різних культур, 

усвідомлення і захист спадщини української і німецької етнокультур, повагу до 

загальноєвропейських і загальнолюдських цінностей. 

На відміну від багатьох традиційних педагогічних методів і підходів, 

розроблення технологій і методик з урахуванням цінностей української і 

німецької етнокультур має на меті формування готовності українських учнів до 

презентації національної етнокультури німецькою мовою в 

загальноєвропейському освітньому просторі.  

Гуманізація технологій і методик німецькомовної освіти розглядається як 

одна з головних умов, що забезпечує ефективність процесу вивчення німецької 

мови.  
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Введення нових стандартів в іншомовній освітній галузі, входження 

України в Болонський процес та інші міжнародні угоди стимулюють формування 

нових підходів і розробку принципово нових критеріїв якості німецькомовної 

освіти. Механізм реалізації моделі розвитку німецькомовної освіти в 

загальноосвітніх школах України передбачає створення комфортного освітнього 

середовища, системи комунікацій, що представляють всю необхідну навчальну 

інформацію. Для розробленої моделі розвитку німецькомовної освіти в 

загальноосвітніх школах України в освітній процес доцільними є такі настанови:  

 підвищення мотивації та самомотивації учнів за допомогою пошуку 

нових форм самоідентифікації та самореалізації їх особистості;  

 розширення застосування етнокомпонента в змісті німецькомовної 

освіти; 

 збагачення змісту німецькомовної освіти німецькими світовими 

наданнями; 

 проектування структурних компонентів моделі так, щоб вони 

слугували прообразом ефективної німецькомовної діяльності в реальній практиці. 

Додатково слід враховувати потребу у використанні мультимедійних та 

інтернет ресурсів, інтерактивних Web-сайтів, забезпечення шкіл відповідною 

матеріально-технічною базою, створення і використання ресурсів для підтримки 

змішаного навчання. 

Перехідною ланкою між розробленою прогностичною моделлю і практикою 

підвищення якості німецькомовної освіти в Україні є така дорожня карта дій 

менеджерів української освіти як розроблення конкретних цілей оновлення 

німецькомовної освіти з урахуванням результатів діагностики оволодіння учнями 

її змістом.  

При розробленні відповідних цілей провідними слід вважати:  

 формування в учнів стійкої мотивації до опанування цінностями 

німецької культури;  
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 формування в учнів системи компетентностей, значущих для 

прийняття на самоцінному рівні суголосних між  собою цінностей української і 

німецької етнокультур; 

 формування в учнів досвіду емоційно-вольового ставлення до світу 

цінностей німецької культури; 

 формування в учнів досвіду творчої діяльності, спрямованого на 

німецькомовну культуру; 

 формування в учнів гуманної комунікації німецькою мовою у різних, 

зокрема нестандартних ситуаціях. 

Нова прогностична модель розвитку німецькомовної освіти в 

загальноосвітніх школах  України – це складна, відкрита і динамічна система, 

структура якої відображає цілісний педагогічний процес німецькомовної освіти 

учнів, результатом якої є підвищення ефективності німецькомовної середньої 

освіти в Україні. 

На шляху реалізації відповідної моделі в Україні існують такі виклики, як: 

проблема гармонійного поєднання ідеї розвитку німецькомовної освіти з курсом 

країни на багатомовність (реалізація цього курсу вимагає високого рівня 

ресурсного забезпечення не тільки німецькомовної, а й англомовної, 

україномовної та інших різновидів освіти, на що сьогодні у державі не вистачає 

коштів); проблема поглиблення і розширення напрямів наукового пошуку 

(насамперед педагогічного і психологічного), пов’язана з практикою розвитку 

німецькомовної освіти (особливо введення в практику навчання німецької мови 

етнокультурного компонента): кількість відповідних наукових досліджень в 

Україні, особливо в контексті розбудови німецькомовної освіти в закладах 

загальної середньої  школи вимагає суттєвого збільшення; проблема переведення 

діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти на рейки організації 

особистісно орієнтованого професійного навчання і самовиховання вчителя 

німецької мови; реально існує і проблема розвитку формальної, неформальної і 

інформальної післядипломної педагогічної освіти вчителя німецької мови. 
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Запропонована модель розвитку німецькомовної освіти в загальноосвітніх 

школах України спроектована на засадах гуманізації, відповідає чинним освітньо-

нормативним вимогам і належить до перших подібних вітчизняних розробок, що 

зумовлює її актуальність і тому є своєчасним і доцільним внеском у справу 

розвитку іншомовної педагогічної освіти в Україні. 

 

 

 

 

2.2. Тенденції розвитку німецькомовної освіти в національній 

загальноосвітній школі 

Сучасний глобалізований розвиток світу вносить істотні корективи в 

шкільну іншомовну освіту, оскільки вона покликана сприяти реалізації майбутніх 

випускників до активної діяльності в різноманітних сферах міжкультурного, 

економічного та політичного життя.  

Національну німецькомовну освіту як будь-який процес, що розвивається, 

збагачується і модернізується доцільно розглядати з урахуванням загальних 

історичних, політичних, соціальних, економічних, педагогічних й інших чинників 

становлення загальноосвітньої школи періоду кінця ХХ – на початку ХХІ століття 

в Україні. 

Упродовж століть Європа була центром розвитку освіти й виховання та 

ініціатором пошуку нових підходів в іншомовній освіті для урізноманітнення 

вивчення іноземних мов. У питанні напрямів і чинників розвитку іншомовної 

освіти вже накопичено значний позитивний досвід як в нашій країні, так і за 

кордоном. 

Так як досягнутий за останні роки прогрес у вивченні німецької мови в 

школах України (кінець ХХ – на початок ХХІ століття) ще не став предметом 

цілісного педагогічного дослідження, є потреба у більш глибокому обґрунтуванні 

основних тенденцій розвитку німецькомовної освіти в національній 

загальноосвітній школі. 
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Досліджуючи розвиток німецькомовної освіти в національній 

загальноосвітній школі, виникає необхідність визначити напрямки її 

спрямованості, тобто тенденції.  

«Поняття «тенденція» означає напрям розвитку певного явища» [22, c. 531]. 

Тенденції розвитку німецькомовної освіти в Україні віддзеркалюють не тільки її 

освітній, але й зовнішньо-політичний та культурний поступ.  

Упродовж кінця ХХ – початку ХХІ століття в Україні зроблено вагомі 

кроки щодо модернізації загальноосвітньої школи в напрямку вивчення іноземних 

мов і німецької мови. Зокрема, це дало змогу вдосконалити навчальні програми, 

сприяло появі передумов до виникнення сучасних навчальних комплексів, дало 

можливість запровадити навчання німецької мови за вибором (як першої, так і 

другої іноземної мови). 

Як засвідчують результати аналізу відповідної літератури, найбільші 

реформи в організації шкільної освіти, зокрема німецькомовної відбулися  в 

Україні саме в період із 1990 до 2018 року. Вони значною мірою пов'язані з 

проголошенням незалежності України та з 2017-2018 Українсько-німецьким 

роком, який на офіційному рівні було визнано Роком вивчення німецької мови. 

Рішення про проведення 2017-2018 Українсько-німецького року мов було 

прийнято у 2016 році міністрами закордонних справ обох країн, щоб через 25 

років після початку дипломатичних відносин поглибити взаємну довіру та дружбу 

між Німеччиною та Україною, а також ще більше розвинути співпрацю у сферах 

освіти та культури. Спільний Рік мов відкрив 9 та 10 вересня 2017 року вуличний 

фестиваль у Києві, а завершив Міжнародний освітній конгрес влітку 2018 ріку. 

«Мова і література упродовж всього року служили платформами для знайомства з 

сучасною культурою, новітніми стандартами в освіті та європейськими 

цінностями німецького народу в Україні» [238].   

Передусім йдеться про модернізацію змісту національної шкільної 

іншомовної освіти, оскільки вже в перші роки незалежності було впроваджено 

навчальні плани та програми нового типу з усіх навчальних дисциплін, в тому 

числі німецької мови. Вони віддзеркалювали результати нових досліджень у 
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педагогіці і методиці викладання іноземних мов. Реформа модернізації змісту 

шкільної іншомовної освіти в Україні певним чином була зумовлена низкою 

чинників, зокрема: соціально-економічним становищем України після розпаду 

СРСР і, як наслідок, проголошенням Україною статусу незалежної, 

багатонаціональної держави. Ці чинники відобразилися на виборі підходів до 

організації процесу навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах України.  

Починаючи з кінця минулого століття, відбувся динамічний розвиток змісту 

німецькомовної шкільної освіти України в контексті модернізації і зародження 

реформ, спрямованих на підвищення суспільної освіченості та посилення 

конкурентоспроможності випускників.  

Найбільш значущі та перспективні зміни відбуваються в освітній галузі 

України в останні десятиліття. Передусім, вони є похідними від нових мовних 

стратегій, що з’явились в країнах Західної Європи під впливом глобалізаційних та 

інтеграційних процесів. Проведення широкомасштабних освітніх реформ у 

європейських державах актуалізувало загальну тенденцію формування і 

подальшого розвитку сфери іншомовної освіти України в сучасних умовах, в її 

змістовому вимірі та посиленні пріоритету вивчення іноземних мов.   

Синтез розвитку мовних стратегій Європейських країн у сфері іншомовної 

політики та відповідь національних освітніх закладів на суспільний запит сприяли 

модернізації національної іншомовної освіти. Результати аналізу її змісту, 

методики, засобів в період 1990-2018 років дозволяє визначити існування цілісної 

сукупності тенденцій у неперервному поступі. 

І. Тенденції до фундаменталізації змісту вивчення німецької мови в 

навчальних планах та програмах. 

У колі відповідних тенденцій чільне місце займає насамперед тенденція 

«Підвищення значення цінностей німецької культури». 

Головним поняттям у контексті тлумачення даної тенденції є поняття 

«цінність». Проблема цінності розглядається давно, але на сьогодні немає 

однозначного твердження. За Д. Леонтьєвим, який широко розглядає це поняття в 

своїх дослідженнях, «цінність – поняття, за допомогою якого характеризується 
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соціально-історичне значення для суспільства і особистісний зміст для індивідів 

певних явищ дійсності. Цінності служать важливим фактором соціальної 

регуляції поведінки особистості і взаємовідносин людей» [164, с. 39].  

За роки незалежності України в нових суспільно-політичних і економічних 

умовах закладається національна концепція виховання в учнів іншомовної 

культури, суголосної до загальнолюдських цінностей, яка ввібрала в себе 

багатство культурної спадщини народів іншомовних країн. Тим самим 

наголошується на позитивному впливі набутих знань на усвідомлення в учнів 

своєї власної культури.  

Підвищення питомої ваги цінностей німецькомовної культури відбувається 

через розширення та поглиблення лінгвокраїнознавчих і соціокультурних знань 

про німецькомовні країни, мова яких вивчається у загальноосвітніх закладах і 

забезпечення використання цих знань у практичній діяльності майбутніх 

випускників як необхідного складника іншомовної комунікативної 

компетентності. Йдеться про відбиття у змісті німецькомовної освіти системи 

відповідних умінь та навичок. 

Поняття «цінностей» німецькомовної культури, а особливо їх засвоєння 

учнями є значущим для їх інтелектуального і духовного розвитку, виховання  у 

них якостей, що відкривають можливості для проведення міжкультурного 

діалогу, побудованого на взаєморозумінні, засадах гуманістичного мислення та 

орієнтованого на взаємозбагачення пізнавальними та мистецькими здобутками 

людства. Більш того, знання учнями української школи особливостей історичної 

пам’яті та національної самобутності німецькомовного народу сприяє 

поглибленню їх потреби в занурення в культуру українську, відкриттю у ній ще 

невідомих для них сторінок. 

Другою тенденцією є тенденція «Підвищення рівня варіативності 

підручників, посібників і навчальних комплексів».  

Дана тенденція розкривається через відносну свободу для учнів і викладачів 

у виборі підручників, посібників і навчальних комплексів з німецької мови у 

школах України. Такої свободи не було в радянській освітній системі, яка 
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орієнтувала на однакові навчальні посібники для усіх шкільних освітніх програм. 

Вчитель сьогодні  має можливість варіювати рівень складності підручників 

залежно від рівня підготовленості учнів та складності програми шкільної 

дисципліни «німецька мова».  

«Трансформаційні процеси, що відбувались у сфері шкільної іншомовної 

освіти на початку ХХІ ст. відобразились на  перегляді ролі шкільного підручника 

– він залишається основним, але не єдиним засобом навчання. На цьому етапі 

з’являються навчально-методичні комплекси – сукупність засобів навчання, що 

сприяють реалізації вимог чинної навчальної програми. Ці три компоненти 

(підручник, робочий зошит і програмний педагогічний засіб) у сукупності можна 

розглядати як основні засоби реалізації не тільки цілей і змісту навчання, але й 

методичних концепцій авторів на новому етапі розвитку вітчизняної шкільної 

іншомовної освіти» [247, с. 162-163].  

З’являються серії національних навчальних комплексів з німецької мови для 

загальноосвітніх середніх закладів, створені одним автором або авторським 

колективом: Н. Басай; С. Сотниковою: М. Сидоренко, О. Палій; Г. Гоголєвою, С. 

Сотниковою;  С. Білоусовою, С. Сотниковою, відповідно до цієї тези пройшли 

апробацію упродовж тривалого часу як основний дидактичний засіб навчання 

німецької мови та підтвердили свою ефективність на засадах єдиної концепції.  

У комплексі з підручниками з німецької мови використовуються робочі 

зошити і програмні педагогічні засоби з метою організації самостійної роботи, 

диференціації навчальних дій учнів і урізноманітнення контролю їхніх знань.  

Пропонуючи учням цілий комплекс знань, умінь і навичок у різних видах 

мовленнєвої діяльності, сьогодні вчитель повинен вибрати та рекомендувати їм 

такий начальний комплекс, що в змозі надавати достатні знання не тільки про 

мову, а і про звичаї, традиції та історію німецькомовних країн. 

Третя тенденція − «Поглиблення інтеграцій цінностей української й 

німецької культур» у навчальний процес, вона також є однією із важливих 

тенденцій розвитку німецькомовної освіти на шляху входження України в 

загальноєвропейський освітній простір. Збереження та розвиток культурних, 



130 
 

освітніх та економічних зв’язків із німецькомовними країнами активізує 

інтеграційні процеси, що позитивно впливає на розвиток своєї національної 

культури та стимулює поширення української мови за межами України. 

Після проголошення незалежності перед Україною постала проблема 

збереження національно-культурних пріоритетів, пошуку співвіднесення 

внутрішніх проблем з погляду українського суспільства із європейськими 

тенденціями розвитку. Звідси виникла необхідність пошуку формули 

інтеграційних процесів у світові структури, насамперед в європейський освітній 

простір, задекларувавши ідею збереження національної ідентичності.  

На сьогодні інтеграція цінностей українськомовної й німецькомовної 

культур може розширити культурні кордони українського суспільства, посилити 

його конкурентоспроможність, збагатити в мовному та культурному аспектах.  

Інтеграція європейських цінностей в освітній процес України сьогодні вже 

здійснюється шляхом їх віддзеркалення у змісті навчальних програм з німецької 

мови, їх синтезування з цінностями української культури. Це сприяє більш 

глибокому вивченню і засвоєнню учнями цінностей національної культури і 

інтелектуальної спадщини, сприяє появі в них духу творчості, усвідомленню 

сутності німецьких демократичних традицій, моделі співіснування різних народів 

і культур, виховує у дітей толерантність у спілкуванні та громадянську 

відповідальність за власні навчальні дії. 

Водночас необхідно усвідомити, що вчителю випало нелегке завдання 

вирізнити національну ідентичність українського і німецькомовного народів, 

знайти і донести до свідомості учнів той самий спільний європейський дух із 

непростої взаємодії різних національних культур.  

М. Набок стверджує, що «з огляду на поліетнічність українського 

суспільства та його запит на полікультурність кожен загальноосвітній заклад 

України має стати школою діалогу культур. Тому українська освіта в умовах 

глобалізації має зосередитись на пошуці шляхів реалізації двоєдиної місії – 

плекати українського громадянина і громадянина світу» [192].   
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Ще одна тенденція − «Орієнтація цінностей змісту іншомовної освіти на 

особистість» лежить в основі розвитку  нової вітчизняної освітньої реформи. У 

державній Концепції «Нова українська школа»  наголошується на 

індивідуалізованому характері навчання, який направлений на максимальний 

розвиток здібностей дитини, необхідності урахування інтересів і потреб кожного 

конкретного учня, що дозволяє враховувати його можливості і сприяти його 

самореалізації. У процесі вивчення німецької мови це стає можливим за 

допомогою використання комунікативних та особистісно зорієнтованих освітніх 

методик, котрі враховують й розвивають індивідуальні здібності учнів, формують 

мовленнєві вміння та навички за допомогою направленості освітніх програм 

відповідно до різних індивідуальних можливостей як учнів, так і вчителів. 

Суттєвим чинником у цьому напрямку розвитку німецькомовної освіти є 

збагачення її змісту уміннями вчитися, уміннями самостійної когнітивної 

діяльності з використанням новітніх засобів інформаційних технологій. Це 

важливо для формування в учнів системи цінностей та відношень, які 

відповідають багатонаціональному суспільству за допомогою вивчення 

іншомовної культури німецькомовних народів. 

Стратегічно значущою є і тенденція «Розширення змістових ліній 

німецькомовної освіти за рахунок екологічної, громадянської, валеологічної і 

ринкової складових». 

У додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 

1/9-436 у методичних рекомендаціях щодо викладання іноземних мов 

зазначається, що в 2017-2018 навчальному році розпочнеться реалізація 

оновлених програм з іноземних мов для 5-9 класів загальноосвітніх закладів. 

Особливістю нового навчального змісту іноземних мов є те, що він передбачає 

розгортання навчально-виховного процесу не тільки за традиційною тематикою 

ситуативного спілкування, але й за чотирма інтегрованими змістовими лініями, а 

саме: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», 

«Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які спрямовані 
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на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння в різних сферах 

життєдіяльності суспільства та у реальних ситуаціях. 

Важливим аспектом зазначеної тенденції є розширення і поглиблення 

позакласної, клубної, гурткової, музейної й іншої неформальної роботи, від якої 

залежать якість опанування учнями цінностями німецької культури.  

Дана тенденція представлена в оновлених навчальних програмах, планах, 

навчальних комплексах та дидактичних матеріалах з німецької мови для 

загальноосвітніх закладів України.  

 Другу окрему групу складають тенденції до оновлення методики вивчення 

німецької мови. 

Важливе місце в даній групі займає тенденція «Зростання іншомовної 

комунікативної компетентності учня в системі інноваційних методів навчання». 

Зазначимо, що відповідна тенденція розвитку іншомовної освіти значною 

мірою зумовлюється появою особистісно зорієнтованого навчання. Нині в системі 

навчання німецької мови  використовується поєднання і комбінування загально 

дидактичних, інтерактивних та спеціальних особистісно зорієнтованих методів 

навчання. Це позитивно вплинуло на можливість урахування іноземного досвіду в 

галузі німецькомовної освіти, вироблення національних рівнів формування, 

розвитку й удосконалення іншомовної комунікативної компетентності на основі 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.  

Суттєвим чинником, який позитивно впливає на формування 

німецькомовної компетентності, є організація пізнавального процесу з 

залученням системи інноваційних методів навчання, які підвищують рівень 

практичного застосування німецької мови із нестандартними підходами для 

забезпечення її якісного вивчення. За таких підходів діти мають можливість в 

індивідуальній, груповій та ігровій формах спілкуватися німецькою мовою та 

застосовувати її у різних видах мовленнєвої діяльності.  

Така організація вивчення німецької мови з використанням системи 

інноваційних методів навчання є дієвим засобом підвищення комунікативної 

компетентності, оскільки дає можливість показати учням інший стиль 
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викладання, де наголос робиться на практичній частині й знаннях, які можна 

застосувати у різних сферах життя.    

Кінцевою метою збагачення німецькомовної освіти системою інноваційних 

методів навчання є формування такої німецькомовної компетентності в учня, яка 

сприяє розвитку його іншомовної спрямованості особистості, формування 

цінностей німецькомовної культури. 

Тенденція гуманізації методики вивчення німецької мови є також однією з 

помітних сучасних тенденцій розвитку німецькомовної шкільної освіти. 

Важливою тенденцією розвитку загальної середньої освіти в Україні 

початку ХХІ століття є гуманізація освіти як невід’ємної частини реформування 

та демократизації суспільного життя. Під гуманізацією методики німецькомовної 

освіти ми розуміємо процес створення такої системи методів, прийомів і засобів 

навчання, яка сприяє самореалізації особистості учня на уроці німецької мови. 

Сьогодні вже можна побачити в Україні нові паростки використання відповідних 

гуманних методів навчання німецької мови. Тобто кращі вчителі України 

намагаються здійснити місію, притаманну вчителям школи: прийти на допомогу 

дитині в навчанні жити у взаєморозумінні з собою, з іншими людьми, з 

суспільством,  у гармонії з природою.  

Тенденція гуманізації німецькомовної шкільної освіти є наслідком її опертя 

на принцип дитиноцентризму, тобто забезпечує орієнтацію навчально-виховного 

процесу на потреби учня. Саме гуманізація методики вивчення німецької мови 

забезпечила ситуацію, за якою у вчителя з’явилася свобода вибору педагогічних 

знахідок і розкрилися можливості розробки власної навчальної програми. 

Гуманізація стала засобом вільного вибору ним навчальних комплексів та 

допоміжних засобів навчання для орієнтації на потреби учня. Опочуттєвлено-

інтелектуальні ігри, моральні історії на уроках німецької мови, що направлені на 

сприйняття конкретного учня доводять максимальну індивідуалізованість 

пізнавального процесу. Все вище зазначене цілком відповідає даній сучасній 

глобальній тенденції гуманізації шкільної освіти. 
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Визначальна тенденція даної групи – «Розширення системи засобів 

іншомовної освіти за рахунок інформаційно-комунікативних технологій». 

Інформатизацію освіти як глобальну тенденцію розвитку сучасної шкільної 

освіти у всьому світі визначає нестримний розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій. Тому перед німецькомовною освітою стоїть завдання 

щодо застосування таких методів і способів навчання з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, за яких не втрачається розвивальний 

аспект у становленні особистості. Адже жодний механізм чи пристрій не стає 

основним чинником соціального життя, а лише збільшує роль і значення людини. 

Про це, зокрема, йдеться в соціологічних дослідженнях експертів «Ліги 

Культури», учасників стратегічної дорадчої групи "Освіта", яка розробила проект 

«Концепції розвитку освіти в Україні 2015 - 2025 роки» ще в 2014 році [243].  

Використання таких технологій на уроках німецької мови спрямоване на 

створення сприятливого інформаційно-знаннєвого соціокультурного середовища 

для творчого розвитку особистості. 

В останнє десятиліття в основі розвитку німецькомовної освіти в Україні 

набуло поширення викладання німецької мови за допомогою сучасних технічних  

засобів навчання та широке застосування електронних освітніх ресурсів як 

необхідної ланки в системі засобів іншомовної освіти. 

 «Електронні освітні ресурси, – дає таке визначення В. Биков, – вид засобів 

освітньої діяльності, що існують в електронній формі, є сукупністю електронних 

інформаційних об’єктів (документів, документованих відомостей та інструкцій, 

інформаційних матеріалів, процесуальних моделей та ін.), що розташовуються і 

подаються в освітніх системах на запам’ятовуючих пристроях електронних 

даних» [23, с. 9]. Варто зазначити, що до провідних електронних освітніх ресурсів 

навчального призначення у закладах загальної середньої освіти автор відносить і 

електронний підручник. 

Дана тенденція поступово реалізуються у сучасних загальноосвітніх 

закладах, так як потребує значних фінансових вливань в освітню галузь, але є 

необхідною і нагальною, оскільки впливає на формування пізнавально-творчої 
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особистості учня. Тоді особистість має високий рівень володіння  інформаційно-

комунікативними навичками і здатна до сприйняття і передачі різного роду 

іншомовної інформації. 

Використання учнями і вчителями німецької мови інформаційно-

комунікаційних технологій  розширює можливості в пошуці цінностей 

німецькомовної культури, їх засвоєнні, забезпечує якісне оволодіння учнем 

комунікативною компетентністю. 

Важливою є й тенденція «Підпорядкування засобів німецькомовної освіти 

ідеї діалогу німецької і української культур». 

Філософія розвитку європейської спільноти відображається у єдності 

різноманітних націй і народів. Формула відповідної тенденції пов’язана з 

шануванням цінностей власної національної культури, історичних українських 

коренів. Саме на такому фундаменті поваги до національної ментальності і 

відбувається на уроках з німецької мови поява ситуацій усвідомлення учнями 

значущості діалогу з культурою німецького народу, належності до сім’ї всіх 

європейських народів, що складають єдину Європу. 

Положення про значущість діалогу культур стали принциповими і для 

наукового пошуку О. Дубасенюк. Авторка зазначає, що «вчені виділяють новий 

підхід до розуміння освіти як діалогу культур, що дозволяє по-новому подивитися 

на зміст навчання, сам навчальний процес, на суб’єктів освіти. Саме в діалозі 

культур проявляє себе нова сутність освіти. Освіта покликана сформувати нові 

цінності, до яких належать духовність, солідарність і консолідація людей, єднання 

їх з природою, розуміння роботи як процесу, що приносить задоволення» [88, с. 

61].   

Діалог німецької і української культур – це своєрідний дороговказ на шляху 

від свого до чужого, а потім до спільної перспективи в єдиній Європі.  

Саме на цьому робить акцент і С. Благініна,  зазначаючи, що «німецький 

народ і його керівники створювали та удосконалювали власну систему виховання 

і навчання унікальним чином і для досягнення власних цілей з повагою до 

головних засад протестантського світогляду і постійного вдосконалення задля 
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задоволення кадрових і професійних вимог економіки і виробництва даного 

періоду та інтервалу найближчих років. Світ визнає успіхи німців, відзначаючи 

насамперед високий професіоналізм випускників навчальних і фахових закладів 

усіх рівнів» [35, с. 22].  

 Вчитель німецької мови – це просвітник учнів у питаннях співпраці 

німецьких та українських культурних діячів, освітян, а також, у питаннях 

проведення міждержавних соціокультурних заходів. Він повинен занурювати 

учнів у самостійну систему їх пошуку, для цього є відповідне підґрунтя.  

В Україні щороку проводяться німецько-українські міжнародні семінари, 

культурологічні дискурси та багато інших заходів, направлених на обговорення 

перспектив співпраці,  про міждисциплінарні та міжкультурні можливості в 

Німеччині та Україні. Так у жовтні 2012 року було проведено Міжнародний 

науково-дослідницький семінар на тему «Німецько- й україномовні дискурси: 

лінгвістичні та культурологічні перспективи» у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. 2018 рік був визначений роком німецької 

мови в освітній галузі України для подальшого просування пріоритету вивчення 

німецької мови. Зростає подальший діалог між українськими та німецькими 

учнями, зокрема, в комунікативному просторі сучасної мережі Інтернет.  

Третя тенденція даної групи – «Поєднання засобів тестового і інших видів 

оцінювання навчальних досягнень учнів з німецької мови».  

Тестування як метод контролю знань в українській освітній галузі було 

представлене ще на початку 90-х років минулого століття. Було розроблено тести 

з іноземних мов для учнів середніх навчальних закладів, які використовувались 

під час проведення випускних іспитів. На початку 1998 року було розроблено 

проект розвитку тестового контролю Державного освітнього стандарту з 

іноземної мови.  

Наявна практика контролю має виражену комунікативну спрямованість – 

оволодіння учнями іноземною мовою як засобом спілкування. Проте отримані 

результати вказують, що стандартизація тестового контролю для проведення 

випускних іспитів також залишається проблемою і потребує вирішення. Оскільки 
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характерною рисою сучасності є наявність переважно у великих містах 

загальноосвітніх закладів, що надають високоякісну (елітарну) освіту, тобто 

закладів, які мають модернізовану матеріальну базу, доступ до новітніх 

технологій та якісного професійного ресурсу, можливість збільшення годин для 

вивчення іноземних мов, в результаті чого якість знань учнів з німецької мови є 

значно вищою. Крім того, стали проявлятися територіальні відмінності в якості 

знань учнів з іноземних мов загальної середньої освіти, зокрема між сільськими та 

міськими школами, між окремими регіонами. Результатом такої освітньої  

політики є нерівні умови для отримання знань учнями, для участі в різного роду 

міжкультурних проектах і, як наслідок, це впливає на рівень показників якості 

ЗНО з іноземних мов.  

З питань розвитку педагогічного тестування з німецької мови в Україні вже 

накопичено певний досвід: щороку видаються збірники матеріалів із тестами ЗНО 

з німецької мови, збірники тестів, що входять до навчальних комплексів, 

спеціальні журнали з тестами на допомогу педагогу та ін. 

 Отже, в еволюції змісту німецькомовної освіти в загальноосвітніх закладах 

України за досліджуваний період нами простежувалися такі тенденції: 

 І. Тенденції до фундаменталізації змісту вивчення німецької мови в 

навчальних планах та програмах: 

1. Тенденція «Підвищення значення цінностей німецької культури»; 

2. Тенденція «Підвищення рівня варіативності підручників, посібників і 

навчальних комплексів»; 

3. Тенденція «Поглиблення інтеграцій цінностей української й німецької 

культур»; 

4. Тенденція «Орієнтації цінностей змісту іншомовної освіти на 

особистість»; 

5. Тенденція «Розширення змістових ліній німецькомовної освіти за 

рахунок екологічної, громадянської, валеологічної і ринкової складових». 

 ІІ. Тенденції до оновлення методики вивчення німецької мови: 
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1. Тенденція «Зростання іншомовної комунікативної компетентності учня в 

системі інноваційних методів навчання»; 

2. Тенденція гуманізації методики вивчення німецької мови. 

ІІІ. Тенденції до модернізації засобів іншомовної освіти: 

1. Тенденція «Розширення системи засобів іншомовної освіти за рахунок 

інформаційно-комунікативних технологій»; 

2. Тенденція «Підпорядкування засобів німецькомовної освіти ідеї діалогу 

німецької і української культур»; 

3. Тенденція «Поєднання засобів тестового і інших видів оцінювання 

навчальних досягнень учнів з німецької мови».  

Аналіз тенденцій становлення німецькомовної освіти в загальноосвітніх 

школах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття має значний інтерес для 

вітчизняної науки в контексті стратегії інтеграції національної освіти в світовий 

освітній процес, з метою пошуку шляхів вирішення існуючих проблем, що стоять 

перед педагогічним співтовариством. 

Стратегічною метою сучасної німецькомовної освіти є формування 

високоосвіченої та самодостатньої особистості учня, спрямованої на досконале 

володіння німецькою мовою і культурою, яка б сприяла зміцненню позицій рідної 

мови і також відкривала нові можливості для розвитку творчої особистості учнів з 

урахуванням специфіки реальної іншомовної ситуації в Україні.  

Отже, всі перелічені нами тенденції в системі німецькомовної освіти 

пов’язані з прагненням створити міцне підґрунтя для органічного розвитку 

національної іншомовної освіти з урахуванням світової практики навчання 

іноземних мов та кращих вітчизняних традицій вивчення німецької мови. 
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2.3. Деструктивні фактори оволодіння українськими учнями 

німецькомовною культурою в загальноосвітніх школах України в кінці ХХ – 

на початку ХХІ століття 

Реалізація стратегічних напрямів розвитку педагогічної освіти в Україні 

пов’язана з використанням кращого зарубіжного і вітчизняного досвіду 

формування особистості учня засобами різних дисциплін, і зокрема німецької 

мови. Ідеться передусім про вплив історичних передумов на оволодіння учнями 

німецькою мовою в школах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. 

Іншомовна освіта випускників середніх освітніх закладів України значно 

поступається місцем перед європейською освітою не тільки від небажання учнів 

вчитися, але й під впливом різноманітних деструктивних факторів, які негативно 

позначилися на оволодінні ними іншомовною культурою.  

Також низька якість підготовки українських учнів з німецької мови тісно 

пов’язана з деструктивними факторами в розвитку культури країни, стереотипами 
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поведінки, процесами, що відбиваються в українському суспільстві в наш час у 

вимірах  входження України в загальноєвропейський освітній простір. 

Результати аналізу сучасного стану німецькомовної компетентності учнів 

середніх освітніх закладів України (описаної нами в підрозділі 1.1.) свідчать про 

існування в цьому процесі сукупності проблем. Для більшості учнів шкіл України 

рівень спілкування німецькою мовою не є достатнім і не забезпечує очікуваних 

результатів. Ідеться передусім про проблему впливу різноманітних деструктивних 

факторів на вивчення учнями німецької мови.  

У дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як К. Галустова 

[63], О. Зарівна [98], Т. Литньова [167], О. Топузов [291], В. Цетлін [313], 

спостерігається виокремлення деяких деструктивних факторів, які в різній мірі 

впливають на якість вивчення німецької мови. 

В Україні якість підготовки майбутнього випускника пов’язана з 

необхідністю оволодіння ним іноземними мовами ще в школі, що надає шанси 

останнім на досягнення успіху в їхній подальшій освіті та набуття професійно 

спрямованої іншомовної компетентності для успішної подальшої реалізації в 

професії, що сприяє мобільності українських випускників у міжнародному 

просторі.  

Оволодіння іноземною мовою є обов’язковою складовою освіченості учнів 

в українській школі, але на заваді цьому існує ряд деструктивних факторів і 

чинників. Розглянемо їх вплив на оволодінні німецькою мовою учнів середньо 

освітніх навчальних закладів України. 

Ми виділимо зовнішні та внутрішні чинники, кожен з яких, більшою чи 

меншою мірою, мав вплив на стан німецькомовної підготовки випускників 

середньо освітніх закладів України.  

 Серед зовнішніх чинників найбільш суттєвим є інформаційна війна.  Окрім 

того, вона значно впливає на управління, ринок праці і виробництва, політичні 

течії, всі суспільні інституції і процеси як  у світі, так і в нашій державі. 

Світоустрій замкнутих національних держав закритий до глобального 

співтовариства. Разом з тим, кожен регіон України намагається зберегти власну 
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ідентичність, а тому вимагає до себе толерантного ставлення і розуміння. Саме 

тому в епоху глобалізації надзвичайно актуально, щоб підростаюче покоління 

розуміло необхідність  володіння німецькою мовою як носієм іншомовної 

культури, а також, збереження власної етнічної і культурної ідентичності. 

Не менш важливим зовнішнім чинником, який вплинув на формування 

оволодіння іншомовною культурою в Україні, постає активізація міграційних 

процесів в світі та не готовність українського суспільства до ефективної 

міжкультурної комунікації. Таким чином, «постійне зростання числа 

міжкультурних контактів, комунікативних зв'язків, розвиток міжнародного 

співробітництва в усіх сферах суспільного життя, виникнення великої кількості 

проблем, вирішення яких вимагає спільних зусиль з боку всієї світової спільноти 

створює нові і нові приводи для міжкультурної комунікації. За можливістю мають 

усуватись міжкультурні дефіцити, інтенції домінування і переваги, забобони і 

деструктивні національні і культурні стереотипізації, ворожість до іноземців і 

страх перед носіями іншомовної культури» [98, с.7].  

Економічний аспект як один із зовнішніх чинників не є також 

малозначущим. Іноземні інвестиції, зокрема німецькі, в українську економіку є 

об’єктивно необхідними, своєчасними і значущими, але замалими. Слід також 

відзначити традиційну солідність німецького суспільства і партнерства. 

Український уряд, який співпрацює з Німеччиною, користується великою 

підтримкою німецької держави, що не можна сказати про багатьох інших 

зарубіжних партнерів, але вливання німецького капіталу в Україну проходить 

повільно і в дуже малих відсотках. 

До деструктивних зовнішніх факторів оволодіння українськими учнями 

іншомовною культурою в останні роки треба віднести також і російську агресію, 

яка стала причиною міграційних процесів у середині країни й недооцінену 

потребу у формуванні позитивного ставлення людей до вивчення іншомовної 

культури мовними засобами. Переміщення населення з окупованих територій або 

територій, наближених до бойових дій у межах однієї країни нерозривно 

пов’язане не тільки зі зміною постійного місця проживання назавжди чи на 
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тривалий час, а також із зміною навчального закладу дітей шкільного віку 

внутрішніх мігрантів. Ця проблема відноситься нині до десятків, а може й сотень 

тисяч особистостей.  Нерідко цей процес пов'язаний з нераціональністю і 

неорганізованістю тощо. Стосунки між людьми в районах переселення стають 

іноді суперечливими, а в ряді випадків – конфліктними. Не вивчаючи німецької  

мови раніше при зарахуванні до класу, в якому німецька вивчається, учні мають 

самостійно наздоганяти програму. Тому батьки таких дітей найчастіше надають 

перевагу класам з вивченням другої іноземної мови російської. Або навпаки, 

вивчаючи німецьку мову в школі раніше, при зарахуванні до класу, де німецька не 

вивчається, учні втрачають можливість продовжити вивчення німецької мови, тим 

самим втрачають доступ до ресурсу полімовності, наслідком якого є руйнація 

полікультурних цінностей, знищення пріоритетів вивчення іноземних мов. 

 Тому, на нашу думку, саме держава, особливо засобами мовних стратегій, 

має постати як своєрідний запобіжник загрозі зіткнення дітей мігрантів з 

проблемою вибору іноземної мови та виступити внутрішнім чинником 

безконфліктного врегулювання ситуації, забезпечення врівноваженого 

спілкування учителів з новими учнями та їх батьками в ареалах спільного місця 

проживання, налагодження між ними порозуміння і плідного подальшого 

співробітництва.  

Визначено й внутрішні деструктивні чинники, кожен з яких має свій 

особливий вплив на стан оволодіння українськими учнями німецькою мовою.  

Серед головних перешкод процесу оволодіння учнями німецькою мовою 

чільне місце займає поступова втрата нею мовного статусу однієї з 

пріоритетних мов після Другої світової війни.  

Щоб визначити дану перешкоду, ми повинні вийти за хронологічні межі 

нашого дослідження і глибше зануритися в історичні умови вивчення німецької 

мови на території України. 

Серйозний удар по німецькій культурі, у тому числі і по вивченню 

німецької  мови, завдала Друга світова війна. У результаті в Радянському Союзі 

стало скорочуватися вивчення мови переможеної сторони. У системі освіти її 
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змінила англійська мова, яку стали вивчати в якості основної, тобто, першої 

іноземної. 

За радянських часів популярність німецької мови визначалася військовим 

минулим УРСР. У післявоєнні часи в якості захисту радянських людей від 

німецьких загарбників проголошувалося загальнонародне вивчення німецької 

мови. Цим і визначалося число спеціалізованих шкіл з німецькомовним 

контентом та наявність німецької мови як одного з обов'язкових шкільних 

предметів. 

Значним є досвід тривалого викладання німецької мови в історії радянських 

шкіл, який вимагає дбайливих обробки, аналізу та узагальнення в реальних 

умовах лідерства англійської мови для того, щоб осмислити і впорядкувати 

введення німецької мови як другої іноземної, а також звести до мінімуму 

можливість морального травмування учительського складу шкіл, в яких німецька 

мова втратила статус першої іноземної мови. 

Процес підняття німецькою мовою статусу другої іноземної мови 

здійснюється в Україні в значній мірі «знизу», тобто, стихійно. Інтерес до 

проблеми вивчення німецької мови як другої іноземної намітився лише відносно 

недавно. 

До внутрішніх деструктивних факторів оволодіння українськими учнями 

іншомовною культурою необхідно віднести і підпорядкованість змісту і 

методики іншомовної підготовки учнів загальноосвітніх закладів політичному 

замовленню за часів радянської України.  

«Така ситуація, – зазначає Т. Литньова, – була обумовлена низкою причин. 

По-перше, це відбиток періоду холодної війни з вибудовою залізної завіси між 

СРСР та державами так званого "капіталістичного табору". Безпосередні контакти 

з іноземцями стали мінімальними, а суспільство не потребувало осіб, які б 

володіли іноземною мовою на рівні усного спілкування. По-друге, в галузі 

зовнішньої політики цей період характеризувався прагненням уряду і партії 

посилити ідейно-політичну підготовку суспільства, зокрема молоді. У зв’язку з 

цим у процесі викладання навчальних предметів значна увага зверталася на 
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реалізацію загальноосвітніх і особливо виховних завдань. Вирішувати ці завдання 

під час навчання іноземної мови найкраще було при читанні ідеологічно 

витриманих текстів. По-третє, при недостатній кількості кваліфікованих 

викладачів і великій наповнюваності класів досягти позитивних результатів у 

навчанні іноземних мов було майже неможливо» [167, с.101].     

Отже, за часів радянської України виховний потенціал іноземних мов 

вбачався не тільки в змісті матеріалу, а й в організації процесу навчання 

іноземних мов. Сьогодні вивчення німецької мови не має політичного чи 

ідеологічного  підґрунтя. Його значення визначається місцем Німеччини в 

світовій і українській економіці. Але  німецька мова в Україні в якості шкільної 

дисципліни вже втратила свої колишні лідируючі позиції і значно поступається 

англійській, задовольняючись сьогодні другим місцем. 

На шляху організації педагогами процесу оволодіння учнями німецькою 

мовою серйозною перешкодою треба вважати  відсутність вибору 

німецькомовної літератури за часів радянської України, особливо якісних 

книжкових видань німецькою мовою (зокрема навчальних підручників і 

посібників). Проблема виникла внаслідок недосконалої системи державного 

регулювання дотримання стандартів і законів України. Вона існує і в наш час.  

Багато років на уроках іноземної мови було вивчення ідейно-політичної, а 

не освітньої та загальнонаукової літератури. Для навчальних підручників і 

посібників радянської школи була характерна низка вимог до ідеологічної 

наповненості змісту видань. Культура іноземної мови подавалася не цілком 

зрозуміло, робота з науковою літературою знаходилася на початковому рівні.  

Можемо стверджувати, що вибору німецькомовної літератури як такого за 

часів радянської України не існувало, а навчання німецькій мові учнів в школі 

проходило на базі виключно затверджених підручників і посібників 

підпорядкованими органами радянської освіти. Для використання роздаткового 

німецькомовного матеріалу тощо була характерна низка вимог до ідеології  та 

комуністичної наповненості змісту та необхідність відповідати теорії і методиці 

ідеологічного виховання. 
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Питання навчальних видань в освітньому процесі постає дуже гостро і 

потребує серйозного ставлення і за часів незалежної України. Гостро стоїть і 

проблема вибору авторів для написання підручників з іноземних мов. До 

вирішення цього питання треба підійти, залучивши досвід роботи розвинених 

країн світу. Треба вважати і загальні порушення вимог стандарту шкільних 

підручників і посібників серйозною перешкодою на шляху організації процесу 

оволодіння іноземною мовою.  

На відміну від єдиної радянської освітньої системи, яка забезпечувала 

однакові за змістом навчальні посібники для всіх закладів середньої освіти, «зараз 

у школах України  є відносна свобода у виборі підручників з німецької мови. У 

цьому є свої плюси і мінуси. З одного боку, школа може варіювати рівень 

складності підручників у залежності від рівня підготовки учнів та в залежності від 

програми шкільної дисципліни німецька мова наприклад з якого класу (з першого, 

другого чи з п’ятого) вводиться вивчення. З іншого боку, дуже важко оцінювати 

рівень володіння німецькою мовою у випускників, які займалися за різними 

шкільними підручниками чи навчальними посібниками» [299, с. 128].  

Однак зміни, що відбулись, на думку науковців, є лише частковими та 

недостатньо впливають на вирішення загальних проблем. Опитування, проведені 

в межах проекту ПРООН серед методистів бібліотечних фондів із різних областей 

України (листопад 2002 р.), засвідчили, що «основними проблемами підручників 

загалом є низька якість, перевантаженість матеріалом, зовнішня непривабливість, 

висока ціна та обмежений вибір. На думку багатьох науковців, якість підручників 

нині важко порівняти з європейською, а їхній зміст недостатньо відповідає 

потребам суспільства та ринку праці, не спрямований на набуття учнем 

необхідних життєвих компетентностей» [286].    

На шляху організації процесу оволодіння німецькою мовою серйозною 

перешкодою треба вважати неготовність українського суспільства до 

ефективної міжкультурної комунікації.  

С. Капітанець зазначає, що «потреба в ефективній комунікації особливо 

гостро постала в Україні під час проведення операцій з підтримання миру, де 



146 
 

мовне непорозуміння може викликати помилки, які у найгіршому випадку можуть 

призвести до жертв» [124, с. 20].  

Участь українських службовців у різних сферах міжнародної комунікації 

вимагає від них високого рівня професіоналізму, володіння певними вміннями та 

навичками, які дозволяють їм гідно представляти країну на міжнародній арені. 

Тому проблема не готовності майбутніх випускників до ефективної 

міжкультурної комунікації у даний час є «відображенням потреб суспільства при 

підготовці фахівця відповідного рівня. Участь українських службовців в різних 

міжнародних організаціях зафіксувала деякі істотні недоліки в їхній підготовці та 

безпосередньому виконанні завдань різних сфер діяльності. Найперше, це 

недостатня мовна підготовка (слабкі знання робочих мов, зокрема англійської та 

німецької) української молоді ще в школі, що негативно впливає на ефективність 

їх подальшої діяльності та на імідж країни в цілому» [180, с. 86].  

До внутрішніх чинників системного плану відносяться потреба в  

удосконаленні мовних стратегій в іншомовній підготовці учнів, а також відсутнісь 

цілісного аналізу обставин, що забезпечують реалізацію мовних стратегій. 

Визначення системи мовних стратегій як цільових орієнтирів формування в учнів 

цінностей іншомовної культури є недостатньо вивченою і особливо значущою 

проблемою.  

І до сьогодні в Україні недооцінюється роль і значення мовних стратегій у 

вивченні іноземних мов, підкреслюється, що виняткове значення у формуванні 

цінностей іншомовної культури належить особливим навчальним технологіям, що 

забезпечують володіння іноземними мовами, а відтак розуміння мешканцями з 

різних країн світу одне одного, виховують повагу до іншомовної культури, 

формують світогляд.  

У даний час у нових суспільно-політичних і економічних умовах починає 

складатися національна концепція виховання в учнів іншомовної культури, 

прихильної до загальнолюдських цінностей, яка ввібрала в себе багатство 

культурної спадщини народів інших країн, тим самим учні краще усвідомлюють 

свою власну культуру. На нашу думку, у цю концепцію закладена стійка 
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тенденція витіснення англійською мовою інших іноземних мов, одностороння 

орієнтація на англо-американську культуру, недооцінка історично сформованих 

зв'язків з Німеччиною, Францією, Польщею та іспаномовними країнами, що саме 

по собі вже суперечить послідовності проголошення посилу української освіти на 

багатомовність. 

Недоцільним, незрозумілим і, на нашу думку, нерозумним представляється 

вибір вивчення в загальноосвітніх закладах України виключно англійської мови 

під впливом сучасної кон'юнктури, особливо ця тенденція прослідковується в 

економічно розвинених регіонах України, де залишилася інтенсивна 

затребуваність вивчення німецької мови, яка в свою чергу відповідає потребам 

конкретного регіону України. 

Ще одними із впливових деструктивних факторів є криза в економіці, 

управлінні, постійне недофінансування освіти і науки, які відбуваються за часів 

незалежної України. Все це в значній мірі призвело до скорочення годин для 

викладання німецької мови в школі та скорочення  ставок учителів. 

 «Наша наука потерпає від недофінансування, тому ми дуже зацікавлені в 

розширенні міжнародної наукової співпраці та активно здійснюємо пошук 

донорів під актуальні та значущі проекти», – очільниця Міністерства освіти і 

науки України Ліля Гриневич (2016-2019 р.)  [68].  

Маємо вказати й на такий деструктивний чинник, як факт бюрократизації і 

заформалізованості освіти. На нашу думку, на шляху до поліпшення рівня освіти 

багато розповідають про роль вчителя, як месію і, на жаль, мало про сутність його 

роботи та, відповідно, ефективність викладання.  

Як зазначив В. Бахрушин, головний експерт групи «Реанімаційного пакета 

реформ», система освіти та науки в Україні перебуває у хронічній кризі і має сталі 

негативні риси. «Україна сьогодні охоплена системною кризою і вона торкається 

усіх сфер і проявляється у руйнуванні ціннісних, інституційних, соціальних, 

економічних, культурних, техніко-технологічних засад, погіршуючи якість, 

безпеку та рівень життя, знижуючи ефективність бізнесу. Це негативно впливає 

на потенціал країни загалом. Україна відстає від розвитку глобального 
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суспільства знань», – вважає  експерт. «Основними проблеми сучасної освіти є: 

падіння якості та стимуляції освітньої та наукової діяльності; у країні відсутня 

затребуваність освіти та науки на рівні держави; недофінансування діяльності 

освітніх і наукових установ – низький рівень оплати праці освітян і науковців; 

відсутність можливостей для мобільності учнів, вчителів, студентів, викладачів, 

дослідників; соціальний капітал недооцінений та відсутні умови для його росту – 

взаємодія між освітянами та вченими практично відсутня; кадровий безлад – 

порушення вікової структури на користь старших чи молодших груп, гендерна 

нерівність у розподілі керівних посад, відплив талантів за кордон» [59].  

Ініціативна група «Першого Грудня» зазначає, що «по суті, наша освітня 

система досі залишається заформалізованою, бюрократичною і недоброзичливою 

як до людини, так і світу. Найнебезпечнішим продуктом такої системи є людина 

без цінностей. Її мораль – подвійні стандарти в особистому, суспільному і 

державному житті. Теперішній стан країни є значною мірою наслідком діяльності 

цього цинічного типу людини» [119].   

Науковці зазначають, що «сучасна система виховання і освіти дуже часто 

продукує фіктивні знання, користь від яких не відповідає закладеним зусиллям. 

Головним захисником системи є чиновник від освіти з його консервативною, 

ієрархічною і корупційною ментальністю. Заручником цієї системи є вчитель. 

Авторитет учителя і викладача в Україні – підірвано, в першу чергу, хронічною 

бідністю вчительства, і їхнє становище – не менш безпорадне, ніж у всього 

суспільства» [119].   

На нашу думку, характерною ознакою нашої системи освіти є формалізм і 

формальність: це є наслідком загального суспільного фальшу. Широко поширена 

процентоманія як явище, головне звітувати, а за цифрами ні форми, ні змісту 

навчання не видно. 

Україні потрібна «нова, реально інтегрована в європейський, а, отже, в 

глобальний простір система освіти, в центрі уваги якої було б завдання розвивати 

вільну і мислячу людину, що прагне володіти якісними знаннями, конкурентними 

у світі. Активні представники українських освітян, широких кіл зацікавлених 
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фахівців з інших сфер, а також громадські активісти мають ініціативно об’єднати 

зусилля і сформувати концепцію сучасної національної системи виховання та 

освіти. Спільними силами повинно виробитися суспільне замовлення на зміни» 

[212].   

Серед інших перешкод важливою є слабка підготовка з іноземних мов у 

вищій школі, різниця в рівні життя населення України та Європи, а також 

невідповідність освітніх стандартів держав, програм діяльності освітніх 

співтовариств, окремих університетів. О. Т. Зарівна зазначає, що «головною 

перешкодою для масового залучення українських освітян до академічної 

мобільності залишаються суб'єктивні проблеми, пов'язані з недостатньою мовною 

підготовкою» [98, с. 3].  

«Ще одна проблема – вчителі німецької мови. Їх явно недостатньо, – 

вважають в Центрі тестових технологій та моніторингу якості освіти. – Водночас 

у педагогічних університетах не збільшується замовлення на підготовку вчителів 

німецької мови, зазначають експерти. Тому її викладають вчителі-предметники 

"підготовлені нашвидкуруч", через запровадження другої іноземної мови вчителів 

готували на короткотермінових курсах. Наскільки вони володіють сучасними 

методами викладання іноземної мови – це велике запитання» [86].   

Науковці Центру тестових технологій та моніторингу якості освіти 

наголошують, що «особливо проблематично з вчителями німецької у сільських 

школах, тому там управління освіти "наполегливо рекомендувало" батькам 

п’ятикласників обирати російську мову як другу іноземну. Це підтверджує і 

Тетяна Гасаненко, вчитель-методист, директор навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа – дитсадок", що у селі Нововасилівка Іванівського району 

на Херсонщині. "Так, тиск на нас був і нам рекомендували російську. Але ми 

вибрали німецьку як другу іноземну, оскільки це мова не однієї країни, а багатьох 

європейських країн. Тому батьки написали заяви саме на вивчення німецької", - 

сказала Deutsche Welle Тетяна Гасаненко. За її словами, проблем з нестачею 

вчителів іноземних мов у їхній школі немає, оскільки поблизу працює 

Мелітопольський державний педагогічний університет, де готують профільних 
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фахівців. До того ж, у їхній школі довгий час німецька мова викладалася як 

основна, тому методична база у школі є. "У нас є комп’ютерний клас, інтернет, 

методична література. Вчителі проходили практику у Німеччині, тому роблять 

акцент саме на діалогічному мовленні, вводячи дітей в мовну атмосферу", - 

зазначила директор школи» [86].   

Втім, ситуація у цій сільській школі радше виняток з правила, зазначають 

експерти. Обмежена методична база та брак кадрів є типовими проблемами для 

шкіл на селі. "Те, що пропонує міністерство з вивченням іноземних мов буде 

актуальним для міст, а в селі в кращому випадку діти вивчатимуть англійську, а 

як другу іноземну насаджатимуть російську, бо так простіше і з кадрами, і з 

підручниками", – припускає керівниця Київського центру тестування німецького 

мовного тесту Test DaF при Національному педагогічному університеті імені 

Драгоманова Світлана Іваненко [86].     

Практика показує, що вчителі німецької мови не зі своєї вини виявилися 

недостатньо підготовленими до вирішення всіх проблем, що виникають в процесі 

навчальної діяльності. Важливим етапом практичного вирішення питання 

мотивації при навчанні німецької мови в умовах середньої школи є продумана 

пропагандистська робота з батьками та учнями з метою роз'яснення ролі різних 

мов з урахуванням місцевих умов. 

На нашу думку, якісна мовна підготовка українських учителів німецької 

мови є запорукою засвоєння знань учнями в школі з даного предмету. 

Опановуючи німецьку мову, дитина окрім комунікативних навичок здобуває 

міжкультурну компетентність, яка в даному випадку містить у собі пізнання 

цінностей культури німецькомовних країн, що вивчається та отримує можливість 

для спілкування в  новому культурному просторі.  

Ще одним з деструктивних факторів оволодіння українськими учнями 

іншомовною культурою є мала кількість педагогів новаторів, які б винаходили 

новітні методики навчання іноземних мов. Відомо, що творчо працюючі вчителі 

складають, як правило, висококваліфікований потенціал школи, що дає хороший 

рівень навченості учнів, їх успішну участь в районних, обласних та 
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всеукраїнських олімпіадах, розвиток мотивації випускників шкіл до вступу на 

факультети іноземних мов вузів. 

Не менш важливим деструктивним фактором виявився протест більшості 

батьків до вибору вивчення німецької мови як іноземної в школі. 

У радянських школах дітям не було особливої різниці, яку мову вибрати з 

класичної трійки англійська-французька-німецька. Шкільні знання іноземних мов 

не були потрібні в житті пересічного громадянина, а майбутні дипломати, 

військові перекладачі та інші «закордонники» становили занадто малу частину 

населення. 

Але після того, як слова іншомовного походження та інші «іноземні» 

атрибути почали проникати в життя, шкільні уроки іноземної отримали 

практичний сенс. І почали усвідомлюватися переваги володіння іноземної мови. 

Сьогодні ж в Україні протистояння англійської мови всім іншим іноземним мовам 

призвело до майже повної перемоги. Батьки часто намагаються не допустити, щоб 

їх діти вивчало ще якусь іноземну мову, крім англійської. В результаті все 

гостріше стоїть питання, що в школах класи з вивченням німецької або 

французької просто не формуються через нестачу бажаючих. 

Українська держава ніяк не реагує на те, що в шкільній освітній системі 

заохочується «одномовність», вмирають шкільні вчительські колективи, які 

роками накопичували досвід викладання німецької та інших іноземних мов, 

втрачаються міжнародні контакти, які вибудовувалися на протязі багатьох 

десятиліть. Все частіше жертвою нових реформ освітнього процесу в середній 

школі стають рідкісні іноземні мови. 

На нашу думку, необхідно вести активну просвітницьку роботу серед 

батьків про потенціал вивчення німецької мови, які вибирають англійську як 

більш престижну, повертаючись до німецької мови як до другорядної мови в силу 

об’єктивної тенденції до витіснення німецької мови або інших іноземних мов 

англійською. 

У зв'язку з такою упередженістю необхідними є напрямки роботи з 

батьками в сенсі пропаганди вивчення німецької мови. Тоді постають наступні 
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питання: «Як має будуватися навчання німецької мови як другої іноземної в 

освітньому процесі взаєморозуміння вчителя, батьків і учня? «Як зацікавити учнів 

і їх батьків до вивчення німецької мови?». 

Все вищезгадане спричинило об’єктивне незадоволення педагогічної й 

батьківської громадськості та гострі дискусії у науково-педагогічних закладах, 

конференціях, пресі. Тому постійно відбуваються обговорення важливих 

психолого-методичних проблем у наукових працях, журналах і збірниках, 

пов’язаних з пошуком способів удосконалення викладання усіх іноземних мов.  

Як виявилось, важливим фактором впливу на думку старшокласників щодо 

вивчення іноземної мови є поради батьків. Половина старшокласників в школах 

зорієнтовані батьками  на ті навчальні дисципліни, які потрібні для вступу у ВНЗ 

або будуть використані в майбутній професіоналізації.  

Ще одним важливим деструктивним фактором виявилась відсутність 

інтересу в учнів до занять з іноземної мови в школі загалом, та до вивчення 

німецької мови зокрема. 

Погодимось з О. Чиханцовою щодо «причин відсутності інтересу в учнів до 

занять з іноземної мови, то вони, в першу чергу, обумовлені тим, що учні 

відчувають труднощі у засвоєнні матеріалу, втрачають інтерес до предмета, слабо 

засвоїли базовий шкільний курс, відчуваючи значні труднощі в подоланні 

відставання, теж втрачають зацікавленість. Вони зневірюються у своїх здібностях, 

очікують невдач, відчувають «скутість», страх помилок, не здатні подолати різні 

психологічні бар’єри тощо» [316].   

У цій ситуації виявиться безумовно корисним проведення серед учнів і їх 

батьків інформаційних компаній, спрямованих на інтенсивне вивчення  декількох 

іноземних мов. Загальновідомо, що вивчення близькоспоріднених мов допомагає 

глибше засвоїти кожну з них, а процес вивчення другої іноземної мови, родинної 

першій, відбувається значно легше і швидше. 

Ще одним з деструктивних факторів оволодіння українськими учнями 

іншомовною культурою безумовно є недостатнє поширення практики  

особистісно-розвивального навчання, яке мало б враховувати і використовувати 
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закономірності розвитку учня, пристосовуватися до його рівня і особливостей. «У 

розвиваючому навчанні дитина є повноцінним суб'єктом діяльності і суб'єктом 

свого розвитку. Педагогічні впливи випереджають, стимулюють, направляють і 

прискорюють розвиток спадкових даних особистості» [133].   

Підсумовуючи вище сказане, ми виділяємо такі зовнішні деструктивні 

чинники, кожен з яких мав вплив на стан німецькомовної підготовки української 

молоді: 

 інформаційна війна;   

 активізація міграційних процесів в світі;   

 економічний аспект незначних іноземних інвестицій;   

 російська агресія на території України, яка  потягла за собою 

міграційні процеси у середині країни тощо. 

У сукупності внутрішніх деструктивних чинників основними є: 

 поступова втрата німецькою мовою статусу однієї з пріоритетних мов 

для вивчення після Другої світової війни; 

 підпорядкованість змісту і методики іншомовної підготовки учнів 

загальноосвітніх середніх закладів політичному замовленню за часів радянської 

України;  

 відсутність вибору іншомовної літератури як такого за часів 

радянської України та проблема вибору навчальних підручників і посібників, яка 

виникла внаслідок недосконалої системи державного регулювання дотримання 

стандартів і законів України і в наш час; 

 неповна готовність українського суспільства до ефективної 

міжкультурної комунікації; 

 недооцінена роль і значення мовних стратегій в освіті;  

 криза в економіці, в управлінні, недофінансування освіти, культури за 

часів незалежної України. Скорочення ставок викладачів, годин для викладання 

німецької мови; 

 заформалізованість освіти, процентоманія як явище; 
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 недостатній рівень якості підготовки педагогів з іноземних мов у 

вищій школі, мала кількість  педагогів новаторів; 

 негативне ставлення більшості батьків до вибору вивчення німецької 

мови як іноземної в школі; 

 відсутності інтересу в учнів до занять з іноземної мови; 

 недостатнє поширення практики особистісно-розвивального навчання. 

Звичайно, певна низка деструктивних факторів оволодіння українськими 

учнями іншомовною культурою у кінці ХХ – на початку ХХІ століття 

поєднується між собою і має специфіку залежати від певного історичного відрізку 

часу. 

Усе вище зазначене вказує на те, що головну роль в оволодінні учнями 

німецькою мовою у загальноосвітніх середніх закладах відіграє шкільна політика, 

тобто рівень підтримки вивчення німецької мови на рівні Міністерства Освіти 

України. Сьогодні головним для збереження вивчення предметної галузі німецька 

мова є усвідомлення на державному рівні потреби вивчення німецької мови як 

однієї з пріоритетних іноземних мов у школі.  

Висновки до розділу ІІ 

1. Серед визначених позитивних характеристик існуючої моделі 

німецькомовної освіти в загальноосвітніх школах України (в ІІІ періоді) чільне 

місце займають такі: діяльнісний підхід до навчання; розмаїття методичних форм 

і засобів навчання (домінують методи формування знань, умінь і навичок); поява 

паросток індивідуального або особистісного елементів у змісті навчання; 

елементи орієнтації на створення сприятливих психологічно-педагогічних умов; 

виховний компонент у змісті навчання. 

До негативних факторів існуючої моделі німецькомовної освіти 

відносяться: мала частка у цій моделі особистісно-розвивальної спрямованості; 

неврахованість у ній етнокультурного потенціалу (аспекти української і німецької 

культур); слабке теоретико-методологічне обґрунтування моделі (відсутність 

принципів випереджувального характеру розвитку німецькомовної освіти); 
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потребує фундаменталізації і оновлення зміст німецькомовної освіти на 

етнокультурній і особистісній основах; однобічний характер методик навчання 

німецької мови, їх орієнтація переважно на формування в учнів програмних знань 

і вмінь.  

2. Провідним теоретичним конструктом другого розділу є спроектована на 

гуманістичній основі прогностична модель розвитку німецькомовної освіти учнів 

у загальноосвітніх школах України. Відповідна модель є складною, відкритою і 

зорієнтованою у майбутнє динамічною системою, структура якої відображає 

такий можливий поступ національної німецькомовної освіти, результатом якого є 

підвищення її ефективності, сформованості у випускників загальноосвітніх 

закладів німецькомовної компетентності.  

Методологічною основою її проектування є підходи (аксіологічний, 

системний, культурологічний, особистісно-діяльнісний, міждисциплінарний, 

компетентнісний і комунікативний). Теоретичне підґрунтя – результат досліджень 

(Н. Басай , О. Бігич, І. Верещагіної,  О. Зимньої,  Р. Мартинової, В. Плахотника, Г. 

Рогової, С. Роман, С. Соколовської, Т. Швець та ін.).  

Основними сутнісними характеристиками моделі є спрямованість системи 

німецькомовної освіти у новий якісний стан функціонування, теоретико-

методологічна обґрунтованість, культуроцентриський і дитиноцентриський 

характер модернізації її змісту, опертя на гуманні форми і методи організації.  

3. Визначені у розділі ІІ на основі актуалізованого  теоретичного підґрунтя і 

зафіксовані в моделі принципи розвитку німецькомовної освіти (системності 

інноваційного пошуку вчителя; цілісності занурення учнів у цінності німецької та 

української культур; зв’язку німецькомовної освіти з практичною діяльністю 

учнів і національно значущими програмами розвитку країни; свідомої активності 

учнів у оволодінні німецькомовними компетентностями та елементами досвіду 

культуротворчості) є тими положеннями, що визначають її більш ефективну 

організацію, ціннісно-смисловий потенціал оновленого змісту та особистісно 

орієнтовані форми і методи.  
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4. Окреслене за результатами аналізу специфіки функціонування 

німецькомовної національної освіти в 1991-2018 роках коло тенденцій її розвитку 

в загальноосвітніх школах (три великі групи тенденцій: до фундаменталізації 

змісту вивчення німецької мови в навчальних планах та програмах: до оновлення 

методики вивчення німецької мови: до модернізації засобів іншомовної освіти) є 

результатом осмислення нових фактів і явищ ІІІ періоду, результатів аналізу 

складу їх елементів і ролі у виконанні німецькомовним освітнім процесом своїх 

соціальних і особистісно-розвивальних функцій. Зазначені тенденції знаходяться 

у відповідності зі стратегічною метою якісного перетворення цієї освітньої галузі. 

Підґрунтям їх формування є знання про логіку і сутність процесу розвитку 

національної німецькомовної освіти, а способами – педагогічне проектування і 

педагогічне прогнозування. У своїй цілісній сукупності визначені тенденції 

віддзеркалюють стратегію оновлення цілей, змісту і технологій галузі в близькій і 

далекій перспективах.  

5. До основних деструктивних чинників зовнішнього плану слід віднести 

такі: інформаційну війну, активізацію міграційних процесів у світі, економічний 

аспект незначних іноземних інвестицій, російська агресія на території України, 

яка потягла за собою міграційні процеси в середині країни. У сукупності 

внутрішніх деструктивних чинників основними є: поступова втрата німецькою 

мовою статусу однієї з пріоритетних мов для вивчення після Другої світової 

війни; підпорядкованість змісту і методики іншомовної підготовки учнів 

загальноосвітніх середніх закладів політичному замовленню за часів радянської 

України; відсутність вибору іншомовної літератури як такої за часів радянської 

України та проблема вибору навчальних підручників і посібників, яка виникла 

внаслідок недосконалої системи державного регулювання дотримання стандартів 

і законів України і в наш час; неповна готовність українського суспільства до 

ефективної міжкультурної комунікації; недооцінена роль і значення мовних 

стратегій в освіті; криза в економіці, в управлінні, недофінансування освіти, 

культури за часів незалежної України, скорочення ставок викладачів, годин для 

викладання німецької мови; заформалізованість освіти, процентоманія як явище; 
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недостатній рівень якості підготовки педагогів з іноземних мов у вищій школі, 

мала кількість  педагогів новаторів; негативне ставлення більшості батьків до 

вибору вивчення німецької мови як іноземної у школі; відсутність інтересу в 

учнів до занять з іноземної мови; недостатнє поширення практики особистісно 

розвивального навчання внутрішнього плану. 

Усі чинники зовнішнього і внутрішнього плану пов’язуються між собою і є 

залежними від особливості життєдіяльності громадян і функціонування освіти в 

конкретний історичний період. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ.  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ 

ОСВІТИ В СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ  УКРАЇНИ 

 

У розділі визначено й схарактеризовано близькі і далекі перспективи 

оновлення змісту навчання німецької мови, методики її викладання, розкрито 

рекомендації щодо впровадження результатів дослідження за різними напрямами.  

 

3.1. Перспективи оновлення змісту національної німецькомовної освіти 

на етнокультурному підґрунті 

Потреби розвитку українського суспільства на сучасному етапі висувають  

перед національною німецькомовною освітою нові вимоги, які відіграють 

особливу роль у становленні особистості українського школяра. У Концепції 
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мовної освіти в Україні зазначається, що «Україна є багатонаціональною і 

полікультурною державою, і тому навчально-виховний процес її молоді в 

«природовідповідному середовищі національної культури» набуває важливого 

значення. Усе це потребує оновлення методології та змісту освіти загалом, і 

мовної зокрема» [242].  

Навчальна дисципліна ―німецька мова‖ має значний етнокультурний 

освітній та виховний потенціал, який у практиці недостатньо реалізується. Це 

підтверджується тим, що українські учні в процесі міжкультурної комунікації 

німецькою мовою  не виявляють достатньої готовності ні вести діалог про 

цінності німецького народу, ні презентувати та відстоювати цінності українського 

народу, а також приймати активну участь у полікультурному діалозі через 

низький рівень їх німецькомовної компетентності (що більш ширше описано нами 

в параграфі 1.3.).  

Перспективи оновлення вивчення учнями змісту німецької мови на 

етнокультурному підґрунті зумовлені потребами часу та вимогами до особистості 

учня як національно свідомого громадянина України.  

У контексті цільових орієнтацій відповідних нормативних документів і на 

основі вивчення кращого педагогічного досвіду вчителів іноземної мови 

переважна більшість науковців веде мову про такі основні напрями утвердження 

етнокультурного компонента в сучасній іншомовній освітній системі України: 

ідеї збереження етнічної ідентичності особистості; забезпечення розвитку 

шкільної освіти на засадах поєднання сучасних та традиційних культурних 

цінностей етносу; впровадження цінностей національного компонента в зміст 

освіти на особистісно розвивальній основі. 

Результати аналізу змісту сучасної іншомовної освіти (німецька мова) з 

системних і культурологічних позицій дозволили побачити цілий комплекс 

можливостей щодо його оновлення в контексті інтеграції України в європейський 

освітній простір. Йдеться, насамперед, про розширення таких компонентів 

змісту іншомовної освіти як знання, способи діяльності, досвід емоційно-

вольового ставлення до цінностей іншомовної (німецької) культури, досвід 
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творчої діяльності на уроках та в позаурочний час, досвід гуманного спілкування 

іноземною (німецькою) мовою.  

Роблячи акцент на змісті сучасних навчальних програм з німецької мови, не 

важко прийти до висновку, що вони мають достатньо великий потенціал для 

формування в учнів знань про цінності німецької культури. Так українські 

школярі вивчають особливості традицій і проведення свят у Німеччині, специфіку 

родинних цінностей, організації освітнього і виховного процесу в школах. Багато 

уваги українські учні приділяють історії та сучасності німецького спорту, якісно 

побудованій транспортній системі. Не залишаються поза увагою етнокультурні 

виховні традиції німецького народу, його звичаї, культура мовлення, обряди, 

ритуали. 

Проте перспективним є віддзеркалення у змісті, програмах з німецької мови 

знань про освіту Німеччини і своєї країни як цілісного феномену (до складу якого 

входять, зокрема і вища освіта з притаманними їй інноваційними для України 

характеристиками). Перспективними новими темами треба вважати такі, які 

висвітлюють наукові здобутки представників німецької науки, особливості 

економічного стану та розвитку Німеччини, її зовнішньої політики, торгівлі, 

побудові роботи соціальних служб тощо. 

Особливої уваги вимагає розширення у змісті відповідних програм системи 

знань про мистецтво німецького народу (особливо в етнокультурному аспекті). 

Другий компонент змісту української іншомовної освіти – уміння та 

навички – в контексті Концепції «Нова українська школа» має найбільші 

можливості для модернізації. 

Нами розроблено спеціальний комплекс нових способів діяльності у змісті 

іншомовної (німецькомовної) освіти, який вимагає реалізації уже в близькій 

перспективі (рис. 3.1). 

 

 

 

  

Комплекс нових способів діяльності у змісті іншомовної 

(німецькомовної) освіти: аспект близької перспективи 

Уміння активно 

використовувати 

мовленнєво 

етноорієнтовані 

Уміння   демонструвати 

поважне ставлення до 

національного мовного 

колориту німемецькомовних 

Навички щодо пошуку 

національно-культурної 

специфіки мовленнєвої 

поведінки, звичаїв, норм, 
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Рис. 3.1. Комплекс нових способів діяльності у змісті іншомовної 

(німецькомовної) освіти 

Формування в учнів зазначених у таблиці способів діяльності вимагає 

синтезу особистісно орієнтованого і культурологічного підходів, підвищення 

психолого-педагогічної компетентності викладачів німецької мови. 

Чільне місце в докорінній перебудові змісту іншомовної (німецькомовної) 

освіти українських учнів займає досвід їх емоційно-вольового ставлення до 

цінностей німецькомовної культури. Його формування залежить від наявності в 

навчальних програмах мистецькознавчого складника, передбачення ними 

емоційного переживання школярами насамперед німецької пісні, казки і музики. 

Все це зорієнтовує учителя на побудову нетрадиційних уроків, які слід проводити 

в формі панування мистецьких цінностей (важливо, щоб учні самі опановували 

конкретні пісні і казки, німецьку класичну літературу загалом). 
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На особливу увагу заслуговує підвищення якості програм з німецької мови 

до рівня засобів формування в учнів досвіду творчої діяльності. У перспективі 

вони повинні націлювати їх до написання творів та есе щодо різнобічних 

цінностей німецької культури, розробку сценаріїв театралізованих ситуацій за 

мотивами казок німецькомовного народу. Є сенс в орієнтації школярів на 

створення малюнків в етнокультурному контексті німецького образотворчого 

мистецтва.  

Етнокультурні виховні традиції німецького народу є системою цінностей, 

традицій, відносин, які є складовою сучасної загальноєвропейської культури. У 

зв'язку з цим, одним із завдань оновлення змісту іншомовної освіти учнів на 

етнокультурному підґрунті є формування у них переконань щодо потреби в 

інтеграції етнічно різноаспектного українськомовного і німецькомовного 

освітнього простору на принципах гуманізму і дружби народів. 

На основі аналізу власного педагогічного досвіду і досвіду інших учителів 

можна стверджувати, що  використання етнокультурного компонента на уроках 

німецької мови сприяє виконанню педагогом таких основних завдань: 

 формуванню ціннісних орієнтацій учнів на національну і німецьку 

культури; 

 формуванню у школярів світоглядних переконань на етнокультурній 

основі;  

 розвитку мотивів активності учнів в опануванні духовним досвідом 

українського і німецького народів; 

 розкриттю і реалізації учнями власного творчого потенціалу; 

 вихованню комунікативних якостей і якостей дослідника 

етнокультурних традицій і звичаїв України і Німеччини; 

 формуванню в учнів здатності до толерантних взаємин в 

полікультурному світі. 

Оновлення німецькомовної освіти на етнокультурному підґрунті 

корелюються не тільки засвоєнням учнями традицій, звичаїв, норм моралі, 
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стереотипів поведінки німецького народу, а велике значення при засвоєнні 

учнями життєвого досвіду науковці приділяють культурі його мовлення. 

Привласнення цінностей культури мовлення іншомовного народу учнями є 

предметом наукового дискурсу. Так Л. Маєвська визначає культуру мовлення 

іншомовного народу «Культуру мовлення іншомовного народу, з погляду 

життєвого досвіду, можна визначити як етнічно специфічну програму, 

закономірність життєтворення, яка, акумулюючи в матеріальних та духовних 

цінностях, знакових системах певні знання, значення, творчі здібності й уміння 

народу, виступає особливим способом буття певного етносу. Культура мовлення 

як спосіб людського буття функціонує у формі життєдіяльності спільнот. Цей 

спосіб є такою реальністю, у якій минуле, сьогодення та майбутнє становлять 

одну органічну цілісність» [175, с. 2].  

Проблема оволодіння учнями цінностями іншого народу на уроках 

німецької мови і в позаурочний час повинна розв’язуватися на підґрунті 

опанування ними цінностями власної культури. Ця наша позиція узгоджується із 

результатами дослідження інших українських науковців. На думку О. Мурзіної: 

«людина, яка відчуває кореневу природу власної культури, здатна до сприйняття 

інших культур. Не існує окремого психологічного механізму для сприйняття 

″своєї″ і ″чужої″ культури, але є аура внутрішньої національної належності як 

опора для етнічних перевтілень множинного ″Я″. Особливість сприйняття іншого 

забезпечена досвідом переосмислення своєї традиції» [191 c. 50].  

Використання етнокультурних надбань німецькомовних народів у процесі 

вивчення німецької мови повинно сприяти розвитку особистості учнів на 

духовно-моральному ґрунті міжнаціональних загальнолюдських цінностей, 

виховувати повагу до особливостей традицій та національних ідеалів даного 

етносу. Засвоєння етнознань іншомовної культури учнями на уроках німецької 

мови  в шкільному віці надасть змогу в перспективі  краще розуміти німецьку 

мову, поважати різні народи і на цій основі плекати власну культуру. 

На сьогоднішній день «посилення глобалізації, інтенсифікація 

міжкультурної комунікації, значні труднощі в досягненні взаєморозуміння між 
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народами акцентують проблему етнокультурної специфіки знання і пізнання» 

[155, c. 19]. У цьому зв’язку перспективи оновлення вивчення учнями змісту 

німецької мови на етнокультурному підґрунті спрямовані на засвоєння 

етнокультурних особливостей німецькомовного народу і визначаються вимогами, 

проблемами та перспективами розвитку сучасного мовознавства та міжкультурної 

комунікації. 

Вивчення етнокультурних лексико-семантичних особливостей німецької  

мови в середньо освітніх закладах треба вводити крізь призму мовної картини 

світу на матеріалі аутентичних різножанрових творів та словників німецькою.  

В основі оновлення вивчення учнями змісту німецької мови на етно-

культурному підґрунті повинно лежати позитивне сприйняття учнями 

історичного минулого свого і німецькомовних народів, осмислення власних 

національних коренів, відродження і розвиток кращих народних традицій дружби, 

відносин, гостинності, поваги і визнання щодо німецькомовних народів.  

На нашу думку, сьогодні педагогічні резерви етнічної культури німецького 

народу в практиці викладання німецької мови в середньо освітніх закладах 

України використовуються недостатньо. Сучасна українська освіта більш 

направлена на загально світові досягнення, ніж на національний культурний 

досвід, що в кінцевому результаті гальмує розвиток і орієнтацію національної 

культури.  

Уже в недалекій перспективі знання учнями етнічної культури німецького 

народу, уміння щодо застосування відповідної національно-культурної інформації 

у міжособистісному дискурсі повинні бути стрижневими компонентами змісту 

національної німецькомовної освіти. Зауважимо, що висловлена думка 

знаходиться у вимірі передусім етнопедагогічних уявлень про оновлення 

німецькомовної освіти. 

Погоджуємося з думкою Р. Дружененко, що «серед підходів, що найбільше 

сприяють формуванню мовленнєвих умінь і навичок учнів на етнопедагогічній 

основі виділяються комунікативно-діяльнісний, функціонально-стилістичний, 
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етнопедагогічний. Останній є конкретним шляхом утілення народнопедагогічної 

системи в навчально-виховний процес» [87, c. 9].  

Відповідна ідея актуалізується і К. Долінською. Нею доведено, що «рівень 

етнокомунікативних умінь і навичок підвищиться, якщо: 

1) навчання здійснювати на основі комунікативно-діяльнісного, 

функціонально-стилістичного, етнопедагогічного підходів; 

2) в основу формування етнокомунікативних умінь та навичок покласти 

принципи етнопедагогіки; 

3) навчання проводити на основі національно-культурних аутентичних 

текстів взірців різних типів, стилів і жанрів мовлення; 

4) активно залучати інтерактивні та імітаційні методи навчання» [85, c. 484].  

Вважаємо, що формування етнокомунікативної компетентності на уроках 

німецької мови виконує роль базової структурної одиниці в усвідомленні 

цінностей змісту німецької мови, необхідності вдосконалювати знання скарбів 

німецької культури, у підвищенні рівня розуміння престижності оволодіння 

німецькою мовою, виробленні прагнення збагатити власне мовлення світом 

цінностей іншомовної культури.  

У нашому практичному досвіді було виявлено, що формування 

комунікативних умінь і навичок учнів з німецької мови на етнопедагогічних 

засадах пов`язане з вивченням рідної і німецької мови як оригінальних носіїв 

етносу, специфічного способу вивчення картини світу, а все це сприяє 

оволодінню останнім культурним німецькомовним компонентом, поглибленню 

етнознань про культуру та національний колорит мовлення нашої та 

німецькомовних країн.  

Необхідність поглиблення змісту німецькомовної освіти на етнокультурній 

основі усвідомлюється сьогодні як на всіх рівнях управління нею, так і суб’єктами 

наукового дискурсу. Т. Олійник зазначає, що «введення елементів етнокультури у 

процес викладання іноземної мови є потребою сьогодення, оскільки усвідомлення 

та відокремлення ознак відмінностей різних культур, толерантне ставлення до цих 
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відмінностей стимулює лінгвістичний, когнітивний та соціальний розвиток учнів» 

[209, c. 127].  

Інші наголошують на потребі пов’язань змісту іншомовної освіти з досвідом 

опанування учнями творами мистецтва: – «реалізації етнокультурологічного 

аспекту під час уроку особливо сприятимуть використання творів мистецтва, що 

пов’язані з національними мотивами й мають особливу цінність у виховному 

впливі на школярів. Так народні казки здебільшого мають цікаві, динамічні, 

захопливі сюжети, зрозумілі й доступні учням. Графічні ілюстрації до народних 

казок допоможуть збагатити художній досвід учнів і поглибити їхні знання» [44, 

с. 463].  

Однією з центральних стратегічних ліній оновлення змісту німецькомовної 

освіти повинна бути лінія його забезпечення за рахунок досвіду опанування 

учнями текстами етнокультурного характеру. Йдеться про тексти, що 

віддзеркалюють цінності німецької і української етнокультур. 

Ідея щодо пріоритетності етнокультурної змістової лінії всебічно 

підтримується і В. Вітюк. Вона вважає, що «основним дидактичним матеріалом 

для реалізації етнокультурної змістової лінії є тексти. Тексти даної тематики 

передусім повинні презентувати мовний матеріал, що вивчається, містити 

інформацію про державу, її столицю, державну символіку, особливості 

національного мовленнєвого етикету тощо» [60, с. 478].    

У системі навчання іноземної мови аутентичні тексти посідають особливе 

місце, які в накопиченому вигляді зберігають відомості про культуру народу, 

мова якого вивчається (характеризують найважливіші події, розкривають звичаї, 

традиції носіїв певної мови). 

Важливими, з нашої точки зору, є вимоги до добору вчителем 

німецькомовного матеріалу такого етнопедагогічного змісту, який поєднує 

цінності культури двох народів – німецького і українського.  

Нами розроблено основні вимоги до добору вчителем матеріалу 

етнокультурного змісту для використання на уроках німецької мови (рис. 3.2).  

 
Основні вимоги до добору матеріалу етнокультурного змісту для 

використання на уроках німецької мови  
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Рис. 3.2. Основні вимоги до добору матеріалу етнокультурного змісту на 

уроках німецької мови 

Відповідно  до зазначених на рисунку основних вимог до добору вчителем 

матеріалу етнокультурного змісту на уроках німецької мови, він повинен  

відтворювати реальні взаємовідносини німецького народу. 

Організовувати освітній процес з німецької мови на засадах етнопедагогіки 

потрібно на основі принципу забезпечення міжпредметних зв`язків.  

На цю вимогу вказують і автори формування у суб’єктів оволодіння 

німецькою мовою комунікативної компетентності. Зокрема, К. Долінська, ведучи 

мову про перелік предметів, з якими вчителю іноземної мови слід забезпечувати 

міжпредметні зв’язки, вказує на провідний предмет – літературу: – «найчастіше 

зв`язки треба встановлювати з літературою (німецькою, українською, 

зарубіжною). Тексти, пропоновані програмою з літератури, містять вичерпні 
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можливості для реалізації етнопедагогічного підходу в процесі формування 

комунікативних умінь і навичок на практичних заняттях з німецької мови. 

Залучення творів усної народної творчості, художньої літератури послугує 

основою формування мовлення учнів та розширення етнознань.» [85, c. 483].  

Ефективним естетико-виховним засобом на уроці німецької мови, що 

відповідає концептуальним засадам етнопедагогіки і набуває особливої 

актуальності, є фольклор. Саме у ньому найяскравіше відображено й найкраще 

збережено традиційний виховний ідеал українського і німецького народів, втілено 

його у високохудожній, образній формі, доступній для сприймання і розуміння 

навіть учнями молодшої школи.  

На наш погляд, у перспективі оновлення німецькомовної освіти на 

етнокультурному підґрунті, саме вивчення фольклору як засобу реалізації 

культурологічного аспекту під час уроку німецької мови набуде особливого 

значення та сприятиме цікавішому поданню матеріалу вчителем та кращому 

засвоєнню його учнями. 

Вельми значущими у цьому контексті є дослідження М. Вовк, в яких вона 

розглянула проблеми методології фольклористики та теоретичних засад вивчення 

фольклорної традиції. Авторка робить умовивід, що інтерес до цієї проблеми 

свідчить «про розвиток фольклористики як науково-освітньої галузі крізь призму 

світового науковофольклористичного інноваційного процесу, у якому 

відбувається орієнтація на міждисциплінарне вивчення фольклору, у вимірах 

антропологічних, культурологічних, соціологічних наукових студій, де 

фольклорне явище постає як функціональна, комунікативна одиниця в сучасному 

соціокультурному просторі» [61, с. 19].  

Вивчення фольклорних творів у культурологічному контексті дасть змогу 

на уроці німецької мови вести мову про їх національну специфіку, виявляти 

подібні або відмінні явища в рідній і німецькій мовах, з’ясовувати художні 

особливості побудови аутентичних творів та фольклорних сюжетів, формувати 

ціннісні орієнтири учнів.  
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Відмітимо, що такі етнокультурні компоненти на уроках німецької мови 

поглиблюють знання школярів про історичний і соціальний досвід представників 

українського і німецького народів, духовні надбання, формують особисті 

комунікативні навички, розвивають культуру спілкування при міжнаціональних 

взаємовідносинах, допомагають входити у полікультурний мовленнєвий простір. 

Наприклад О. Городня підкреслює у цьому аспекті таке: «Інтерес учнів на 

уроках іноземної мови викликає робота з малими формами іншомовного 

фольклору: віршиками, лічилками, скоромовками, піснями. Залучення до іншої 

національної культури такими автентичними, привабливими для учнів засобами 

сприяє формуванню образу іншомовного ровесника і викликає в учнів почуття 

причетності до народу-носія мови. Цю роботу доцільно проводити у 

порівняльному плані з малими формами українського фольклору» [67].  

В перспективі для досягнення вчителем цілей культурологічного плану 

залишається важливою організація словникової роботи учнів над фольклорними 

творами як носіями цінностей німецькомовної культури. 

Розвиваючи думку науковців, які виділяють  аутентичні текстові матеріали 

як базовий компонент оновлення вивчення учнями змісту німецької мови на 

етнокультурному підґрунті, бачимо в перспективі появу в змісті німецькомовної 

освіти досвіду спілкування учнів на основі актуалізації візуальних засобів 

навчання розроблених за національними мотивами. 

Відомо, що будь-який навчальний процес неможливий без застосування 

візуального забезпечення. Воно стає у пригоді вчителю німецької мови при 

організації мовлення учнів на основі національно орієнтованих мовних одиниць, а 

також при формуванні в них умінь характеризувати національні і культурні 

традиції українського і німецького народів на основі здобутих знань із народної 

педагогіки. 

Особливо значущим візуальним засобом німецькомовного навчання 

вважаємо вишиванку, яка є особливою цінністю як у німецькій, так і в українській 

культурах. Досвід формування в учнів комунікаційних умінь на основі порівняння 

особливостей німецької і української вишиванок є тим компонентом нового 
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змісту німецькомовної освіти, якому притаманні функції розвитку в учнів 

національної свідомості і самосвідомості, вироблення у них синергійних уявлень 

про цінності скарбів рідного і німецького народів та ін. 

У цьому контексті цікавими є результати дослідження А. Ланге, у якому 

вона наводить факти щодо специфіки німецької вишивки і баварських костюмів. 

Науковець  зазначає, «що традиція вишивки є не тільки в Україні, але і в багатьох 

інших європейських країнах. Німеччина має також багаті традиції в національних 

костюмах (Trachten). Вишивка в Шпреевальд, також сягає до мистецтва. У всьому 

світі відомі первинно призначені як одяг шкіряні штани ледерхозен (Lederhosen). 

Але типово німецькими є не лише баварські ледерхозен. Є ще багато інших 

костюмів» [161, c. 175].  

На нашу думку, ситуації порівняння на уроках німецької мови української 

традиції з німецькою на прикладі вишивки і національного одягу виконують не 

тільки пізнавальну, але й етно-виховну функцію. Вони допомагають учням 

усвідомити вікові національні традиції, якими Україна і Німеччина особливо 

пишаються. 

Уже в найближчій перспективі відповідний досвід як елемент 

німецькомовної освіти, з нашої точки зору, може сприяти більш глибокому і 

детальному засвоєнню учнями лексики і граматики німецької мови.  

Підкреслимо, що українські учні повинні знати, як зазначає А. Ланге, що 

«мистецтво вишивки в Німеччині трохи забуте. Сьогодні ще вишивають декілька 

молодих людей, але це не багато. Вишивка залишилась сьогодні тільки на 

народному одязі. Рідко вишивки виготовляють для продажу. Тим не менш, 

зберігались деякі старі традиції. У Саксонії існує спеціальна традиція: мережива 

Плауен (Plauener Spitze). У 1828 році в місті Плауен і багатьох частинах Фогтланд 

працювало понад 2000 осіб з ручною вишивкою. У 1900 році на Всесвітній 

виставці в Парижі Плауенські мережива були нагороджені Гран-прі за «чудесні 

Плауенські візерунки». На початку ХІХ століття в Плауені виникла ручна 

вишивка гладдю, а ще через кілька десятиліть також вишивка тюлі. У Німеччині є 
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тільки кілька регіонів з мистецтвом вишивки. У деяких регіонах ця традиція ще 

зберіглася, але більшість молодих людей вже не вишиває» [161, c. 175].  

Отже, можемо стверджувати, що мистецтво вишивки має багаті традиції і 

може бути хорошим наглядним матеріалом для вивчення культурних цінностей 

українського та німецького народу на уроках німецької мови, підкреслює 

національну традицію обох народів, а учні можуть виділяти свою етнічну 

особливість і пишатися цією спадщиною.  

Констатуємо, що потенціал етнокультурного компоненту в змісті навчання і 

виховання на уроках німецької мови використовується сьогодні недостатньо. 

Підтвердженням цього є низький рівень володіння етнокультурними 

компетентностями більшості школярів. Причини полягають у недостатньому 

науково-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу  навчальної 

дисципліни ―німецька мова‖ матеріалами етнокультурного змісту та неналежним 

створенням психолого-педагогічних умов для вирішення даної проблеми.  

Водночас слід зазначити, що перспективи оновлення вивчення учнями 

змісту німецької мови на етнокультурному підґрунті свідчать про необхідність 

подальших пошуків на основі: а) розширення сфери застосування моделі 

етнокультурного виховання учнів засобами організації позакласної та 

позашкільної діяльності учнів у процесі вивчення німецької мови; б) поглиблення 

міжпредметних зв’язків інших дисциплін з німецькою мовою для утворення 

етнокультурного середовища в загальноосвітньому навчальному закладі; в) 

підвищення професійної компетентності вчителів німецької мови до формування 

етнокультурних цінностей школярів.  

 З огляду на вище зазначене, ефективність засвоєння, отримання і 

поглиблення знань учнів про українську націю та іншомовний світ залежить від 

цілого комплексу психолого-педагогічний умов і системного впливу їх 

взаємопов’язаних компонентів. У процесі взаємодії один з одним, всі ці умови 

формують психолого-педагогічні реалії організації процесу оновлення вивчення 

німецької мови на етнокультурному підґрунті, що забезпечує закономірність 

розвитку учнів на засадах  національних цінностей. 
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.На нашу думку, формування поваги до німецькомовної культури 

закладається у  свідомості українських учнів засобами етнопедагогіки та виробляє 

в особистості останніх розуміння духовних ідеалів та ціннісних орієнтацій 

німецького народу.  

Робимо узагальнення, що оновлення змісту німецькомовної освіти в 

найближчій і далекій перспективах, може бути здійснено як на етнопедагогічній так і 

на етнокультурній основах, які забезпечують занурення учнів у культурні середовища 

Німеччини і України, сприяють розвитку їх німецькомовної компетентності, світогляду за 

умови особистісно-розвивального характеру міжособистісної і педагогічної взаємодії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Особистісно орієнтований характер методик вивчення німецької 

мови як умова якості оволодіння нею 

Основні положення законодавчих та нормативних документів про освіту, 

зокрема Державна національна програма ―Освіта‖ (Україна ХХІ століття), 

Національна доктрина розвитку освіти в Україні ХХІ століття, Закон України 
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―Про освіту‖, визначають освітніми пріоритетами забезпечення гармонійного та 

всебічного розвитку особистості, формування у неї цілісної картини бачення 

світу. В рекомендаціях міжнародних конференцій та семінарів (Австрія, 1998) 

наголошується на впровадженні та  реалізації особистісно орієнтованого підходу 

в навчанні іноземних мов.  

Сучасні інтеграційні процеси, входження України в Європейський  освітній 

простір, міжнародний обмін інформацією у різних сферах спілкування значною 

мірою підвищують статус іноземних мов як важливого засобу міжкультурної 

комунікації в іншомовному просторі. Важливим аспектом змін в системі 

іншомовної підготовки випускників загальноосвітніх шкіл на сучасному етапі 

стало широке впровадження методик особистісно орієнтованого підходу в  

навчанні іноземних мов.  

Проблема  особистісно  орієнтованого  підходу  посідає значне місце в 

психолого-педагогічних дослідженнях.  Ідеї особистісно орієнтованого підходу в 

навчанні присвячено ряд наукових праць, у яких досліджено окремі її аспекти: 

психолого-педагогічні та дидактичні  основи  особистісно  орієнтованого 

навчання (Г. Баллом [10],  І. Бех [18],  В. Давидов [74], В. Загвязинським [93],  О.  

Пєхотою [222] та ін.); розробка форм та методів особистісно орієнтованого 

підходу до навчання (І. Зимня [111], О. Савченко [258] та ін.); забезпечення 

сприятливих умов особистісно орієнтованого навчання (Є. Бондаревська [39], Л. 

Виготський [62], О. Дубасенюк [89], В. Рибалка [252], В. Сухомлинський [290] та 

ін.). 

Проблема комплексного підходу до розробки змісту, форм і методів в 

загальноосвітніх закладах в умовах формування і розвитку пізнавальних 

здібностей дітей ще не отримала цілісного дослідження. 

 Соціально-педагогічна значущість проблеми, недостатня теоретична і 

методична розробленість особистісно орієнтованого навчання на уроках 

німецької мови в контексті особистісно орієнтованих освітніх технологій, а також 

неефективність перебудови навчально-виховного процесу з іноземних мов в 

практиці сучасних середньо освітніх закладів спонукали нас глибше та 
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комплексно розглянути характер особистісно орієнтованого навчання німецької 

мови як умова якості оволодіння нею учнями національних шкіл України. 

Підвалини теорії особистісно-розвивального навчання і виховання 

особистості були закладені в Україні І. Бехом [19], В. Сухомлинським [290], В. 

Пєхотою [222], М. Чобітьком [317] та ін.. 

 І. Бехом розроблена фундаментальна теорія особистісно-орієнтованого 

виховання учнів і студентів, визначено закономірності цього процесу, принципи і 

способи його організації, найважливіші рушійні сили і особливості формування в 

учня цінностей змісту виховання і навчання як особистісних, умови повороту 

його свідомості на своє «Я». Фактично ним змінені наукові уявлення про 

структуру свідомості особистості. Психолог будує нову філософію освіти на ідеї 

пріоритетності не раціонального компонента свідомості, а емоційного 

(емоційного переживання цінностей), як умови їх перетворення в самоцінні [18]. 

Велике значення він надає у цьому аспекті використанню педагогом різних видів 

мистецтва, за допомогою яких і малюються ним закони конкретної науки, 

моральні норми та інші цінності [19].  

Велика роль у розробленні основ особистісно-орієнтованого навчання 

належить О. Пєхоті. «Існує лише один спосіб реалізувати особистісний підхід у 

навчанні – зробити навчання сферою самоутвердження особистості. Особистісно 

орієнтована освіта реалізується через діяльність, яка має не тільки зовнішні 

атрибути спільності, а й своїм внутрішнім змістом передбачає співпрацю, 

саморозвиток суб’єктів навчального процесу» [222, с. 28].  

Вельми значущими є праці О. Кучерявого, у яких він досить лаконічно та 

змістовно розкриває проблематику організації особистісно орієнтованого 

навчання й виховання і розкриває структуру свідомості й самосвідомості 

особистості учня як необхідну умову такої організації. Автор зазначає, що «в 

ієрархії зв’язків педагогіки з психологією провідне місце посідають зв’язки 

процесів навчання й виховання із психологічною структурою свідомості й 

самосвідомості особистості. Зазначені процеси мають свій психологічний 

механізм, без опори на який вони не можуть якісно виконувати особистісно-
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розвивальні функції. Сутність цього механізму полягає в єдності свідомості й 

самосвідомості особистості кожного учня. Стимулювання розвитку його 

свідомості й самосвідомості, педагогічне забезпечення повороту першої на другу 

та їхньої єдності − найбільш загальні фундаментальні цілі вчительської 

діяльності, сформульовані в психологічному аспекті. Звідси випливає, що глибока 

компетентність учителів у питаннях структури свідомості й самосвідомості 

особистості, у використанні способів і засобів педагогічного забезпечення їхнього 

розвитку і єдності − необхідна умова організації особистісно орієнтованого 

навчання й виховання» [159, с. 110].  

Цю думку підтверджує і умовивід С. Подмазіна: «метою особистісно 

орієнтованої освіти є не формування і навіть не виховання, а перебування, 

підтримка, розвиток людини в людині й розвиток  у ній механізмів самореалізації, 

саморозвитку, адаптації, саморегуляції, самозахисту, самовиховання та інших, 

необхідних для становлення самобутнього особистісного образу й діалогічного, 

безпечного способу взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією»  

[227, с. 142].  

Працюючи над розробкою моделей уроків німецької мови, потрібно 

оптимально поєднувати традиційні принципи дидактики, такі як науковість, 

співвідношення вікових особливостей учнів з сучасними, інтерактивними та 

інноваційними підходами особистісно орієнтованого навчання. 

Призначення особистісно орієнтованих методик, або як їх ще називають – 

технологій навчання на уроках німецької мови полягає у виявленні, розвитку та 

підтримці природніх індивідуальних здібностей учнів та допомозі в становленні і 

творчій самореалізації особистості в суспільстві. 

Цілі особистісно орієнтованого навчання на уроках німецької мови: 

1) виявлення, розкриття та розвиток пізнавальних здібностей кожного учня 

в навчальному процесі; 

2) формування позитивної мотивації до навчальної діяльності, потреби в 

самопізнанні; 
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3) формування та розвиток вміння самовиховання, самоактуалізації, 

самореалізації та самовдосконалення учнів; 

4) формування вміння адаптації учнів до німецькомовного середовища, до 

міжкультурної комунікації; 

5) розвиток особистісно значущих інтересів для кожного учня шляхом 

різноманітних способів пізнання. 

6) удосконалення організації цілісної пізнавальної діяльності учнів. 

Основні завдання вчителя на уроці німецької мови в процесі роботи з 

особистісно орієнтованими методиками є: 

 мотивувати, стимулювати навчальну діяльність учнів, викликати 

зацікавленість до німецької мови; 

 максимально визначити і використати індивідуальний досвід учня та 

рівень його інтелекту; 

 допомогти учню пізнати себе, самовизначитися; 

 продуктивно впливати на формування культури життєдіяльності; 

 навчити вірно визначати лінії поведінки та норми спілкування з 

носіями німецькомовної культури; 

 сформувати в учнів ставлення до німецької мови як до важливого 

засобу міжкультурної комунікації;  

 доводити соціальну потребу володіння німецькою мовою у сучасному 

глобалізованому та полікультурному світовому просторі. 

На нашу думку, домінуюче завдання особистісно орієнтованого навчання 

потрібно відвести мотивації як головній необхідній умові ефективного освітнього 

процесу і якісного засвоєння знань.  

Особистісно орієнтоване навчання на уроках німецької мови – саме та 

технологія, яка здатна організувати пізнавальний процес з повагою до особистості 

учня, до його особливостей індивідуального розвитку та інтелекту, 

індивідуальних потреб.  



176 
 

Специфіка навчання німецької мови та власний педагогічний досвід  дають 

підстави акцентувати увагу на активності як базовій якості для реалізації 

особистості учнів за допомогою особистісно орієнтованих методик. Під час 

правильно організованого пізнавального процесу активність повинна проявлятися  

у доступній для учнів формі (див. Рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Системні якості  учнів як цільові орієнтири особистісно 

орієнтованих методик вивчення німецької мови 

Активізація мовленнєвої діяльності на уроках німецької мови в доступній і 

творчій формах позитивно впливає на оволодіння учнями мовленнєвими 

навичками і вміннями в контексті спроможності їх використання в різних 

Форми активності учнів на уроках німецької мови 

КРЕАТИВНІСТЬ 

(схильність до творчого 

розв’язання завдань учителя;  

оригінальність суджень і продуктів 

навчальної творчості) 

ІНІЦІАТИВНІСТЬ 

 (щодо удосконалення елементів 

уроку; здатність до пропозицій 

щодо гармонізації спільної 

мовленнєвої діяльності та 

краєзнавчого пошуку) 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 (здатність до серйозного 

ставлення до виконання 

обов’язків, послідовності у 

вчинках, визнання особистих 

помилок та ін.) 

ЗДАТНІСТЬ ДО 

САМООРГАНІЗАЦІЇ 

(готовність до самоорганізації дій 

щодо виконання настанов і завдань 

учителя та власної програми 

опанування німецькомовною 

культурою) 

САМОСТІЙНІСТЬ 

 (здатність виконувати завдання щодо 

оволодіння цінностями німецької і 

української культури без передчасної 

допомоги вчителя) 
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життєвих ситуаціях при встановленні мовленнєвих контактів з носіями 

німецькомовної культури.  

Напрямки реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчанні 

німецької мови учнів загальних середніх закладів розкриваються через шляхи 

інтеграції німецькомовної діяльності з ігровою, залучення у процес інших 

галузей: музичної, образотворчої, природничої, історичної тощо.  

На нашу думку, на уроках німецької мови варто використовувати різні 

особистісно орієнтовані методи для стимулювання учнів до творчої, продуктивної 

праці, щоб  залучити їх до активних дій,  висловлювання власних думок і 

прагнення спілкування німецькою мовою.  

Означеним вимогам найкраще відповідають саме інтерактивні методи 

навчання, які «можна розглядати як творчі види діяльності, що дозволяють 

створювати ситуації мовленнєвої взаємодії, сприяють удосконаленню 

комунікативного досвіду учнів» [246,с. 31].  

На наш погляд, на уроках німецької мови найефективнішими особистісно 

орієнтованими методами є інтерактивні технології навчання, що сприяють 

формуванню іншомовної комунікативної компетентності учнів. Такими 

технологіями є робота в парах, трійках, «брейн-ринг», «карусель», «мозковий  

штурм», «акваріум», «круглий стіл»,  «мозаїка»,  «велике коло», «коло ідей»,  

«мікрофон», «крокодил»,  «інсценізації»,  «імітація явищ»,  «ток-шоу»,  

незакінчені речення, різні види гри, розігрування ситуації в ролях (рольова гра),  

аналіз різних ситуацій і проблем, дискусія, дебати тощо. Запропоновані методи та 

їх складові можна ефективно використовувати як на уроках формування, 

розвитку, удосконалення мовленнєвих умінь і навичок,  засвоєння і застосування 

знань. Крім того, деякі елементи інтерактивних технологій можна 

використовувати одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, на уроках по 

формуванню і розвитку умінь і навичок замість опитування.  

Важливе місце серед різноманітних ситуацій займають ігрові. Як і у будь-

якій колективній грі, при її проведенні дуже важливими є взаємовідносини між 

учнями і вчителем та у класі взагалі. Велике значення має присутність на уроці 
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духу змагання, який виникає при сприйманні і відтворенні іншомовного 

висловлювання: хто швидше зрозуміє, правильно відповість на запитання. У 

системі навчання іноземної мови ситуативний підхід є одним з найважливіших. 

Його використання дозволяє викликати в учнів інтерес до спілкування і навчання 

іноземної мови в  цілому.  

Особлива роль на уроках іноземної мови належить імітаційно-ігровим 

ситуаціям. У традиційному навчанні переслідуються чисто навчальні цілі –

запам’ятати, знайти, зрозуміти, викласти. А гра цінна своєю мотивацією, творчим, 

партнерським станом особистості. Повинна бути вільна діяльність. Гра 

складається зі змагання, прийняття ролі. Все це до певної міри інше від 

повсякденного життя, зацікавлює учнів.  

Використання інтерактивних технологій навчання на різних етапах уроку 

іноземної мови – це не лише спосіб підвищити мотивацію учнів до вивчення 

мови, але й покращити атмосферу в класі, яка сприятиме співробітництву та 

порозумінню між учнями та вчителем. 

 Взаємна довіра, рівноправність, партнерство в спілкуванні викликає в учнів 

задоволення від навчального процесу, бажання брати в ньому участь. Однак, 

потрібно постійно контролювати процес досягнення поставлених цілей, а у 

випадку невдачі змінювати тактику роботи, шукати та виправляти недоліки. 

На нашу думку, за допомогою особистісно орієнтованих технологій на 

уроках німецької мови учні мають змогу розкрити свій освітній і творчий 

потенціал.  

Ми виявили наступні можливості розкриття здібностей українських учнів на 

уроках німецької мови за допомогою особистісно орієнтованих технологій які 

представлені у Рис. 3.4 
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Рис. 3.4 Можливості розкриття здібностей українських учнів на уроках 

німецької мови за допомогою особистісно орієнтованих технологій 

Л. Варзацька стверджує, що «саме інтерактивні технології посідають 

важливе місце в особистісно орієнтованому навчанні. У світовій методичній 

скарбниці вчителів іноземних мов є великий арсенал прийомів інтерактивного 

навчання. Використання інтерактивних технологій дає змогу реалізувати 

особистісно орієнтований підхід у навчанні. Систематичне впровадження 

інноваційних форм і методів роботи дасть змогу вчителю успішно розв’язати 

порушені проблеми» [49, с. 16].  

Перш за все, навчання повинно бути у співробітництві як засіб підвищення 

якості навчання іноземної мови. В наше суспільство прийшло усвідомлення 

необхідності володіння іноземними мовами. Будь-якому фахівцеві, якщо він хоче 
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досягти успіхів у своїй галузі, знання іноземної мови життєво важливе. Тому 

мотивація до вивчення іноземних мов різко зросла. Основними труднощами зараз 

є недолік активної усної практики, відсутність необхідної індивідуалізації і 

диференціації навчання. 

Впровадження особистісно орієнтованого підходу в процес навчання 

потребує створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення 

особистості учнів та забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника 

освітнього процесу.  

Ми сформували наступне твердження. Отже, особистісно орієнтоване 

навчання німецької мови полягає в виявлені, підтримці та розвитку природних 

якостей та здібностей  учнів; полягає у  тому, щоб  допомагати  в  становленні  

їх суб’єктності,  соціальності,  культурної ідентифікації, творчої самореалізації. 

Особистість дитини є метою, а не засобом досягнення певної цілі, заданої ззовні.  

Особистісно орієнтований характер методик вивчення німецької мови 

виступає як умова якості оволодіння німецькою мовою учнями на теренах 

загальноосвітньої школи. 

На думку Є. Бондаревської, «особистісно орієнтована освіта рефлексує 

природні особливості людини (здатність мислити, відчувати,  діяти),  її  якості як  

суб’єкта  культури (свобода,  гуманність,  духовність,  творчість). Розвиток  даних  

якостей  у  єдності  і  складає результат названого типу освіти» [39, с. 18].  

О. Пєхота вказує на те, що: «розробка особистісного підходу  дуже складна  

теоретична  і  практична  проблема.  Її складність  зумовлена,  перш  за  все,  тією 

обставиною, що особистість є  чи  не найскладнішим утворенням у світі і 

одночасно – суб’єктом  перетворення  цього  світу  і  самого себе»  [222,  с. 28].   

Психолого-педагогічні дослідження показують, що «особистісно  

орієнтовані технології втілюють у життя ідеї  гуманістичної філософії, психології 

та педагогіки. Вони ставлять у центр усієї  шкільної  освітньої  системи  

особистість дитини,  діяльність  якої  спрямована  на максимальну  реалізацію  

своїх можливостей,  на самоактуалізацію» [177, с. 20].  



181 
 

Сучасні учні на уроках німецької мови потребують участі у освітньому  

процесі  творчого педагога, який  створює  умови  для  розвитку особистості учня, 

підтримує його починання і прагнення,  розвивається  сам. Процес отримання 

знань стає особистісно орієнтованим, коли центральною фігурою у ньому є 

особистість учня, а роль учителя зводиться до направленості навчання в 

правильне русло. 

На таких уроках навчання особистісного орієнтованого спрямування 

позитивно позначається на психологічному розвитку учнів тому, що вимагає 

позитивного ставлення не тільки до своїх успіхів в іншомовному спілкуванні, а  й  

до бажання учня  виразити  свої  почуття, емоції, погляди, творчі наміри, а 

подекуди чітко уявити ціль своєї іншомовної діяльності.  

Отже, на нашу думку, одним із найефективніших підходів до викладання 

німецької мови в сучасній середньо освітній школі є особистісно орієнтований 

підхід. 

Проте робота щодо розробки особистісно орієнтованої теорії і 

впровадження її методики у вивчення німецької мови в загальноосвітніх закладах 

поки ще далека від завершення, не відповідає вимогам сьогодення і, в першу 

чергу, це стосується її концептуальної основи та реформування освіти загалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Рекомендації щодо подальшого  розвитку німецькомовної освіти в 

Україні: цілісний аспект 



182 
 

Конструктивні положення дисертації щодо оновлення німецькомовної 

національної освіти в загальній середній школі цілком відповідають букві і духу 

Державної Концепції «Нова українська школа». Вони спрямовані на її реалізацію 

як такі, що розроблялися з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти і ратифікованих Україною галузевих документів з неї (Common 

European Framework for Languages) (2003 р.), а також ціннісно-смислового 

потенціалу Концепції розвитку мовної освіти в Україні (2011 р.). 

Розв'язуючи завдання щодо прогностичного обґрунтування подальшого 

поступу німецькомовної освіти в загальних середніх закладах України, слід 

обов’язково враховувати її євроінтеграційний вектор спрямування. 

Фундаментальні результати порівняльного аналізу розвитку систем 

середньої освіти в країнах Європейського Союзу всебічно обґрунтовано О. 

Матвієнко. Зокрема, нею визначено як фактори значущості організаційно-

педагогічного досвіду реформування середньої освіти в країнах-членах ЄС для 

розбудови національної системи загальної середньої освіти, так і тенденції 

гармонізації глобальних та національних пріоритетів. «У цьому напрямі 

євроінтеграційні вектори освітньої політики України цілком виправдано мають 

концентруватися відповідно до Національної доктрини розвитку освіти на 

розбудові нового типу освіти – гуманістично-інноваційного, зорієнтованого на 

оновлення змісту й структури освіти, на принципи рівного доступу всіх дітей до 

якісної освіти в усіх регіонах України, на ефективну підтримку на державному й 

муніципальному рівнях розвитку шкіл з середнім і низьким рівнем освітніх 

послуг, на забезпечення організації якісного профільного навчання у старшій 

школі, на підвищення якості професійно-технічної освіти, розподілу фінансових 

ресурсів різних рівнів, спрямованих на розвиток освіти, на розв’язання проблеми 

ефективного використання інтелектуального потенціалу  педагогічних кадрів 

України [182 , с. 36].  

Враховуючи вище зазначене, результати нашого наукового пошуку 

пропонуємо впроваджувати у системі безперервної педагогічної освіти в Україні 

за напрямами: стратегічно-євроінтеграційним; концептуально-цілісним; 
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освітньо-інноваційним: цілісний аспект; управлінсько-модернізаційним та на 

рівнях: загальнодержавному, інституційному, особистісному. 

Стратегічно-євроінтеграційний напрям. Матеріали роботи прямо націлені 

на розробку таких національних стандартів німецькомовної освіти, які б 

знаходилися у відповідністі з Загальноєвропейськими стандартами, 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. Йдеться насамперед про 

формування засобами іншомовної підготовки «нового громадянина світу, який 

здатний свідомо опановувати цінностями інших мов і культур, самостійно і 

адекватно оцінювати свої успіхи у цьому процесі» [200]. Нова функція 

національного стандарту іншомовної освіти євроінтеграційної спрямованості – 

забезпечення високого рівня міжкультурної компетентності і багатомовності 

випускника загальної середньої школи як фундаменту його якісного спілкування з 

європейцями різного культурного і мовного походження. При цьому слід 

ураховувати, що в основу європейських освітніх стандартів покладено принцип 

інтернаціоналізації мовної освіти. Саме реалізація принципу  інтернаціоналізації в 

нашій країні при розробленні освітніх стандартів є відповіддю на такий виклик, як 

загострення в освітньому середовищі загальних середніх шкіл  потреби в якісному 

оволодінні учнями іноземними мовами й культурою інших народів. 

Упровадження відповідних цінностей європейських освітніх стандартів у 

стандарти загальної середньої освіти України – це довготривалий процес 

динамічного характеру. 

 Фактично, у нашій країні для учнів 5-9 класів та учнів 10-11 класів на 

початок 2020 року діють старі Державні стандарти. Їх затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року (№ 1392). На оновлення 

цих стандартів певним чином впливають Типова освітня програма закладів 

середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), яка розроблена на виконання 

Закону України «Про освіту» ( Наказ МОН України віл 20.04.2018 р. № 408) і 

Типова освітня програма закладів середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня 

освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» (Наказ МОН 
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України віл 20.04.2018 р. № 407). Проте зазначені Типові освітні програми також 

вимагають модернізації.  

 Зокрема, це стосується аспекту якісного функціонування в країні 

німецькомовної освіти. На черзі денній – докорінне реформування цілей, змісту і 

технологій навчання німецькій мові учнів національної школи. На розв’язання 

цього завдання прямо спрямована та обґрунтована в дисертації прогностична 

модель розвитку німецькомовної освіти учнів у закладах загальної середньої 

освіти України. Прогностичний характер цієї моделі корелюється з потребами 

входження національної загальної середньої освіти в європейський освітній 

простір. При цьому особлива увага в моделі  приділяється оновленню змісту 

німецькомовної освіти на міжкультурній і особистісно-розвивальній основах, 

його розширенню за рахунок самоцінних способів опанування німецькомовною 

культурою і мовою, досвіду емоційно вольового ставлення до останньої 

компетентності щодо специфічних цінностей культури земель Німеччини тощо.  

Розробникам нових стандартів німецькомовного освітнього процесу в 

загальній середній школі в контексті Загальноєвропейських Рекомендацій з 

мовної освіти не можна не враховувати таке завдання, що зафіксовано у 

відповідній моделі, як розроблення технологій і методик навчання з урахуванням 

цінностей української й німецької етнокультур як особливої цілісності, 

систематичний пошук гуманних інноваційних технологій і методик навчання 

німецької мови і виховання учня як патріота і носія цінностей культури 

німецького народу.  

Ключовим складником стратегічно-євроінтеграційного напряму є 

німецькомовна підготовка учня загальної середньої школи до навчання у закладі 

вищої освіти в умовах дуальної форми організації освітнього процесу. Йдеться 

про появу в змісті програм з німецької мови знань про досвід Німеччини щодо 

дуальної форми навчання (Розпорядженням Кабінету Міністрів України від  19 

вересня  2019 році № 660-р була схвалена Концепція підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття освіти). Перспективною лінією є віддзеркалення у 

змісті німецькомовної освіти досвіду науково-дослідної роботи щодо 
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використання у землях Німеччини дуальної форми навчання. Саме на відповідний 

німецький досвід і спиралися ще у 2017 році розробники проекту цієї схваленої на 

державному рівні Концепції. 

Концептуально-цілісний напрям. Сукупність теоретичних положень, що 

містяться в дисертації (насамперед це положення про структуру німецькомовної 

компетентності, підходи до організації функціонування німецькомовної освіти і 

принципи, що зорієнтовані на її випереджувальний розвиток) спрямовані, по-

перше, на удосконалення підготовки в педагогічних університетах майбутніх 

учителів німецької мови (аспект поглиблення і розширення затвердженої  у 2011 

році Концепції розвитку мовної освіти в Україні). По-друге, вони є значущими 

для менеджерів післядипломного формального і неформального підвищення 

кваліфікації вчителів-практиків у процесі стимулювання їх самоосвітньої 

діяльності. Активність у самоосвіті вчителя німецької мови – це й похідна від 

усвідомлення ним положень Державної Концепції «Нова українська школа». 

Результати науково-дослідної роботи прямо й опосередковано пов'язані із 

зазначеними концепціями та гармонійно розвивають й конкретизують їх окремі 

положення. Більш того, вони працюють на забезпечення їх цілісності. Йдеться 

передусім про забезпечення цілісного характеру теоретико-методологічного 

підґрунтя процесу реформування німецькомовної освіти в національній школі. 

Авторка дисертації рекомендує в основу реформування національної 

німецькомовної освіти покласти такі принципи: системності інноваційного 

пошуку вчителя; цілісності занурення учнів у цінності німецької та української 

культур; зв’язку німецькомовної освіти з практичною діяльністю учнів і 

національно значущими програмами розвитку країни; свідомої активності учнів у 

оволодінні німецькомовними компетентностями та елементами досвіду 

культуротворчості. 

З урахуванням Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти 

зазначені принципи виступають методологічними регулятивами оновлення 

організації німецькомовного освітнього процесу. Разом з цільовими орієнтирами 

забезпечення випереджувального розвитку німецькомовної освіти в нашій країні 
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ці принципи утворюють ціннісно-смислове ядро нового концептуального бачення 

здійснення відповідної реформи. Однак вони можуть виконати таку функцію за 

умови дотримання у всьому відповідному концептуальному проекті адекватності 

між цілями, змістом, технологіями і методиками організації спрямованого на 

євроінтеграцію навчання німецькій мові. Друга стрижнева умова – дотримання 

якісної повноти цього процесу (його опертя на єдність гуманістичної й 

інноваційної свідомості й самосвідомості особистості вчителя як носія цінностей 

професійної, української і німецької етнокультур у їх гармонійній єдності; 

реалізація програми випереджувального розвитку закладу загальної середньої 

освіти, її ключового складника – розвитку ресурсного забезпечення: фінансового, 

матеріально-технічного (зокрема, комунікаційно-інформаційного), кадрового, 

методичного та ін. на основі глибокого усвідомлення колективом ідеології й 

політики реалізації Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. 

Такі концептуальні проекти повинні містити цільові завдання щодо 

створення у закладах загальної середньої освіти етнокультурних середовищ. На 

рівні кожного закладу таке завдання може виконуватися на основі врахування 

специфіки створення етнокультурних середовищ засобами викладання німецької 

мови. Відповідна специфіка віддзеркалена нами на рисунку 3.4. 

Овітньо-інноваційний напрям: цілісний аспект. Стрижневим регулятивом 

реформування української німецькомовної освіти в контексті її євроінтеграції, за 

авторським концептуальним баченням, виступає принцип системності 

інноваційного пошуку вчителя німецької мови. Однак створення різнорівневих 

(необхідних і достатніх) умов діяльності педагога інноваційного характеру на 

системних засадах вимагає забезпечення інноваційної культури його особистості. 

Йдеться, як зазначають психологи, про три рівні інноваційності вчителя німецької 

мови – мотиваційний, цільовий та інструментальний.  

Рекомендації стосуються, насамперед, цільових програм діяльності 

міських і районних методичних об’єднань учителів іноземних мов, які в контексті 

результатів дослідження вимагають модернізації. Пропонуємо передбачати в них 

передусім завдання щодо підвищення рівня розвитку мотиваційної сфери 
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педагогів в аспекті досягнення якості німецькомовної освіти на основі 

професійного самовдосконалення та оволодіння кращим європейським освітнім 

досвідом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5 Специфіка процесу оновлення національної німецькомовної освіти 

на етнокультурному підґрунті 

Інша рекомендація зорієнтовує на  віддзеркалення у відповідних 

програмах цілей поглиблення учителем своїх знань специфіки етнокультури 

народу, що проживає в різних регіонах Німеччини і національної етнокультури. 
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Вимагає підвищення і рівень усвідомленості кожним учителем німецької 

мови цінностей інноваційної культури. Треба планувати і організацію 

самоформування ним готовності до сприймання і здійснення інноваційної 

діяльності за напрямами: розроблення в контексті вимог євроінтеграції особистих 

програм професійно-культурного розвитку як суб’єкта забезпечення якості 

німецькомовної освіти; проектування особистісно-розвивального інноваційного 

змісту навчальних програм з німецької мови і планів виховної роботи в урочний і 

позаурочний час, а також змісту організації культуро зорієнтованої науково-

дослідної діяльності учнів та їх самоосвіти за напрямом самоформування 

німецькомовної компетентності.  

Ще один обов’язковий складник цільових програм діяльності міських і 

районних об’єднань учителів іноземної мови – комплекс цілей і завдань щодо 

проектування і застосування педагогами інноваційних технологій і методик 

навчання і виховання (інструментальний рівень інновацій). Проте інноваційність 

будь-якого професіонала психологи розглядають не тільки в структурно-

професійному, але й в інших аспектах.  

На основі отриманих у процесі нашого наукового пошуку результатів є 

сенс рекомендувати бачити інноваційність учителя німецької мови (йдеться 

передусім про дирекцію закладів загальної середньої освіти) в освітньо-

розвивальному і особистісно-розвивальному контекстах у їх гармонійній єдності. 

Тобто керівництву школи важливо створювати умови для формування у 

педагогів-словесників як досвіду майстерної педагогічної дії та руху до неї,  так і 

досвіду творення і реалізації різнобічних педагогічних інноваційних проектів. 

Провідна вимога до них – особистісно-розвивальна спрямованість, перетворення 

навчального і виховного процесу, зорієнтованого на опанування учнями 

цінностями культури німецького народу, в особистісно-розвивальні процеси. 

Управлінсько-модернізаційний напрям. Слід прогнозувати підвищення 

рівнів якості управління німецькомовною національною освітою на всіх рівнях. 

Насамперед йдеться про державний рівень управління нею. В ідеальному 

варіанті бачиться розроблення проекту Закону України «Про іншомовну освіту», 
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у якому ключовими є принцип забезпечення неперервності загальної середньої і 

вищої іншомовної освіти, а також ідеї її опертя на особливу цілісність – цінності 

української й іншомовної культур та ідеї гуманізацій особистісного розвитку 

учнів. 

Міністерству освіти і науки України  в цілях якісної  реалізації Державної 

Концепції «Нова українська школа» треба змістити акценти у функціях 

управління процесом реформування іншомовної освіти з контрольної (контроль 

на всіх рівнях управління освітою не є самоціллю, а сьогодні ця функція передує і 

не підпорядковується ідеям творення інноваційного змісту і технологій 

іншомовного освітнього процесу) на мотиваційну, організаційну і 

стимулювальну. Крім того, контроль діяльності закладів освіти здійснюється, як 

правило, за кількісними, а не якісними показниками. Останні і повинні бути 

провідними індикаторами появи інновацій у змісті й технологіях навчання і 

виховання учнів як суб’єктів оволодіння німецькою мовою і культурою 

німецького народу загалом. 

 Рекомендуємо на державному рівні розширити у змісті Типових освітніх 

програмах закладів середньої освіти сукупність знань і способів діяльності щодо 

різних сфер спілкування німецькою мовою на різних рівнях її використання, а 

також суттєво збільшити питому вагу досвіду творчої науково-дослідної 

діяльності учнів та досвіду порівняльного аналізу ними цінностей національної і 

німецької культур. Вимагає передбачення в змісті програм з німецької мови тем 

щодо іншомовної самоосвіти і самовиховання, а також забезпечення процесу 

емоційного переживання учнями цінностей культури німецького і українського 

народів. 

Реалізація ідей переведення національної німецькомовної освіти в новий 

якісний стан потребує поліпшення її ресурсного забезпечення, насамперед 

кращого фінансування діяльності закладів загальної середньої освіти України, 

підвищення рівня їх матеріально-технічної бази та інформатизації.  

Сутність рекомендацій на інституційному рівні (інститути: заклади 

загальної середньої освіти, педагогічні університети і коледжі) зводиться до 
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врахування науково-педагогічними колективами цих закладів концептуальних 

засад підготовки вчителя німецької мови не тільки як носія цінностей української, 

німецької й професійної культур, але й як майстра забезпечення сходження 

особистості учня до їх скарбниць. Зокрема, закладам загальної середньої освіти 

необхідно проектувати й реалізовувати програми організації креативного 

навчання на уроках німецької мови, стимулювати творчу діяльність учнів у 

контекстах пошуку цінностей національної й німецької культур. Концепції 

розвитку конкретних загальних середніх шкіл в аспекті організації іншомовної 

освіти повинні передбачати оновлення їх програм за рахунок збільшення 

кількості тем щодо цінностей історії й культури німецького народу, особливостей 

життя учнів німецьких шкіл, сучасного економічного, політичного й соціального 

«обличчя» Німеччини. 

 Особливо значущоюю є лінія, спрямована на розкриття можливостей 

неформальної освіти в оволодінні учнями в різних гуртках, клубах та інших 

неформальних обєднанннях німецькомовною компетентністю, досвідом 

віртуального пошуку неординарних цінностей федеральних земель Німеччини, 

культурою спілкування німецькою мовою. 

Перспективними лініями є вдосконалення в кожній школі системи роботи 

з обдарованими учнями, забезпечення їх участі в олімпіадах з німецької мови, 

різнобічних зв’язків зі своїми талановитими однолітками в Німеччині, а також 

передбачення стажування учителів німецької мови в цій країні, прийняття ними 

активної участі в різних конференціях, семінарах, грантових програмах, 

міжнародних проектах, конкурсах тощо. 

Вагомим кроком у цьому аспекті є заключення середньою школою 

договорів про співпрацю з конкретними закладами освіти чи культури Німеччини. 

 В цьому плані найважливішими завданнями є:  

 сприяння професійному і професійно-культурному розвитку кожного 

вчителя-словесника; 

 забезпечення особистісної здатності вчителя до інновацій;  
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 створення умов для перетворення вчителя у майстра проведення 

індивідуальної роботи з учнями, які мають низьку успішність з німецької мови, 

підвищення рівня мотивації їх навчання.   

На особистісному рівні, рівні конкретного вчителя німецької мови, 

рекомендації передусім стосуються оволодіння ним цілісною готовністю до 

здійснення діагностики рівнів німецькомовної освіченості учнів, забезпечення 

індивідуалізації її формування. Педагогу необхідно підвищувати рівень 

самомотивації процесу професійно-культурного вдосконалення у контексті 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти та з урахуванням потреб 

України в національному культуротворенні.  

Сутність рекомендацій на особистісному рівні: 

 урізноманітнення способів подання і опрацювання учнями нового 

німецькомовного матеріалу;   

 самоформування готовності розвивати здатність українських учнів 

представляти культуру рідної країни засобами німецької мови;  

 розвиток здатності до занурення учнів у науково-дослідну працю в 

аспектах пошуку і порівняння цінностей української й німецької культур;  

 активізація позакласної роботи в оволодінні німецькою мовою у 

співпраці з Goethe-Institut в Україні з участю у його проектах, участь в освітніх 

проектах Посольства Німеччини в Україні тощо; 

 самоформування і саморозвиток професійної компетентності щодо 

забезпечення цілісної готовності майбутніх випускників загальних освітніх 

закладів до зовнішнього незалежного тестування з німецької  мови,  достойного 

представлення ними національних цінностей засобами німецької мови; 

 підвищення рівня мотивації учнів з низькою успішністю до навчання 

німецькій мові, проведення індивідуальної роботи з ними.   

Практичне впровадження вище зазначених прогностичних компонентів 

рекомендацій набуває особливого значення в умовах задоволення потреб 

активізації євроінтеграційного процесу та популяризації німецької мови.              
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Прогноз очікуваних у перспективі позитивних змін у німецькомовній освіті  

вимагає виконання завдань її оновлення вже в найближчій перспективі. 

Загальними завданнями модернізації системи німецькомовної освіти України є: 

1) виконання Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти на 

більш високому рівні якості; 

2) поява нової нормативно-правової бази німецькомовної освіти, 

концепції і програм її оновлення; 

3) докорінна перебудова процесу управління німецькомовної освіти в 

загальних середніх школах України на принципах демократизації і гуманізації;  

4) модернізація змісту, методів, форм організації навчання німецької 

мови;  

5) створення гуманного, освітньо-розвивального середовища в закладах 

загальної середньої освіти, значущого для занурення в іншомовну атмосферу; 

6) модернізація ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу з 

німецької мови; 

7) забезпечення міжпредметних зв’язків як необхідна умова реалізації ідеї 

інтегрованості змісту німецькомовної освіти; 

8) перетворення педагогічних університетів у джерела підготовки 

духовно багатих, національно свідомих, компетентних у виконанні професійних 

функцій, розв’язанні євроінтеграційних завдань і реалізації Концепції «Нова 

українська школа» вчителів німецької мови; 

9) забезпечення шкіл учителями-майстрами німецької мови,  

10) оволодіння учителями-майстрами німецької мови мистецтвом 

наставництва; 

11) посилення уваги до молодих учителів німецької мови, допомога їм у 

підвищенні кваліфікації; 

12) забезпечення учителів якісними науковими працями, підручниками і 

навчально-методичними посібниками з німецької мови;  
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13) забезпечення учнів спрямованими на євроінтеграцію освіти України 

якісними підручниками, посібниками та навчальними комплексами з німецької 

мови на паперовому та електронному носіях;  

14) поліпшення якості володіння учнями німецькою мовою: підвищення 

рівня їх німецькомовної компетентності за рахунок свідомого толерантного 

ставлення до цінностей німецькомовної культури як компонента цілісної 

культури особистості; 

15) підвищення рівня мотивації учнівської молоді до вивчення німецької 

мови. 

Висновки до розділу ІІІ 

1. Системоутворюючим складником у практиці сучасного вивчення учнями 

німецької мови як найбільш перспективним стає етнокультурний компонент. Він 

охоплює не тільки етнокультурні цінності німецького народу, але і цінності 

національної етнокультури, які повинні відбиватися насамперед у змісті 

німецькомовної освіти. Поєднання в етнокультурному компоненті змісту цих двох 

ціннісних аспектів є умовою опанування учнями німецькою культурою як 

складником цілісної культури особистості на належному рівні. Ступінь 

наближення організації уроків німецької мови і відповідних позакласних заходів 

до німецькомовного етнокультурного середовища залежить від професійної 

майстерності вчителя. Залучення ним учнів до ціннісного світу етнокультури 

німецького і українського народів спрямовано як на розвиток національної 

свідомості і самосвідомості кожного вихованця, так і на опанування ним 

німецькомовною компетентністю і важливими цінностями німецького народу.  

Широке використання дидактичних матеріалів етнокультурного змісту на 

уроках німецької мови в уже недалекій перспективі може забезпечити оптимальну 

орієнтацію школярів в середовищі, наближеному до німецькомовного, сприяти 

моральній і психологічній адаптації учнів до культури німецькомовних країн. 

2. Перспективи розвитку німецькомовної освіти в сучасних загальноосвітніх 

школах України тісно пов’язані з її великим попитом на інноваційні методи 

навчання німецької мови, які мають особистісно-орієнтований характер, 
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забезпечують поворот у свідомості особистості учня на своє «Я». Домінуючим 

завданням такого навчання потрібно відвести мотивації як необхідній умові 

ефективного освітнього процесу і якісного засвоєння знань, а  основним 

завданням вчителя на уроці німецької мови у процесі роботи з особистісно 

орієнтованими методиками є – мотивувати, стимулювати навчальну діяльність 

учнів, викликати зацікавленість до німецької мови тощо. Специфіка навчання 

німецької мови дає підстави акцентувати увагу на активності як базовій якості для 

реалізації особистості учнів за допомогою особистісно орієнтованих методик.  

3. Стрижнем до рекомендацій щодо організації національної 

німецькомовної освіти є її логічний наголос на виокремленій цілісній сукупності 

стратегічних завдань, розв’язання яких в Україні сприятиме у перспективі 

очікуваним позитивним змінам у цій галузі. Під кутом виконання 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти на більш високому рівні 

якості та за критерієм віднесення цих завдань до сфер повноважень суб’єктів 

діяльності різних соціальних інститутів, вони поділяються на 4 групи: 1) завдання 

законотворчого рівня (створення нової нормативно-правової бази німецькомовної 

освіти у євроінтеграційному вимірі); 2) завдання рівня МОН України, державного 

управління німецькомовною освітою у загальних середніх закладах (розроблення 

нової концепції і цільової програми її оновлення; докорінна перебудова процесу 

управління національною німецькомовною середньою освітою; створення на 

принципах демократизації і гуманізації на державному рівні системи конкурсів 

проектів модернізації змісту, методів і форм організації навчання німецької мови); 

3) завдання інституційного рівня для педагогічних університетів (перетворення їх 

у джерела підготовки духовно багатих, національно свідомих, компетентних у 

виконанні професійних функцій, досягненні євроінтеграційних цілей і реалізації 

Концепції «Нова українська школа» вчителів німецької мови); забезпечення 

загальних середніх шкіл учителями-майстрами; 4) завдання інституційного рівня 

для закладів загальної середньої освіти, що пов’язані з їх перетворенням у гуманні 

освітньо-розвивальні середовища (однією з стратегічних цілей таких середовищ є 

формування в учнів німецькомовної компетентності), виходом ресурсного 
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забезпечення німецькомовного освітнього процесу на більш високий рівень 

якості, посиленням уваги до підвищення кваліфікації і професійного розвитку 

вчителів, зокрема молодих та ін.  

4. Результати здійсненого дослідження можуть максимально сприяти 

розв’язанню перелічених та інших соціально-значущих завдань як такі, що 

знаходяться у полі їх ціннісно-смислового тяжіння. Висновок про ефективність 

впровадження цих результатів у практику якісних перетворень у системі 

національної німецькомовної освіти за різними напрямами – стратегічно-

євроінтеграційним, концептуально-цілісним, освітньо-інноваційним, 

управлінсько-модернізаційним – базується на методологічній настанові щодо 

забезпечення цілісності відповідного процесу.  

5. У сукупності рекомендацій стратегічного євроінтеграційного напряму 

чільне місце займають: необхідність розроблення нового національного стандарту 

німецькомовної освіти євроінтеграційної спрямованості з урахуванням ціннісного 

потенціалу авторської прогностичної моделі розвитку німецькомовної освітньої 

галузі, потреби у використанні в освітньому процесі досвіду Німеччини щодо 

організації дуальної форми навчання.  

6. Авторські рекомендації у концептуально-цілісному вимірі щодо 

реформування національної німецькомовної освіти на основі визначених 

принципів грають роль засобів досягнення достатнього рівня методологічної 

повноти цього процесу: актуалізовані у підрозділі відповідні принципи є 

своєрідними методологічними регулятивами, на основі яких утворюється 

ціннісно-смислове ядро нового концептуального бачення успішного поступу 

національної німецькомовної освіти.  

7. Сукупність розроблених рекомендацій освітньо-інноваційного рівня, що 

враховують мотиваційний, цільовий та інструментальний аспекти інноваційності 

вчителя німецької мови є засобом проектування цільових програм підвищення 

рівня розвитку мотиваційної сфери особистості вчителя, його самоосвітньої і 

самовиховної активності. Ці рекомендації виконують функцію своєрідного 

дороговказу дирекціям закладів загальної середньої освіти на створення умов для 



196 
 

оволодіння педагогами кращим освітнім досвідом, спеціальними знаннями щодо 

специфіки етнокультури німецького народу, що мешкає у різних федеративних 

землях Німеччини (такі програми повинні розроблятися на міських і районних 

рівнях за участю керівників методичних об’єднань вчителів іноземних мов). Вони 

виходять з того, що неперервний поступ німецькомовної освіти в Україні 

насамперед залежить від учителя, рівня сформованості в нього німецькомовної 

компетентності як інтегральної професійно-особистісної характеристики. У цьому 

аспекті рекомендації керівництву загальних середніх закладів стосуються 

насамперед важливості створення ними умов для формування у вчителів досвіду 

творення і успішного впровадження педагогічних інноваційних проектів у 

практику.  

8. Характерною особливістю рекомендацій упралінсько-модернізаційного 

плану є їх різні цільові спрямованості. Рекомендації охоплюють державний 

інституційний і особистісний рівні управління німецькомовною освітою. 

Родзинками рекомендацій державного рівня є пропозиції щодо розроблення 

проекту «Закону України про іншомовну освіту», переведення управлінської 

тактики МОН України в контексті втілення в освітню практику ідей Концепції 

«Нова українська школа» з рівня контролю за її реалізацією на рівні мотивації, 

організації і стимулювання інноваційних змін, зокрема в німецькомовній освіті.  

Найбільш перспективними лініями, що окреслені в рекомендаціях для 

закладів загальної середньої освіти і педагогічних університетів є вдосконалення 

у них систем роботи з обдарованими учнями чи студентами, створення програм 

реалізації креативного навчання на заняттях німецької мови, стимулювання на 

них творчої діяльності учнів або майбутніх педагогів та ін. Відповідні лінії 

повинні віддзеркалюватися у розроблених і затверджених концепціях розвитку 

конкретних загальних середніх чи вищих закладів освіти. 

Зроблені рекомендації на особистісному рівні (урізноманітнення способів 

подання і опрацювання учнями нового німецькомовного матеріалу; 

самоформування готовності розвивати здатність українських учнів представляти 

культуру рідної країни засобами німецької мови; розвиток здатності до занурення 
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учнів у науково-дослідну працю в аспектах пошуку і порівняння цінностей 

української й німецької культур та ін.) безпосередньо відносяться до вчителя 

німецької мови, їх виконання пов’язано не тільки з їх викладанням на уроках, але 

із організацією позакласної роботи учнів у процесі самоформування і 

саморозвитку старшокласниками їх німецькомовної компетентності.  

 

 

 

Загальні висновки 

У дисертації здійснено розв’язання проблеми узагальнення і використання 

позитивного історичного досвіду з організації німецькомовної освіти в 

загальноосвітніх школах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття, визначено 

тенденції і перспективи її випереджувального розвитку.  

Результати здійсненого наукового пошуку свідчать про виконання 

поставлених завдань і є підставою для таких загальних висновків:  

1. За результатами визначення й аналізу джерельної бази наукового 

пошуку (за критеріями: цінінісно-смисловий потенціал, вид інформації)  

виокремлено такі  групи джерел: національні і зарубіжні законодавчі та 

нормативно-правові документи (Загальноєвропейські рекомендації з мовної 

освіти і ратифіковані Україною галузеві документи з неї (2003 р.); закони 

України: «Про освіту» (1991 р.; 2017 р.); «Про засади державної мовної політики» 

(2012 р.); Національна доктрина розвитку освіти (2002 р.); Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013 р.); Концепція викладання 

іноземних мов в Україні (1996 р.); Концепція мовної освіти (2004 р.); Концепція 

державної мовної політики в Україні (2010 р.); Державна національна програма 

«Освіта» («Україна ХХІ століття») (1996 р.); «Зібрання постанов уряду України» 

(1991–1996 рр.); міжурядова Угода між Урядом України і Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина (1993 р.); «Інформаційний збірник Міністерства освіти і 

науки України» (1996 р.); Наказ Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Плану міжнародних і всеукраїнських очно-заочних масових заходів 
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з дітьми та учнівською молоддю» (2010 р.); Державний стандарт базової і повної 

загальної середньої освіти (2011 р.), Листи і Додатки до них Міністерства освіти і 

науки України); документальні архівні матеріали з фондів Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України, Державного 

архіву Вінницької області, Державного архіву Київської області; джерела 

наукової інформації (дисертації, автореферати, монографії, наукові статті тощо); 

матеріали періодичних видань, навчальна та науково-методична література 

(журнали і газети, навчально-методична література тощо); Інтернет-ресурси 

(сайти органів державної влади, електронні версії бібліографічних баз даних та 

друкованих видань тощо).  

2. Обґрунтовано періодизацію розвитку німецькомовної освіти в 

загальнооствітніх школах України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття  на основі 

критеріїв (гуманістична спрямованість німецькомовної освіти; дидактичне і 

методичне забезпечення особистісно орієнтованого характеру навчально-

виховного процесу; демократичність управління німецькомовною освітою в 

Україні; зв'язок німецькомовної освіти з українською і німецькою культурами):  І 

період (1991-1999 рр.)  – культивування в освіті ідей гуманізації і гуманітаризації 

національної німецькомовної освіти на державному і регіональному рівнях ( 

включення німецької мови до базового навчального плану, запровадженя групової 

форми організації навчання та класів з поглибленим вивченням іноземних мов, 

фрагментарне використання методів диференційованого навчання тощо);  ІІ 

період (2000-2009 рр.) – концептуалізація іншомовної освіти на основі 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, зародження практики 

особистісно орієнтовного німецькомовного навчання в загальноосвітніх школах 

України (оновлення змісту німецькомовної освіти згідно з загальноєвропейськими 

тенденціями її розвитку, започаткування вивчення в загальносвітніх школах 

другої іноземної мови;  розширення практики використання диференційованого 

навчання та ігрових методів; ІІІ період (2010-2018 рр.) – подальший розвиток 

практики опанування учнями цінностями національної і німецької культур в 

євроінтеграційному вимірі в їх єдності й на особистісному рівні (формування в 
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педагогів досвіду гуманної взаємодії з учнями на основі опанування цінностями 

культур українського і німецького народів; перетворення німецькомовної освіти в 

ефективний засіб реалізації державного освітнього курсу на багатомовність; 

поширення інноваційних форм і методів навчання  комунікативного спрямування 

тощо).    

3. Схарактеризовано зміст, організаційні форми і методи німецькомовної 

освіти в загальноосвітніх школах України в досліджуваний період в аспекті 

моделювання її подальшого поступу. Відповідний зміст повинен містити знання 

цінностей німецькомовної освіти на рівні особистісних, сукупність 

компетентностей щодо специфічних цінностей культури земель Німеччини, 

самоцінні способи діяльності для опанування цінностями німецькомовної освіти, 

досвід емоційно-вольового ставлення до мови і культури німецького народу та 

досвід гуманної комунікації німецькою мовою; організаційні форми і методи 

німецькомовної освіти мають бути поставлені у відповідність з її особистісно-

розвивальною освітньою парадигмою. Для пошуку шляхів і способів створення 

інноваційних технологій і методик викладання німецької мови необхідні 

спеціальні експериментальні майданчики.  

Оновлений варіант змісту, форм і методів німецькомовного освітнього 

процесу повинен будуватися на кращому національному досвіді викладання 

німецької мови та враховувати потреби національної німецькомовної освіти в 

подальшому розвитку. Розроблена на основі методу моделювання прогностична 

модель розвитку німецькомовної освіти в закладах загальної середньої освіти 

України є складною, відкритою і динамічною системою. Її структура містить 

цільовий, теоретико-методологічний, змістовий, технолого-методичний і 

результативний компоненти. Взаємодоповнюваність й взаємозв’язок яких 

забезпечує випереджувальний поступ німецькомовної освітньої галузі, 

спрямованість на діалог культур між українським і німецьким народами, 

формування в учнів німецькомовної компетентності й культури.  

Механізм реалізації спроектованої моделі передбачає трансформацію 

закладів загальної середньої освіти України в комфортні для учнів особистісно-
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розвивальні освітні середовища з високими рівнями ресурсної забезпеченості 

діяльності, створнення дорожньої карти дій менеджерів української освіти як 

суб’єктів реформування її німецькомовної складової. 

4. Виявлено три групи тенденцій неперервного розвитку національної 

німецькомовної освіти до: фундаменталізації змісту навчання німецької мови в 

навчальних планах і програмах;  оновлення методики викладання німецької мови; 

модернізації засобів іншомовної освіти.  

Перша група тенденцій характеризує підвищення значення цінностей 

німецької культури; підвищення рівня варіативності підручників, посібників і 

навчальних комплексів; поглиблення інтеграції цінностей української й німецької 

культур; орієнтація цінностей змісту іншомовної освіти на особистість; 

розширення змісту німецькомовної освіти за рахунок екологічної, громадянської, 

валеологічної і ринкової складових. Друга група тенденцій  спрямована на 

оновлення методики вивчення німецької мови (зростання іншомовної 

комунікативної компетентності учня в системі інноваційних методів навчання; 

гуманізації методики вивчення німецької мови).  Третя група тенденцій пов’язана 

з модернізацією засобів іншомовної освіти (розширення використання 

інформаційно-комунікативних технологій; підпорядкування засобів 

німецькомовної освіти ідеї діалогу німецької і української культур; поєднання 

засобів тестового й інших видів оцінювання навчальних досягнень учнів з 

німецької мови). 

Зазначені групи тенденцій зумовлені закономірностями, принципами та 

динамікою розвитку національної системи освіти. Детерміновані культуро-

освітніми й іншими потребами суспільства, вони знаходяться у відповідності зі 

стратегічною метою сучасної німецькомовної освіти в соціальному й 

особистісному аспектах, враховують потреби в примноженні кращих вітчизняних 

традицій вивчення німецької мови учнями, прямують до світової практики 

навчання іноземних мов. 

Виявлені тенденції мають різні хронологічні та ціннісно-змістові 

характеристики, що насамперед пояснюється їх зв’язками з конкретними 
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історичними змінами в політиці, економіці, науці, а головне – культурі та освіті 

України.  

5. На основі результатів здійсненого дослідження обгрутовано пропозиції  

щодо розвитку німецькомовної освіти учнів у закладах загальної середньої освіти 

України на декількох рівнях: загальнодержавному – законодавче врегулювання 

мовної політики; розроблення проєкту «Закону України про іншомовну освіту»; 

національного стандарту німецькомовної освіти; підготовка цільових програм 

забезпечення інноваційної діяльності вчителя німецької мови; надання 

можливостей для розвитку неформальної німецькомовної освіти молоді з 

урахуванням цінностей німецької і української етнокультур; інституційному – 

оновлення змісту німецькомовної освіти на міжкультурних і особистісно 

розвивальних засадах; розроблення інноваційних освітніх технологій і методик на 

гуманній особистісно-орієнтованій основі; забезпечення допомоги і методичної 

підтримки вчителю з боку шкільної адміністрації, менеджерів освіти на міських і 

районних рівнях; вдосконалення системи професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації вчителів німецької мови; підготовлення рекомендацій закладам 

вищої педагогічної освіти щодо реалізації креативного навчання німецької мови, 

вдосконалення системи роботи з обдарованою молоддю; використання в 

освітньому просторі України досвіду Німеччини з організації дуальної форми 

навчання тощо; особистісному – формування громадянської свідомості молодих 

українців задля збереження їхньої національної культурної ідентичності в умовах 

міжкультурного діалогу європейських народів; сприяння розвитку 

німецькомовної компетентності учнів на основі особистісно-орієнтованого 

підходу; застосування наявного в учнів досвіду німецькомовного спілкування з 

метою формування емоційно-вольового ставлення до цінностей німецької і 

української культур; формування в учнів звички і потреб опановувати мови 

впродовж життя.     

Подальшого вивчення потребують такі проблеми, як: особливості 

співвідношення розвитку національної німецькомовної освіти в її формальній, 

неформальній і інформальній підсистемах; вплив результатів оновлення змісту і 
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технологій підготовки вчителів німецької мови в педагогічних університетах 

України на якість німецькомовної освіти учнів закладів загальної середньої 

освіти;  розкриття розвивальних можливостей творчої співпраці німецьких і 

українських учителів в оволодінні учнями цінностями іншомовної культури. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Зведені звіти обласних управлінь освіти про викладання іноземних мов у 

денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах на початок 

1994-1995 навчального року [101] 
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Додаток Б 

Зведені звіти обласних управлінь освіти про викладання іноземних мов у 

денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах на початок 

1998-1999 навчального року [102] 
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Додаток  В 

 

Чисельність учнів в середніх загальноосвітніх школах Вінницької області, 

які вивчали німецьку мову  на початок 1998-1999 навчального року [100]  

Форма № Д-8 
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Додаток Г 

 

Чисельність і склад педагогічних працівників середніх загальноосвітніх шкіл 

Київської області на 1 жовтня 1997 року [104]  
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Додаток Ґ 

 

Чисельність і склад учасників команди учнів середніх загальноосвітніх шкіл 

Київської області на IV етапі Всеукраїнської олімпіади з німецької мови в 1995 

році [108] 
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Додаток Д 

 

Запити старшокласників міста Боярки Києво-Святошинського району щодо 

отримання додаткової освіти з іноземних мов (англійської і німецької) у формі 

репетиторства і рішення колегії управління освіти Київської обласної 

державної адміністрації щодо них  [109].  
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Додаток Е 

 

Ілюстрації інноваційного пошуку вчителів німецької мови у  ІІ періоді 

авторської періодизації 

 

Фрагменти з уроків німецької мови вчителя вищої категорії Козлової О. О. 

(КЗ "Військова середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської 

районної ради Дніпропетровської області"): аспект впровадження ігрових 

технологій на уроках німецької мови [244].  

 

1. Гра « Was ist das?» 

Гра проводиться в парах. Картки з малюнками. Гравці по черзі запитують 

один одного, називаючи координати комірок ігрового поля. Наприклад: 

Was ist ein A? 

Ein A ist der Ball. 

Was ist ein B? 

Ein B ist der Mensch. 

Was ist eine C? 

Eine C ist die Klasse. 

Виграє той, хто швидше і без помилок назве зображене. 

Або варіант 2. 

Гравці по черзі записують місцезнаходження істот чи предметів. 

Наприклад: 

Wo ist der Ball? 

Der Ball ist auf…. 

Wo ist der Mensch? 

Der Mensch ist auf…… 

2. Гра «Antonymenball»  

Застосування: при поясненні або закріпленні нового матеріалу у середніх та 

старших класах. 
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Завдання: у нашого чарівного м’яча сьогодні вередливий настрій. Він хоче, 

щоб йому відповідали навпаки. Програє той учень (або команда), хто не зможе 

заперечити м’ячу. 

Змагаються окремі учні або команди. Ведучий (учитель або учень) кидає 

м’яч учневі і називає якесь слово. Той повинен зловити, назвати антонім до цього 

слова і знову кинути м’яч ведучому. ( Замість антонімів можна називати 

синоніми, однокорінні слова, чи слова для зворотного перекладу тощо). 

Наприклад: 

 der Tag – die Nacht 

 der Anfang – das Ende 

 gesund – krank 

 gut – schlecht 

 faul – fleissig 

 alt – neu 

 geben – nehmen та ін. 

Фрагменти з уроків німецької мови вчителя Попадюк О. В., (Кунисівська 

ЗОШ, Городенківський р-н, Івано-Франківська обл.): аспект використання 

ігрових інтераактивних технологій на уроках німецької мови [231]. 

 

Привітання: 

Liebe Kinder, ich freue mich euch gesund und munter zu sehen.  

Ich glaube, dass es euch gut geht und dass ihr heute in guter Laune seid. 

- Habt ihr gute Laune? 

- Fein! Fein! Fein!  

- Nein! Nein! Nein! 

- Ich bin eure Lehrerin. Ist es fein? 

- Fein! Fein! Fein! 

- Bin ich böse oder nein? 

- Nein! Nein! Nein! 

- Ihr seid meine Schüler. Stimmt das? 

- Nein! Nein! Nein! 
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Jetzt prüfen wir, ob ihr keine Faulpelze seid. 

Рапорт 

- Wer hat heute Klassendienst? 

(Чергові здають рапорт.) 

Фонетична зарядка: 

Kinder, jetzt machen wir eine phonetische Übung. Hört zu und sprecht mir nach. 

Beachtet die Aussprache und die Intonation.  

Auf dem Tische steh’n Butter, 

Zucker, Tee und frisches Brot. 

Und die liebe gute Mutter 

Macht für uns das Abendbrot. 

 

„Petryk, Lessya, schnell zum Tisch 

Eier, Käse, alles frisch 

Hier da Wurst und da die Butter― 

Sagt den Kindern ihre Mutter 

Tee und Zucker in der Mitte 

Nehmt den süßen Kuchen bitte: 

Trinkt auch Milch mit weißem Brot, 

und das sind die Wangen rot. 

 

Übersetze dieses Gedicht ins Ukrainische. 

Мовна зарядка: 

 Was isst du heute zum Frühstück? 

 Was trinkst du aus dem Glas? 

 Was isst du mit Messer und Gabel? 

 Was isst du mit dem Löffel? 
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 Was isst du am liebsten?  

 

Робота над прислів’ям 

- Das sind einige Sprichwörter. Aber ihr musst diese Sprichwörter bilden und 

übersetzen.  

1) Iss alles, was auf dem Tisch ist. 

2) Beim Essen spricht man nicht.  

3) Iss nicht sehr schnell. 

4) Hunger ist der beste Koch. 

5) Vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen. 

6) Nimmt große Stücke nicht in den Mund, das ist nicht schön. 

7) Nach der Arbeit schmeckt das Essen gut. 

8) Salz und Brot macht Wangen rot. 

 

Гра «Чому кухар товстий?» 

- Das ist ein Koch. Das ist seine Speisekarte. Lest diese Speisekarte. Warum 

ist dieser Koch so dick? 

- Sein Essen ist unrichtig.  

- Bringt diese Speisekarte in Ordnung.  

Fleischsuppe mit Eis 

Kartoffeln mit Brötchen  

Tee mit Salat 

Brot mit Schokolade 

Інсценізація казки «Заячий хліб» 

«Hasenbrot» 

Es lebte einmal ein Mädchen. Es war verwöhnt. 

- Willst du Suppe? 

- Nein, ich mag keine Suppe! 

- Möchtest du ein Brot mit Butter? 

- Nein, ich mag es nicht! 

- Soll ich dir Kartoffeln geben? 

- Ach, die Kartoffeln schmecken nicht! 

Da fragte der Vater: 

- Möchtest du Hasenbrot? 



290 
 

- Was? 

- Hasenbrot. 

- Schmeckt das gut? 

- Wunderbar. 

- Gut, gib mir Hasenbrot. 

- Nicht so schnell. Wir gehen bald aufs Feld. Dort suchen wir Hasenbrot. 

Nach dem Essen ging die Familie aufs Feld. Die Eltern arbeiteten und das 

Mädchen spielte. Bald fragte es die Mutter. 

- Mutti, ich bin hungrig! Wo ist Hasenbrot? 

- Suche es im Gras oder unter den Bäumen. (Шукає.) 

- Ich habe gefunden! (Показує листок з чорним хлібом.) 

- Das ist Hasenbrot. Schmeckt es? (Їсть.) Wunderbar! 

Seither isst das Mädchen alles.  

- Welches Sprichtwort passt zu dieser Vorstellung? 

(Hunger ist der beste Koch) 
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Додаток Є 

 

Ілюстрації інноваційного пошуку вчителів німецької мови у ІІІ періоді 

авторської періодизації 

 

Фрагменти з уроків німецької мови вчителя Ткачук Т. Д. (Комунального 

закладу "Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №81 Запорізької міської 

ради Запорізької області "): аспект провадження ігрових технологій на уроках 

німецької мови [298].  

І. Ігри для засвоєння лексичного матеріалу та розвитку комунікативної 

діяльності: 

 1) Гра «Пантоміма» 

Мета: повторення вивченої лексики за темою. 

Зміст гри: учні утворюють пари. Один із гравців показує дію з допомогою 

пантоміми чи міміки, а інший повинен прокоментувати те, що робить перший, з 

допомогою вже відомих дієслів. 

2) Schneeball «Bekanntschaft» 

Мета: закріплення лексичного матеріалу на тему «Bekanntschaft» та 

тренування короткотривалої пам'яті. 

Зміст гри: учні по черзі питають як кого звуть. Той, хто відповідає, називає 

своє ім’я та імена своїх попередників. Останній учень повинен назвати імена усіх 

дітей. 

-Wie heißt du? 

- Ich heiße Anna. Und wie heißt du? 

-Das ist Anna und Ich heiße Alex… usw. 

3) «Domino» 

Мета: міцне засвоєння лексики за темою. 

Зміст гри: клас ділиться на групи. Кожна група отримує картки з назвою 

предметів одягу. Перший учень починає гру словами: «Ich habe hier einen Rock 

und eine Bluse». Учень, у якого на картці є один з названих предметів одягу, каже: 



292 
 

«Ich habe auch eine Bluse und einen Mantel» і т. д. Виграє той, хто першим 

звільняється від карток.  

ІІ. Ігри для засвоєння граматичного матеріалу: 

 1) «Wurfelspiel» («Гра з кубиком») 

Мета: закріплення відмінювання дієслів і їх часових форм. 

Матеріал: зробити кубик, де на кожній з шести сторін буде вказано 

особовий займенник; картки з дієсловами в інфінітиві. 

Зміст гри: діти по черзі кидають кубик, який показує один із займенників. 

Потім беруть картку з дієсловом і змінюють дієслівну форму відповідно до 

займенника, який показав кубик. 

Можна ускладнити гру і приготувати другий кубик з часовими формами 

дієслова. 

2) „Quatsch“ 

Мета: тренування родових закінчень неозначеного артикля і частки kein. 

Зміст гри:: учитель показує різні предмети або картинки і називає їх, 

навмисно роблячи помилки. Завдання учнів – помітити і виправити помилку: «Das 

ist ein Tisch». Учні, котрі помітили помилку, виправляють: «Quatsch, das ist kein 

Tisch, das ist eine Tafel». 

2) «Wie viele…gibt es?» 

Мета: автоматизація вживання конструкції es gibt. 

Зміст гри: учитель запитує: «Wie viele Stühle gibt es in der Klasse?» Завдання 

учнів – як найшвидше порахувати кількість названих предметів. Перевірка 

здійснюється хором, рахуємо по-німецьки. Учні дають відповідь на запитання, 

вживаючи конструкцію „Es gibt―. 

ІІІ. Рухливі ігри та фізкультхвилинки: 

 1) «Mache, wie ich sage» 

Мета: автоматизація вживання конструкції es gibt. 

Зміст гри:: Учні стають у коло. Вчитель каже,що слід робити (Setzt euch! 

Steht auf! Geht im Kreis!) і жестами показує дію. Він може показати дії, які не 
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відповідають сказаному. Учні уважно стежать за тим, що каже вчитель і 

виконують те, що чують. Хто помилиться, вибуває з гри. 

2) «Der Zug» 

Мета: автоматизація вживання дієслова sein. 

Зміст гри:: Діти ходять по колу і вивчають скоромовку в русі. Дієслівна  

 зв’язка sein з іменниками. 

Ich bin Peter 

Du bist Paul 

Ich bin fleißig 

Du bist faul 

3) «Kopf, Schulter, Knie und Fuß» 

Одна з найулюбленіших ігор та фізкультхвилинок на уроці є «Kopf, Schulter, 

Knie und Fuß». Вона може виступати як рухливою грою, так і лексичною, бо 

завдяки цієї пісні діти повторюють назви части тіла.  

Мета: зробити Relax-паузу між різними видами завдань та засвоєння 

лексики за темою «Частини тіла» 

Зміст гри: учні стають біля своїх парт, або виходять до середини класу. 

Включається відео «Kopf, Schulter, Knie und Fuß» та діти повторюють завдання за 

дітьми з відео. Є декілька варіантів цієї фізкультхвилинки. По-перше вони можуть 

повторювати рухи і називати частини тіла німецькою. що разу буде прибиратися 

одне слово та діти повинні вже будуть називати самі назви частин тіла. У другому 

варіанті цього відео, діти роблять ті ж самі рухи декілька раз, але щоразу дії 

прискорюються. 

 

Фрагменти з уроків німецької мови вчителя Солохи Н. В. (ЗОШ I—III ст., 

с. Мукошин, Любешівський р-н, Волинська обл.): аспект використання ігрових 

моментів на уроках німецької мови [275].  

1. Гра “Wunderfeld”  

―Wunderfeld‖ – це «Поле чудес». На дошці крейдою зашифровую слово. 

Das Wort gehört zum Thema ―Haustiere‖ – d a s  S c h a f 
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Учень. das große (kleine) «A». 

Учитель. Ja, (Nein). 

Руки піднімають навіть найслабкіші учні. Учня, що назвав слово правильно, 

запитують додатково за темою і ставлять оцінку. 

2. Гра “Wer ist das?” 

Учневі прикріплюється бейджик з іменем особи, яку всі добре знають: Леся 

Українка, Віталій чи Володимир Кличко, Буратіно, кіт Матроскін Міккі Маус, 

директор школи, вчитель, Діма Білан, Ігор Кондратюк, Тарас Михалик, Софія 

Ротару, однокласник, Вовк, Заєць, односельчанин тощо. Причому учень не 

повинен бачити цього напису. Інші учні читають мовчки (важливо, щоб учні, 

особливо не дуже сильні, не читали вголос напису). 

Учень. Bin ich lebendig? 

Всі. Ja, du bist lebendig. 

Учень. Bin ich ein Mensch oder ein Tier? 

Всі. Du bist ein Mensch. 

Учень. Bin ich ein Mann oder eine Frau? 

Всі. Du bist eine Frau. 

Учень. Wo wohne ich? 

Всі. Du wohnst im Dorf Mukoschin. 

Учень. In welcher Straße wohne ich? 

Всі. Du wohnst in der Poliskastraße. 

Учень. Bin ich verheiratet? 

Всі. Ja. 

Учень. Habe ich Kinder? 

Всі. Ja, du hast Kinder… 

Учень повинен здогадатись, хто він. Виникла комічна ситуація, коли 

хлопчику Дмитрику прикріпили напис «Дмитрик». Гра стимулює вміння 

самостійно будувати речення, активізувати словниковий запас. Бажано, щоб 

учень, який відгадує, вмів самостійно будувати питання. 

 



295 
 

3. Гра «Wir sind Maler»  

За допомогою лічилочки вибираємо двох учнів. Один іде до вікна і 

повертається до класу спиною. Другий тим часом на дошці малює той предмет, 

особу чи тварину, назви яких вони вже знають німецькою мовою (можна 

технікою «Крокі»). 

Учень біля вікна. Ist das eine Schule? 

Клас. Nein, das ist keine Schule. 

Учень. Ist das ein Elefant? 

Клас. Nein, das ist kein Elefant. 

Учень. Ist das ein Baum? 

Клас. Ja, das ist ein Baum. 

4. Гра «Зміючка» 

На дошці крейдою малюю довільне зображення змії без голови. На хвості 

пишу перше слово, наступне слово починається з останньої літери першого. 

Виграє той, хто пише останнє слово. Він же як переможець малює змії голову. 

Якщо в учня день народження, вітаємо його піснею ―Zum Geburtstag viel Gluck!‖ і 

«даруємо» подарунки: 

―Ich schenke dir viel Gluck.‖ 

―Ich schenke dir das Mofa ―Yamaha‖. 

―Ich schenke dir das Auto ―Renault‖. 

―Ich schenke dir eine Million Rosen‖. 

―Ich schenke dir ein Raumschiff ‖. 

―Ich schenke dir gute Laune‖. usw. 

5. Гра «Піжмурки»  

За допомогою лічилочки вибираємо учня. Йому зав'язують очі, і він 

намагається впіймати когось із однокласників.  

Автоматизуються вирази:  

―Wer bist du?  Du bist… Ja, das stimmt. 

 Du bist Viktor.  

Falsch!  
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Das stimmt nicht!‖ 

6. Гра «Знайомство» 

Використовуються м'які іграшки. Активізуються вирази: 

―Hallo! Wie heißt du? Ich heiβe…  

Und du? Wie heißt du? Wie geht es dir? Danke,  

toll! Auf Wiedersehen! Tschüß!‖ 

7. Гра «Хвалько» 

Ця гра використовується як для релаксації після інтенсивної роботи 

(складний граматичний матеріал, велика кількість лексичних одиниць тощо) так і 

для активізації певного граматичного матеріалу (Perfekt, відмінювання дієслова 

sein, або лексичних одиниць, які, наприклад, характеризують людину).  

Пропонується учням: ―Jetzt prahlen wir uns. Ich habe heute, zum Beispiel, 

meine Blumen gegossen‖ або: ―Ich liebe meine Arbeit.‖ 

 Діти по черзі хвалять себе:  

Ich bin schön. Ich liebe meine Schwester. 

Ich kann deutsch lesen. 

Ich bin fit. 

Ich treibe Sport. 

Ich habe meiner Mutter gestern geholfen. 

Коли всі висловились, вчитель втручаєтьсь:  

―Und jetzt tadeln wir uns. Ich bin heute nicht guter Laune.‖ 

 Учні продовжують гру:  

Ich habe heute meine Zähne nicht geputzt. Ich bin zu faul. 

Ich mache Morgengymnastik nicht immer. 

Ich lerne Deutsch nicht genug. 

Якщо першу частину гри діти продумують із задоволенням, то в другій 

дещо замислюються. 

 

 

 



297 
 

8. “Entspannungspause” 

Поряд із традиційною фізкультхвилинкою можна провести 

―Entspannungspause‖ як у старших, так і в молодших класах. Навіть у другому 

класі діти охоче слухають і намагаються правильно виконати прохання вчителя: 

L. Wer zwei Schwester hat steht bitte auf! (Danke schön! Setzt euch! Setz dich!) 

Wessen Schwester Olya heißt, steht bitte aut! 

Wessen Vater Serhij (Wasyl, Iwan usw.) heißt steht bitte auf! 

Wer zwei Opas (zehn Omas) hat, steht bitte auf! 

У старших класах завдання ускладнюється: 

Wessen Lieblingssänger Alexander Rybak ist, kommt bitte an die Tafel! 

Wessen Lieblingsmoderatorin Oxana Martschenko ist, geht bitte ans Fenster! 

Wer zu Hause zwei Computer hat, kommt bitte her! 

Wer gelockte (dunkle, helle) Haare, blaue Augen hat, kommt bitte an den Tisch! 

Wer sein Zimmer regelmäßig aufräumt, hebt die linke Hand! 

Wer heute guter (schlimmer) Laune ist, hebt die rechte Hand! 

Wer heute einen Sportanzug (eine weiße Bluse, eine Schuluniform, eine Weste 

anhat, schlagt die Hefte auf! 

Wer zu Hause kein Pferd, (keine Kuh, Ziege, kein Schaf, keinen Tiger, Hasen, 

Elefanten) hat, nehmt bitte euren Kuli! 

Потім запитати: ―Ist unsere Entspannungspause super?‖  

У відповідь дружно пролунає: ―Ja!‖ 

 

Фрагмент позакласного заходу з німецької мови вчителя Хайрової І. В., 

(СШ № 177, м. Харків): аспект  розвитку емоційної сфери учнів, за допомогою  

інсценування п'єси німецькою мовою[306]. 

                      Das Märchen “Im Waldhäuschen” (Ein Theaterstück) 

          Метою створення п'єси є  розвиток емоційної сфери дітей, розкриття їхніх 

творчих здібностей, розвиток інтересу до вивчення німецької мови, виховання 

товариськості, взаєморозуміння та взаємоповаги. П'єса призначена на учнів 1-2-х 

класів.  
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Handelnde Personen: die Maus die Katze, der Hase, der Wolf, der Fuchs, der Igel, 

der Bär.  

 (Сцена декорована як лісова галявина. Біля ялинки стоїть будиночок. 

Вибігає мишка і  здивовано показує на будиночок.)  

Maus. Oh, was für ein schönes Haus! Wer wohnt hier? Ich wohne hier.  

(Мишка радісно забігає в  будиночок, бере віник і  підмітає підлогу. 

Вискакує зайчик, здивовано показує на будиночок.) 

Hase. Oh, was für ein schönes Haus! Wer wohnt hier? 

Maus. Ich. Die Maus.  

Hase. Ich bin ein Hase. Darf ich herein? 

Maus. Herein bitte. Wollen wir Freunde sein? 

(Мишка бере за руку зайчика, заходять за будиночок. На сцені з'являється 

кішка, ходить навкруги будиночка.) 

Katze. Oh, was für ein schönes Haus! Wer wohnt hier? 

Maus. Ich, die Maus.  

Hase. Ich, der Hase.  

Katze. Ich bin eine Katze. Darf ich herein? 

Hase. Herein bitte. Wollen wir Freunde sein? 

(Зайчик бере за ручку кішку і  задоволені заходять за будиночок. На сцені 

з'являється вовк і  стукає в  двері.) 

          Wolf. Oh, was für ein schönes Haus! Wer wohnt hier? 

(Вискакують по черзі тварини.) 

Maus. Ich, die Maus.  

Hase. Ich, der Hase.  

Katze. Ich, die Katze.  

Wolf. Ich bin ein Wolf. Darf ich herein? 

Katze. Herein bitte. Wollen wir Freunde sein? 

(Кішка бере за ручку вовка, всі тварини заходять за будиночок. Лисичка 

озираючись біжить за кущами, помічає будиночок.) 

Fuchs. Oh, was für ein schönes Haus! Wer wohnt hier? 
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(Вискакують по черзі тварини.) 

Maus. Ich, die Maus.  

Hase. Ich, der Hase.  

          Wolf. Ich, der Wolf.  

Katze. Ich, die Katze.  

Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Darf ich herein? 

Wolf. Herein bitte. Wollen wir Freunde sein? 

(Вовк бере за ручку лисичку, всі тварини ховаються. З'являється Їжачок з  

палицею та корзиною, підбирає гриби та яблука, кладе в  корзину. Помічає 

будиночок.)  

Igel.  Oh, was für ein schönes Haus! Wer wohnt hier? 

Maus. Ich, die Maus.  

Hase. Ich, der Hase.  

Katze. Ich, die Katze.  

Wolf. Ich, der Wolf.  

Fuchs. Ich, der Fuchs.  

Igel. Ich bin ein Igel. Darf ich herein? 

Fuchs. Herein bitte. Wollen wir Freunde sein? 

(Всі тварини ховаються за будиночком. Виходить ведмідь, стукає з  силою і  

голосно промовляє.) Bär. Oh, was für ein schönes Haus! Wer wohnt hier? 

(По черзі виходять всі тварини, тремтять і  налякано відповідають.) 

Maus. Ich, die Maus.  

Hase. Ich, der Hase.  

Katze. Ich, die Katze.  

Wolf. Ich, der Wolf.  

Fuchs. Ich, der Fuchs.  

Bär. Ich bin ein Bär. Darf ich herein? 

(Всі тварини сміливо виходять вперед.) 

Alle. Nein, nein. Du darfst nicht herein. Unser Haus ist zu klein.  
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(Ведмідь сумно йде зі сцени.) 

 

Фрагмент уроку з німецької мови вчителя Чорна Н. В., (СШ № 28, м. 

Львів):  засвоєння матеріалу з теми «Частини тіла» [318].  

MATERIALIEN ZUM THEMA “KÖRPERTEILE” 

Ein Männlein wird vom Lehrer gemalt, dabei wird das Gedicht vorgetragen! 

Das Haar ist kraus, der Kopf ist rund, die Ohren, die Augen, die Nase, der Mund. 

Vergiss den Bart und Schnurrbart nicht – fertig ist das Gedicht. 

Den Hals, die Schultern, den Körper. 

Am Ende  – die Beine, die Füße, die Arme, die Hände. 

Die Finger, die Zehen – der Mann kann gehen. 

         Wir spielen Interview! 

Ein Schüler spielt den Gast.  

– Wie heißt du? 

– Wie alt bist du? 

– Wo lebst du? 

– Ist es kalt heute?  

– Tut dein Kopf weh? 

– Was tut dir weh? usw. 

Wir üben Phonetik! 

Hört zu! Wiederholt! Zeigt! 

Kopf, Nase, Mund, Augen, Ohren, Nase, Mund,  

Ohren, Kopf. 

Jetzt singen wir und spielen! 

Wo sind meine Hände? 

ICH HABE KEINE HÄNDE MEHR! 

(die Hände werden versteckt) 

Ei, das sind die Hände wieder! 

Trala – la  – la  – la  – la  – la! 

Wo sind meine Ohren? 
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Ich habe keine Ohren mehr! 

Ei, das sind die Ohren wieder! 

Trala – la – la – la – la – la! 

Wo ist meine Nase? 

Ich habe keine Nase mehr! 

Ei, das ist die Nase wieder! 

Trala – la – la – la – la – la! 

Wo sind meine Knien? 

Ich habe keine Knien mehr! 

Ei, das sind die Knien wieder! 

Trala – la – la – la – la – la! 

Wo sind meine Füße? 

Ich habe keine Füße mehr! 

Ei, das sind die Füße wieder! 

Trala – la – la – la – la – la! 

Wir machen einen Wettbewerb! 

Die Gruppe wird in zwei kleinere Gruppen geteilt:  

1) Augen 

2) Ohren. 

Jede Gruppe sagt ein Gedicht vor! 

Mit den Ohren kann ich hören, 

Mit dem Finger kann ich bohren, 

Mit der Nase kann ich riechen, 

Mit dem Munde kann ich sprechen, 

Mit den Augen kann ich sehen, 

Mit den Füßen kann ich gehen. 

          Wir schreiben! 

Jedes Kind bekommt eine Kopiervorlage mit der Aufgabe. Für folgende Vokabeln wird 

ein richtiger Platz gesucht: Nase, Ohr, Auge, Ohren, Augen. 

Wir machen Körpergymnastik! 
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Mein Kopf macht so und so, so und so und so! 

Meine Hand macht so und so, so und so und so! 

Mein Fuß macht so und so, so und so und so! 

Übung 

Jetzt sind wir beim Arzt! 

Wo tut es weh? 

Wir sagen den Reim vor! 

Zuerst alle! 

O je, o  je, mein Fuß tut mir so weh! 

Juche, juchei! 

Jetzt ist alles vorbei! 

Dann sagt den Reim jedes Kind mit Hilfe des Lehrers vor! Statt ―Fuß‖ sagt es ein 

anderes Wort,  z.B. ―Kopf ‖, ―Hand‖ usw. 
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Додаток Ж 

 

Результати Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови на різних 

етапах (ІІІ період) 

 

Результати ІІ етапу (районний) всеукраїнської учнівської олімпіади з 

німецької мови  

Результати ІІ етапу (районний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької 

мови  2016/2017 та 2017/2018 н.р. учнів Бахмацького району Чернігівської області 

[250].  

Переможці і призери учнівської олімпіади з німецької мови (ІІ етап) 2016/2017 

н.р. 
 

№ Прізвище та ім’я 

учасника 

ЗНЗ Клас Мах 

балів 

Набрано 

балів 

% балів Всього 

учасників 

Місце Дип 

ломи 

Учитель  

1. Гасинець Інна Курінь НВК 8 150 124 82,7 1 1 І Гриненко Л.О. 

2. Олєйнікова 

Анна 

Кропивне 9 150 53 35,33 1 1 ІІІ Коваленко Н.І. 

3. Колесник 

Мирослава 
Гімназія 10 150 104 69,33 2 1 І Мішина С.І. 

4. Козуб Наталія Кропивне 10 150 43 28,7 2 2  Коваленко Н.І. 

 

Результати учнівських олімпіад (ІІ етап) 2017/2018 н.р. 

№ Прізвище та ім’я 

учасника 

ЗНЗ Клас Мах  

балів 

Набра

но  

балів 

% балів Всього 

учасників 

Місц

е 

Дип 

ломи 

Учитель  

1. Ємець 

Владислав 

ЗОШ №4 8 150 75 50 2 1 ІІІ Олефіренко 

В.М. 

2. Сипливий Роман Курінь НВК 8 150 52 34,7 2 2 ІІІ Юшкевич 

Н.М. 

3. Гасинець Інна Курінь НВК 9 150 78,5 52,3 1 1 ІІ Жила Л.О. 

4. Олєйнікова Анна Кропивне 

НВК 
10 150 41 27,3 1 1 - Коваленко 

Н.І. 
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5. Кравченко Аліна Гімназія 11 150 93 62 1 1 ІІ Мішина 

С.І. 

 

Підсумки проведення ІІ етапу  Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

німецької мови у 2018/2019 навчальному році Департаментом освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради [210].  

 

  

 

 

 



305 
 

 

Додаток 2 до наказу 

Список переможців ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови 

у 2018-2019 навчальному році 
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Додаток 3 до наказу  

 

 

 

Додаток 4 до наказу  
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Результати IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови 

[237]. 

Заключний IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов 

(німецької) відбувся з 22 по 27 березня у м. Донецьку, у змаганнях взяли участь 

113 учнів [50]. За результатами проведення IV етапу XXVIII Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з німецької мови нагороджуються учасники: 

ДИПЛОМАМИ I СТУПЕНЯ 

9 клас 

Мідяний Михайло  Львівська академічна гімназія  

Попфалуші Діана  
Приборжавська загальноосвітня школа I - II 

ступенів Іршавського району Закарпатської області  

10 клас 

Ляпіна Віра  

спеціалізована загальноосвітня школа I - III 

ступенів N 24 з поглибленим вивченням німецької 

мови м. Сімферополя  

Руснак Олена  Чернівецька гімназія N 1 Чернівецької міської ради  

Стариша Сергій  
загальноосвітня школа I - III ступенів N 36 м. 

Вінниці  

Химинець Ольга  спеціалізована школа N 53 м. Києва  

11 клас 

Григанська Яна  спеціалізована школа N 53 м. Києва  

Луцька Ольга  

спеціалізована школа I - III ступенів N 5 з 

поглибленим вивченням німецької мови м. Івано-

Франківська  

Панченко Юліана  

Кременчуцька спеціалізована школа I - III ступенів 

N 10 з поглибленим вивченням англійської мови 

Полтавської області  
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ДИПЛОМАМИ II СТУПЕНЯ 

9 клас 

Борд Роман  
ліцей інформаційних технологій м. 

Дніпропетровська  

Гуменюк Крістіна  гімназія N 167 м. Києва  

Лисак Мирослава  

спеціалізована школа I - III ступенів N 5 з 

поглибленим вивченням німецької мови м. Івано-

Франківська  

Присяжна Владлена  гімназія N 167 м. Києва  

Ступка Наталія-Тетяна  
середня спеціалізована загальноосвітня школа N 8 з 

поглибленим вивченням німецької мови м. Львова  

10 клас 

Галімов Ельдар  перша міська гімназія Черкаської міської ради  

Гапей Віталій  

Старобросківська загальноосвітня школа I - III 

ступенів Сторожинецького району Чернівецької 

області  

Лук'яненко Яніна  гімназія N 167 м. Києва  

Никитенко Надія  
загальноосвітня школа N 19 з поглибленим 

вивченням іноземних мов м. Донецька  

Озарко Ірина  

спеціалізована загальноосвітня школа I - III 

ступенів N 5 з поглибленим вивченням німецької 

мови м. Івано-Франківська  

Туркіна Катерина  

Одеський навчально-виховний комплекс N 90 ім. О. 

С. Пушкіна "Спеціалізована загальноосвітня школа 

I - III ступенів з поглибленим вивченням німецької, 

англійської мов - дошкільний заклад"  
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11 клас 

Баранник Євген  фінансово-економічний ліцей м. Дніпропетровська  

Борисенко Вероніка  
Рівненська спеціалізована загальноосвітня школа I - 

III ступенів N 15  

Ігнатова Аліна  спеціалізована школа N 138 м. Києва  

Мошинський Павло  Харківська гімназія N 23 Харківської міської ради  

Попович Габріелла  
загальноосвітня школа I - III ступенів N 7 м. 

Мукачевого Закарпатської області  

Якобан Надія  гімназія N 1 м. Чернівців  

 

ДИПЛОМАМИ III СТУПЕНЯ 

9 клас 

Ворков Євген  гімназія N 167 м. Києва  

Доскалюк Богдана  

спеціалізована школа I - III ступенів N 5 з 

поглибленим вивченням німецької мови м. Івано-

Франківська  

Єрмакова Олена  Луцька гімназія N 18 Луцької міської ради  

Зубік Катерина  гімназія N 1 м. Чернівців  

Кулагіна Єлізавета  

Севастопольська спеціалізована школа I - III 

ступенів N 35 з поглибленим вивченням німецької 

мови Севастопольської міської ради  

Поляков Максим  Харківська гімназія N 116 Харківської міської ради  

Циганок Олександра  
Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради 

Сумської області  

Чайко Павло  

навчально-виховний комплекс "Олександрійський 

колегіум-спеціалізована школа" м. Олександрії 

Кіровоградської області  

Шло Олександр  приватна гімназія "Мрія" м. Одеси  
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10 клас 

Бойко Анастасія  
Бориспільський ліцей "Дизайн-освіта" ім. П. 

Чубинського Київської області  

Дашкевич Олена  

Криворізька спеціалізована загальноосвітня школа 

N 20 з поглибленим вивченням німецької мови 

Дніпропетровської області  

Дубікова Владислава  міський ліцей м. Маріуполя Донецької області  

Здебська Альона  гімназія N 31 м. Запоріжжя  

Книгницька Юлія  
Миколаївська гімназія N 2 Миколаївської міської 

ради  

Олексяк Анна  
середня спеціалізована загальноосвітня школа N 8 з 

поглибленим вивченням німецької мови м. Львова  

Павличенко Микола  
лінгвістична гімназія ім. Т. Г. Шевченка м. 

Ужгорода  

Субота Іван  Луцька гімназія N 4 Луцької міської ради  

Ткач Вікторія  гімназія N 167 м. Києва  

Цюрпіта Назарій  
Завалівська загальноосвітня школа I - III ступенів 

Підгаєцького району Тернопільської області  

Юрчишин Олександра  

спеціалізована загальноосвітня школа I - III 

ступенів N 5 з поглибленим вивченням німецької 

мови м. Івано-Франківська  

11 клас 

Бакастова Олександра  

Севастопольська спеціалізована школа I - III 

ступенів N 35 з поглибленим вивченням німецької 

мови Севастопольської міської ради  

Карпенко Вікторія  
середня загальноосвітня школа I - II ступенів-ліцей 

N 7 м. Вінниці  

Компанець Ольга  Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради 
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Сумської області  

Корнюшин Василь  спеціалізована школа N 53 м. Києва  

Кравцова Ольга  

Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради 

Чернігівської області при Ніжинському 

державному університеті ім. М. Гоголя  

Пугачова Ксенія  

Житомирська спеціалізована загальноосвітня 

школа I - III ступенів N 16 з поглибленим 

вивченням іноземних мов  

Самсонова Катерина  

навчально-виховний комплекс "Школа-гімназія" N 

5 ім. І. Франка м. Феодосії Автономної Республіки 

Крим  

Сапункова Анастасія  

загальноосвітня школа I - III ступенів N 19 з 

поглибленим вивченням іноземних мов м. 

Донецька  

Сергеєва Євгенія  

спеціалізована загальноосвітня школа I - III 

ступенів N 24 з поглибленим вивченням німецької 

мови м. Сімферополя  

Шах Богдана  
Семидубський аграрний ліцей Дубенського району 

Рівненської області  

Швайка Ольга  
спеціалізована середня загальноосвітня школа N 8 з 

поглибленим вивченням німецької мови м. Львова  

 

ДИПЛОМАМИ УЧАСНИКА ОЛІМПІАДИ 

9 клас 

Андросов Олександр   Вінницька приватна гімназія "Дельфін"  

Бєловол Руслан   гімназія N 46 м. Запоріжжя  

Бойко Юлія   
Ніжинська гімназія N 3 Ніжинської міської ради 

Чернігівської області  

Бучинська Лілія   Тернопільська спеціалізована школа I - III ступенів 
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N 17 з поглибленим вивченням іноземних мов  

Журавчак Іванна   

спеціалізована школа I - III ступенів N 5 з 

поглибленим вивченням німецької мови м. Івано-

Франківська  

Кашуба Ліна   
ліцей Галицького інституту ім. В. Чорновола 

Тернопільської області  

Ковтун Дарина   
спеціалізована загальноосвітня школа I - III 

ступенів N 6 м. Хмельницького  

Козік Юлія   

Семидубський аграрний ліцей і загальноосвітня 

школа I - II ступенів Дубенського району 

Рівненської області  

Козіков Ілля   
комунальний заклад "Луганський ліцей іноземних 

мов"  

Костюк Едуард   
Броварська спеціалізована школа I - III ступенів N 5 

Броварської міської ради Київської області  

Мартинова Віта   

Цюрупинська спеціалізована загальноосвітня 

школа I - III ступенів N 4 Цюрупинської районної 

ради Херсонської області  

Панкєєва Катерина   
Полтавська загальноосвітня школа I - III ступенів N 

13  

Савічева Олена   
загальноосвітня школа I - III ступенів N 12 м. 

Бердичева Житомирської області  

Седлецька Євгенія   Перша міська гімназія Черкаської міської ради  

Харенко Яна   

Щербанівська загальноосвітня школа I - III 

ступенів ім. М. М. Рябошапки Вознесенської 

районної ради Миколаївської області  

Швецова Тетяна   Одеська гімназія N 4  

Шелегеда Дар'я   
Полтавська загальноосвітня школа I - III ступенів N 

13  
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10 клас 

Абрамов Дмитро   
спеціалізована загальноосвітня школа I - III 

ступенів N 6 м. Хмельницького  

Бандура Марина   
Гощанська районна державна гімназія Рівненської 

області  

Васильцов Ігор   
Ніжинський ліцей при Ніжинському державному 

університеті ім. М. Гоголя Ніжинської міської ради  

Величко Лада   

Кременчуцька спеціалізована школа I - III ступенів 

N 10 з поглибленим вивченням англійської мови 

Полтавської області  

Довгаль Владислав   Харківська гімназія N 23 Харківської міської ради  

Довмат Катерина   

Соснівський навчально-виховний комплекс 

"Гімназія - загальноосвітня школа I ступенів" 

Березнівського району Рівненської області  

Ковінько Марта   
спеціалізована середня загальноосвітня школа I - III 

ступенів N 28 м. Львова  

Костікова Вікторія   

Севастопольська спеціалізована школа I - III 

ступенів N 35 з поглибленим вивченням німецької 

мови Севастопольської міської ради  

Кроква Катерина   
Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради 

Сумської області  

Лаврінчук Наталія   
загальноосвітня школа I - III ступенів N 12 м. 

Бердичева Житомирської області  

Макєєва Катерина   
Свердловський ліцей N 1 Свердловської міської 

ради Луганської області  

Міщерякова Олександра   
Миргородська гімназія ім. Т. Г. Шевченка 

Полтавської області  

Нагорняк Оксана   навчально-виховний комплекс "Олександрійський 
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колегіум - спеціалізована школа" м. Олександрії 

Кіровоградської області  

Пінчученко Зорина   
Чернігівська спеціалізована загальноосвітня школа 

N 1 з поглибленим вивченням іноземних мов  

Радик Віталій   

Івано-Франківська спеціалізована школа I - III 

ступенів N 1 з поглибленим вивченням англійської 

мови  

Реп'ях Наталія   
Сумська спеціалізована школа I - III ступенів N 1 

ім. В. Стрельченка  

Саражинська Анастасія   гімназія N 1 м. Білої Церкви Київської області  

Сігута Юлія   
Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради 

Сумської області  

Темнюк Руслан   
Академічний ліцей при Херсонському державному 

університеті  

Чараєва Наталія   

спеціалізована загальноосвітня школа I - III 

ступенів N 24 з поглибленим вивченням німецької 

мови м.Сімферополя   

11 клас 

Бистранівська Марія   
Уманська загальноосвітня школа I - III ступенів N 4 

Уманської міської ради Черкаської області  

Білокриницький Віталій   
навчально-виховне об'єднання N 5 м. 

Хмельницького  

Бодасюк Ірина   
Тернопільська спеціалізована школа I - III ступенів 

N 17 з поглибленим вивченням іноземних мов  

Воробець Олександр   

Первомайська загальноосвітня школа I - III 

ступенів N 4 Первомайської міської ради 

Миколаївської області  

Гненна Алевтина   
Академічний ліцей при Херсонському державному 

університеті  
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Дацюк Світлана   
Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради 

Сумської області  

Золотоверх Леся   спеціалізована школа N 53 м. Києва  

Йовик Марія   Луцька гімназія N 4 Луцької міської ради  

Костяк Іван   
Тересвянська загальноосвітня школа I - III ступенів 

Тячівського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток З 
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Особливості результатів вивчення стану впливу методичної роботи  на 

рівень викладання німецької мови в загальноосвітніх навчальних закладах 

на прикладі міста Кіровоград (2012 р.) [80]. 

         Згідно з планом роботи та графіком центру методичної та соціально-

психологічної служби та з метою удосконалення  процесу викладання німецької 

мови згідно сучасних вимог в період з 26 листопада по 07 грудня 2012 року 

вивчався стан впливу методичної роботи  на рівень викладання німецької мови у 

гімназії імені Тараса Шевченка, НВК «Кіровоградський колегіум», гімназії № 9, 

СЗОШ №14, 32, НВО ЗОШ №18, НВО «школі-ліцеї №19», НВО ЗОШ ПМЛ №25, 

НВО ЗНЗ з гімназійними класами №31. 

 У процесі вивчення стану викладання іноземної мови в закладах відбулися 

співбесіди з адміністрацією школи та учителями німецької мови, були відвідані 

уроки вчителів, проаналізована шкільна документація, вивчена система 

методичної роботи тощо.  

На підвищення фахового рівня вчителів німецької мови закладів впливає їх 

систематична атестація, їм встановлюється кваліфікаційна категорія, визначається 

тарифікаційний розряд оплати праці, присвоюється педагогічне звання. Всі 

вчителі німецької мови гімназії імені Тараса Шевченка, НВК «Кіровоградський 

колегіум», гімназії № 9, СЗОШ №14, 32, НВО ЗОШ №18, НВО «школі-ліцеї 

№19», НВО ЗОШ ПМЛ №25, НВО ЗНЗ з гімназійними класами №31 вчасно 

проходять курси підвищення кваліфікації при Кіровоградському ОІППО імені 

Василя Сухомлинського, проводиться до курсова та після курсова робота з 

педагогічними кадрами шкіл для реалізації отриманих під час курсової підготовки 

знань в практичну діяльність вчителів школи. Так, традиційними стали творчі 

звіти вчителів на педагогічній раді, де вчителі, які атестуються, діляться своїми 

знахідками, методичними доробками, знайомлять інших учителів з надбаннями 

власного досвіду. В між атестаційний період вчителі шкіл проводять відкриті 

уроки та позакласні заходи. Все це сприяє підвищенню фахового, методичного і 

психолого-педагогічного рівнів учителя. 



317 
 

        Ефективність роботи методичних об’єднань вчителів іноземної мови шкіл 

визначається активною та результативною участю вчителів іноземної мови у 

міських та обласних методичних заходах. Так, вчителі німецької мови гімназії 

імені Тараса Шевченка, НВК «Кіровоградський колегіум», гімназії №9, СЗОШ 

№14, 32, НВО ЗОШ №18, НВО «школи-ліцею №19», НВО ЗОШ ПМЛ №25, НВО 

ЗНЗ з гімназійними класами №31 беруть активну участь у міських семінарах - 

практикумах, конференціях, майстер-класах: 

- Рубахіна Н.С., Пустовойтенко В.І. (СЗОШ №32) 26 серпня 2010 року на 

серпневій нараді вчителів іноземної мови виступили із звітом про  участь в 

міжнародному конкурсі ―Hueber‖, в якому учні СЗОШ №32 стали переможцями у 

номінації короткометражних фільмів з проблеми здорового способу життя; 

- Рева А.М., Венцель О.А., (СЗОШ №14), Нетус В. М. (НВО ЗНЗ з гімназійними 

класами №31) презентували елементи передового педагогічного досвіду на секції 

вчителів німецької мови 27 грудня 2010 року; 

- Венцель О.А., Рева А.М., Петричук Т.С. (СЗОШ №14) 10 лютого 2011 року 

виступили та дали відкриті уроки на семінарі-практикумі для вчителів німецької 

мови з проблеми «Інтенсифікація процесу іноземної мови»; 

- Дзюба І.М. (НВО ЗОШ ПМЛ №25) 27 грудня 2011 року на загальному засіданні 

методичного об’єднання вчителів іноземних мов виступила з проблеми 

«Використання сучасних технологій на уроках іноземної мови, навчання учнів 

комунікативної компетенції»; 

- Пустовойченко В.І., Пилипенко В.М., Іванено Н.І., Бережко О.Ю. (СЗОШ №32) 

23 лютого 2012 року провели тренінги на семінарі-практикумі для вчителів 

німецької мови з проблеми «Підвищення якості знань учнів та мотивації вивчення 

іноземної мови на уроках німецької мови та в позакласній роботі»;  

- Томаченко С.С.,   Масленко Л.П,    Слободян І.В., Соколова К.К., Сустрєтова 

В.Л. (НВК «Кіровоградський колегіум») 06 грудня 2012 року виступили та дали 

відкриті уроки на семінарі-практикумі для вчителів німецької мови з проблеми 

«Викладання з використанням між предметних зв’язків. Диференційований підхід 

до здійснення викладання іноземної мови»; 
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- Рева А. М. (СЗОШ №14), Лужанська Н. А. (НВК «Кіровоградський колегіум»), 

Нетус В. М. (НВО ЗНЗ з гімназійними класами №31) були учасниками міського 

етапу конкурсу «Вчитель року 2011» в номінації «Німецька мова»; Рева А. М. 

(СЗОШ №14) – учасник обласного етапу конкурсу «Вчитель року 2011» в 

номінації «Німецька мова». 

 Так як у НВО ЗОШ №18 є вчитель-стажист Луізова К. Г., то в закладі 

організоване її стажування. Наказом по школі «Про організацію стажування 

молодих спеціалістів» закріплено наставника – Забурдяєву С. Г. Складено план 

занять вчителя-наставника з вчителем-стажистом, графік взаємовідвідування 

уроків, проаналізовано результати анкетування вчителя-початківця (папка 

вчителя-наставника), розроблені заходи щодо проведення Місячника молодого 

вчителя-стажиста, відвідування цим вчителем методичних заходів міста. Вчитель 

- стажист має індивідуальний план роботи, який містить анкетні дані вчителя, 

інформацію про його педагогічну діяльність (аналіз відвіданих уроків, план 

самоосвіти та інструктивно-методичні матеріали). Саме такий зміст роботи  

спрямований на вироблення у молодого вчителя умінь контролювати, 

обліковувати, оцінювати результати діяльності педагогічної системи.  

Не залишається поза увагою вчителів і робота з обдарованими дітьми. 

Вчителі заохочують учнів до участі в позакласних заходах протягом тижня 

іноземної мови, олімпіадах знавців іноземних мов та різноманітних конкурсах. З 

цією метою учням надаються консультації, додаткова література, розроблена 

тематика творчих робіт, проводяться додаткові заняття згідно плану роботи з 

обдарованими дітьми. Протягом 2011/2012 н.р. та 2012/2013 н.р. учні гімназії 

імені Тараса Шевченка, НВК «Кіровоградський колегіум», СЗОШ №14, 32, НВО 

ЗОШ №18, НВО «школи-ліцею №19», НВО ЗОШ ПМЛ №25, НВО ЗНЗ з 

гімназійними класами №31 беруть участь у Всеукраїнському інтерактивному 

конкурсі «Орлятко», який проводиться з метою активного залучення учнівської 

молоді до вивчення іноземної мови,  сприяє підвищенню інтересу дітей до 

читання найкращих зразків іноземної літератури в оригіналі. З таблиці видно 

динаміку росту зацікавленості учнів щодо участі у конкурсі. 
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Всеукраїнський інтерактивний конкурс з німецької мови 

Назва конкурсу 2010/2011 н.р. 2011/2012 н.р. 2012/2013 н.р. 

«Орлятко»  не проводився 146 245 

 Однак вчителі німецької мови  гімназії №9 не організували дітей для участі 

у цьому конкурсі. 

Однією з ефективних форм реалізації пріоритетних завдань пошуку, 

навчання та виховання обдарованої молоді є проведення учнівських олімпіад. 

Олімпіада – це насамперед система роботи вчителя з учнями, які мають значні 

творчі здібності, а призові місця – результат плідної кропіткої праці. 

        Щорічно проводиться міська олімпіада з німецької мови, де учні гімназії 

імені Тараса Шевченка, НВК «Кіровоградський колегіум», гімназії №9, СЗОШ 

№14, 32, НВО ЗОШ №18, НВО «школи-ліцею №19», НВО ЗОШ ПМЛ №25, НВО 

ЗНЗ з гімназійними класами №31 завжди беруть участь.    

        Результативність участі школярів в міській олімпіаді з німецької мови 

представлена в таблиці: 

№ Заклад 2010/ 

2011 

Мі

сце 

Вчитель 2011/ 

2012 

Мі

сце 

Вчитель 2012/ 

2013 

Мі

сце 

Вчитель 

1 Гімназія 

Шевченка 

1 ІІІ Любчич О.М. - - - 1 ІІІ Любчич О.М. 

2 Гімназія 

№9 

5 І, 

ІІ, 

ІІІ 

Панькіна А.Ф. 

Коваленко 

Н.М. 

4 І, 

ІІ, 

ІІІ 

Панькіна 

А.Ф. 

 

4 ІІІ Панькіна А.Ф. 

Коваленко Н.М. 

3 Колегіум 

 

4 ІІ, 

ІІІ 

Томаченко С. 

Масленко Л.П 

Слободян І.В 

 

6 ІІ, 

ІІІ 

Томаченко 

Сустрєтова  

Масленко  

Лужанська  

7 І, 

ІІ, 

ІІІ 

Томаченко С.С., 

Сустрєтова В.Л., 

Масленко Л.П., 

Лужанська Н.А. 

4 СЗОШ 

№14 

 

2 ІІ, 

ІІІ 

Шпорт Н.Д., 

Рева А.М. 

2 І, 

ІІІ 

Рева А.М., 

Самохвало- 

ва О.В. 

2 ІІ. 

ІІІ 

Рева А.М., 

Самохвалова 

О.В. 

5 НВО №18 

 

1 І Ведутенко 

Л.В. 

1 ІІ Забурдяєва 

С. Г. 

- - - 

6 НВО №19 

 

- - - - - - - - - 
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7 НВО №25 

 

1 ІІІ Крейтер І.М. 1 І Крейтер І.М. 2 ІІІ Крейтер І.М. 

8 НВО №31 

 

1 ІІ Нетус В.М. - - - - - - 

9 СЗОШ 

№32 

2 ІІІ ПилипенкоВ. 

Пустовойчен 

ко В.І. 

5 ІІ, 

ІІІ 

Іваненко Н.І, 

Пустовойче

нко В.І. 

3 І, 

ІІ 

Іваненко Н.І., 

ПилипенкоВ.М 

ПустовойченкВІ 

З таблиці видно, що вчителям німецької мови НВО «школи-ліцею №19», 

НВО ЗНЗ з гімназійними класами №31 слід посилити роботу з обдарованими 

учнями, тому що протягом останніх років в цих закладах немає  переможців 

міської олімпіади з німецької мови. 

У навчально-виховній діяльності вчителі німецької мови намагаються реалізувати 

такі методичні принципи як навчання мові на комунікативній основі, здійснення 

диференціації та індивідуалізації навчання. 

          Але наявні певні недоліки. При організації освітнього процесу на уроках 

німецької мови педагогам слід звернути увагу на наступне: 

– 57% учнів висловлюють свої думки лише на деяких уроках німецької мови, 

такий вид діяльності учнів має здійснюватися на кожному уроці; 

– приблизно 12% учнів виконують короткі тематичні презентації майже на всіх 

уроках; 

– 60% учнів працюють у групах або в парах лише на деяких уроках німецької 

мови, але використання інтерактивних прийомів навчання є пріоритетними; 

– не на всіх уроках німецької мови вчителі використовують технічні засоби, не  

використовуються у повному обсязі можливості ІКТ; 

– у 35% учнів середньої ланки виникають утруднення при навчанні читанню та 

писемному мовленню, розвитку орфографічних та граматичних навичок 

(вживання граматичних структур з модальними дієсловами, невірний порядок 

слів в підрядному реченні, відмінювання прикметників, використання часових 

форм дієслів, вживання артиклів). 

Додаток И 
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Сутнісні характеристики основних результатів дослідження стану 

викладання та якості освіти учнів з німецької мови в окремих закладах 

загальної середньої освіти Радивилівського району Рівненської області та 

Новокаховського району Херсонської області (2012 р.) 

 

 

Підсумки вивчення стану навчання та виховання з іноземних мовта рівня 

навчальних досягнень учнів з німецької мови у  загальноосвітніх навчальних   

закладах Радивилівського району Рівненської області  у 2012 році [236] 

На виконання плану роботи відділу освіти адміністрації на 2012 рік, наказу 

відділу освіти адміністрації від 03.02 2012 року № 61 „Про організацію вивчення 

стану навчання і виховання з іноземних мов та рівня навчальних досягнень учнів 

у загальноосвітніх навчальних закладах району‖, з 01 березня по 20 квітня 2012 

року здійснено вивчення стану навчання і виховання та рівня навчальних 

досягнень учнів з іноземних мов у Радивилівському навчально-виховному 

комплексі „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія‖, Радивилівському 

загальноосвітньому ліцеї, Радивилівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№2, Крупецькій, Ситненській, Теслугівській, Довгалівській, Рудня-Почаївській 

загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, Михайлівській, Срібненській, Острівській, 

Рідківській, Сестрятинській загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів. 

У школах району німецьку мову як першу вивчають 176 учнів (як другу – 

415 учнів). 

У 2011-2012 навчальному році вивчення другої іноземної мови впроваджено 

у двох школах: у Радивилівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів – німецьку 

(5 клас), у Ситненській школі – французьку (5 клас).  

 У закладах освіти району організацію навчально-виховного процесу з 

іноземних мов здійснюють 65 учителів іноземних мов, з них 5 вчителів німецької 

мови.  

Програмами з іноземних мов вчителі району забезпечені повністю. Школярі 

навчаються за підручниками, рекомендованими МОНМС України авторів А. 
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Несвіт, О. Карпюк, Л.Биркун, В. Плахотника. Забезпеченість підручниками 

становить 80%. Підручники з англійської та німецької мови для учнів 2-4-х класів 

застарілі, не відповідають чинним програмам.   

 Відвідані уроки засвідчують, що вчителі іноземних мов володіють 

методикою викладання предмета на належному науково-методичному рівні, 

технологією ОЗОН, реалізують компетентнісний підхід до навчання. 

 Уроки характеризуються наявністю доцільної  структури, використанням 

різноманітних технологій навчання, зорієнтованістю на комунікативний підхід у 

викладанні навчального матеріалу. Спостереження за навчально-пізнавальною 

діяльністю школярів під час відвіданих уроків дає підстави для наступних 

висновків: учителі мають достатній рівень теоретичної, методичної та мовної 

підготовки, логічно будують уроки, використовують різноманітні форми, 

прийоми  і методи роботи з активізації діяльності  учнів  на уроці, що забезпечує 

результативність проведення уроків.  

  Учнями навчальних закладів були виконані завдання творчого характеру. 

Аналіз помилок, допущених учнями під час виконання творчої роботи свідчить 

про те, що більшість учнів володіють програмовим матеріалом. 

  17,% учнів написали контрольні роботи на високому  рівні, 37,5% – на 

достатньому рівні, 35,2% – на середньому, 10,7% – на початковому рівні. 

Типовими помилками учнів є вживання артиклів, часових форм дієслів, 

прийменників, побудова складнопідрядних речень, узгодження часових форм, що 

свідчить про недостатній рівень володіння граматичними часовими формами. У 

окремих випадках має місце порушення структури побудови речень, норм 

написання листів, есе. 

  Проведено порівняльний аналіз результатів контрольних робіт та балів за І 

семестр. Результати аналізу в основному засвідчили об’єктивність оцінювання 

навчальних досягнень учнів вчителями. 

   Ефективність роботи вчителів іноземних мов визначається також 

організацією позакласної роботи. 
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   У школах району налагоджена організація позакласної роботи 

Проводяться  предметні тижні, факультативні заняття, працюють гуртки. З метою 

формування соціокультурної компетенції у позаурочний час проводяться виховні 

заходи, присвячені традиціям країни, мова якої вивчається (День Подяки, День 

Св. Патрика, День Св. Валентина, Хелоуїн). 

Учні 3-В класу Радивилівського НВК «Школа №1-гімназія»  (вч. Грисюк Н. 

Ф.) взяли участь у Всеукраїнському  конкурсі «Країна творчості» журналу 

«Пізнайко». Учні ліцею  – дипломанти Всеукраїнського конкурсу „Puzzle‖. 

  Аналіз вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень з 

іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах свідчить про те, що 

іноземні мови займають належне місце у системі базових дисциплін 

загальноосвітньої школи. Проте, на сьогодні є ряд проблем, що вимагають 

особливої уваги:  

• відсутність навчальних кабінетів у десяти загальноосвітніх навчальних 

закладах; 

• недостатнє навчально-методичне забезпечення у більшості кабінетах 

іноземних мов: відсутність сучасних технічних засобів навчання, програмно 

педагогічного забезпечення, автентичної літератури; 

• під час стану вивчення предмета не у всіх навчальних закладах проводиться 

аналіз матеріально-технічного забезпечення з предмета; 

• недостатній контроль дирекції шкіл за веденням класних журналів;  

• не у повній мірі  вчителі іноземних мов використовують на уроках сучасні 

технічні засоби навчання, відео та аудіо техніку, програмно педагогічні 

засоби. 

 

 

 

 

 

Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів  
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ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів Новокаховської міської ради з німецької мови [82] 

На виконання плану роботи методичного кабінету Новокаховської міської ради 

на 2011 – 2012 навчальний рік в період з 11 по 25 жовтня та з 15 по 22 листопада  

2011 року проведено вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень 

учнів з англійської та німецької мов в ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів Новокаховської 

міської ради та у Новокаховському техніко-економічному ліцеї Новокаховської 

міської ради відповідно. Узагальнення вивченого питання проведено на основі 

матеріалів вивчення стану навчально-матеріальної бази викладання предмета, 

співбесід з учителями та учнями, вивчення вчительської та учнівської 

документації, відвідування уроків та позакласних заходів, вивчення рівня 

навчальних досягнень школярів. 

Німецьку мову  в ЗОШ №3 викладає Фірсова Галина Петрівна – освіта вища, 

вища категорія, стаж педагогічної роботи 13 років, у цьому навчальному році 

викладає німецьку мову у 4-А, 5-А, 6-А класах, англійську мову - у 7-А, 10-А 

класах. 

Фірсова Галина Петрівна вміло володіє класом, формує свідоме відношення до 

навчання, забезпечує зацікавленість учнів до вивчення іноземної мови. Основна 

цінність уроків вчителя в закріпленні граматичного матеріалу. Мова педагога 

грамотна, багата, емоційна, завантаженість на уроках відповідає віковим 

особливостям та можливостям учнів, приділяється велика увага роботі з 

підручником. Галина Петрівна систематично використовує технічні засоби 

навчання. Вчитель акцентує увагу учнів на переказ тексту з розумінням 

інформації, вміло здійснює установки для спілкування. Вона використовує 

принципи комунікативності, цілеспрямованості, ситуативної навчальної 

діяльності учнів. Зміст нових підходів до викладання іноземної мови – така 

проблема повсякчас турбує педагога. Проблемне навчання, різноманітні прийоми 

активізації учнів, систематичне повторення вивченого забезпечує високу 

результативність її педагогічної праці. Досвід вчителя занесений в базу даних 

методичного кабінету. Галина Петрівна проводить заняття з німецької мови для 
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діаспори німців у місті. Вчитель була членом журі конкурсу «Учитель року – 

2011» . 

Через систему колективної методичної роботи шкільного методичного 

об’єднання вчителів гуманітарного циклу, самоосвітню роботу (опрацювання 

фахової, методичної літератури, публікацій фахових періодичних видань) 

педагогами вивчаються інноваційні технології, інтерактивні форми організації 

активної спільної діяльності вчителя і учнів на уроці та впроваджуються їх 

елементи в практику роботи, а саме тестові завдання (Фірсова Г.П..(ЗОШ №3)). 

Фірсова Г.П. (ЗОШ №3) є координатором Всеукраїнського конкурсу з 

німецької мови «Орлятко» у ЗНЗ, Бондаренко Н.В.(ЗОШ №3), Самохвалова 

О.К.(НКТЕЛ)  координують у своїх ЗНЗ проведення Всеукраїнського конкурсу з 

англійської мови «Гринвіч». 

Відвідані уроки, співбесіди, проведені з учителями та учнями, засвідчують 

високий рівень демократизму та гуманізму у взаємовідносинах між учасниками 

навчально-виховного процесу як на уроках, так і в позакласній роботі з 

англійської мови, особливо на уроках у Фірсової Г.П.. 

Види діяльності на уроках вибираються учителями з урахуванням мети і 

завдань, вікових особливостей та інтересів учнів. Так, у початкових та старших 

класах Фірсова Галина Петрівна будує уроки таким чином, що вони набувають 

розвивального характеру, в процесі яких одні види діяльності переходять в інші.  

Вчитель німецької мови Фірсова Г.П.(ЗОШ №3) разом зі своїми учнями 

співпрацює з місцевою діаспорою німців, свої знання іноземної мови учні школи 

застосовують під час проведення заходів в рамках роботи Євроклубу.  

Проведені діагностування показали такі результати. 
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учн учн. учн. 

1 
Фірсова 

Г.П. 

5-А 

(нім.) 
8 6   3 50 2 33 1 17 50 

 

Типові помилки:  

Невміння знаходити інформацію в тексті (5-А кл. ЗОШ №3). 

Використання часових форм (5-А кл.,). 

Недостатньо органічно поєднується урок, домашня й позакласна робота для 

забезпечення ефективного формування комунікативних навичок і вмінь (Фірсова 

Г.П.). 

Найбільш характерними недоліками є: 

- недостатньо активна позакласна робота з іноземної мови; 

- низька активність вчителів щодо участі у професійних конкурсах та 

друкування в пресі.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток І 
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Сутнісні характеристики результатів моніторингового дослідження стану 

викладання та якості освіти учнів з німецької мови у Перечинському районі 

Закарпатської області (2016 р.) [189] 

На виконання рішення колегії відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 28.08.2015 №215, наказу відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 03.03.2016 №26 «Про проведення моніторингу викладання 

української мови, математики, історії України та іноземних мов», відповідно до 

плану роботи відділу освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації та з метою 

відстеження динаміки якості навчальних досягнень учнів з 09 по 25 березня 2016 

року було проведено у вигляді контрольної роботи моніторингове дослідження 

рівня навчальних досягнень учнів з іноземних мов серед учнів 11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів району: Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів 

суспільно-гуманітарного напрямку, Перечинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів сіл Дубриничі, 

Порошково, Тур’я-Ремета та Тур’я Пасіка. 

НІМЕЦЬКА МОВА 

У Перечинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів німецьку мову викладає  

Горіна А.А., кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне 

звання «старший учитель», стаж роботи 37  років. 

Писали роботу 11 учнів із 13. Результати контрольного зрізу: на високому 

рівні написали 4 учні, на достатньому – 2, на середньому – 4,  на початковому – 1. 

Бали за І семестр: високий рівень - 4 учні,  достатній – 1,  середній -5,  

початковий – 3. 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Дубриничі: німецьку мову викладає  

Соляник В.І., кваліфікаційна категорія «спеціаліст», стаж роботи -   3 роки. 

Писали роботу 9 учнів із 11. Результати контрольного зрізу: на високому 

рівні написали 0 учнів, на достатньому – 4, на середньому - 5, на початковому – 0. 

Бали за І семестр: високий рівень - 1 учень,  достатній – 8,  середній -2,  

початковий – 0. 



328 
 

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень випускників 

11-х класів із німецької мови за І семестр та контрольної роботи: 
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1 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Дубриничі  
11 9 - 4 - 

2 

(18

%) 

5 

5 

(56

%) 

8 

(73

%) 

1 

4 

(44

%) 

1 

(9

%) 

- - 

2 

Перечинська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів            

13 11 

3 

(23

%) 

1 

1 

(9

%) 

5 

(39

%) 

3 

4 

(36

%) 

1 

(8

%) 

3 

2 

(18

%) 

4 

(31

%) 

3 

4 

(36

%) 

УСЬОГО ПО  РАЙОНУ 

(німецька) 
24 20 

3 

(13

%) 

5 

1 

(5

%) 

7 

(29

%) 

8 

9 

(45

%) 

9 

(37

%) 

4 

6 

(30

%) 

5 

(21

%) 

3 

4 

(20

%) 

Узагальнений якісний показник навчальних досягнень учнів з німецької мови 

по району за результатами І семестру становить 58% (14 учнів –достатній та 

високий рівень); 

  узагальнений якісний показник навчальних досягнень учнів з німецької 

мови по району за результатами моніторингових досліджень становить 50% (10 

учнів –достатній та високий рівень). 

Результати оцінювання за І семестр 2015/2016 навчального року показали, 

що навчальний матеріал засвоїли на високому рівні  5 учнів (21 %), на 

достатньому – 9 учнів  (37%), на середньому – 7 учнів (29%), на початковому – 3 

учні (13%)  11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району.   

За результатами контрольних зрізів, проведених відділом освіти, навчальний 

матеріал засвоїли на високому рівні 4 учнів (20%), на достатньому – 6 учнів 

(30%), на середньому - 9 учнів (45%), на початковому – 1  учень (5%). 

За результатами моніторингових досліджень, проведених керівниками 

навчальних закладів, навчальний матеріал із 20 учнів засвоїли на високому рівні 3 
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учнів (15%), на достатньому – 4 учні (20%), на середньому - 8 учнів (40%), на 

початковому –  5 учнів (25%). 

Як видно із таблиці,  4 учні із 5 підтвердили високий бал.  

Початковий рівень 

Аналізуючи результати зрізів за мовами, констатуємо, що з англійської мови 

найбільша кількість учнів, які виконали завдання на початковому рівні, 

спостерігається у загальносвітній школі І-ІІІ ступенів с.Порошково та 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Дубриничі (30%). У Перечинській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів на початковому рівні виконали завдання 8% 

учнів, загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Тур’я-Ремета – 7%. Відсутні бали 

початкового рівня в учнів Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-

гуманітарного напрямку та Тур’я-Пасіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів.  

Кількість учнів, які виконали завдання з німецької мови на початковому рівні 

у Перечинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, становить 9%, у 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Дубриничі –немає.   

НІМЕЦЬКА 

 

Середній рівень 

Кількість учнів, які виконали завдання на середньому рівні з німецької мови, 

у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Дубриничі становить 56%, у 

Перечинській загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів - 36 %.   

 

 

 

 

НІМЕЦЬКА 

9%

0

23%

0

Перечинська ЗОШ І-ІІІ ст.

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дубриничі

Оцінка за І семестр Оцінка за зріз
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Достатній рівень 

Кількість учнів, які виконали завдання з німецької мови на достатньому 

рівні, у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Дубриничі  44%, у Перечинській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів - 19 %.   

 НІМЕЦЬКА

 

Високий рівень 

З  німецької мови виконали завдання на високому рівні лише 4 учні  

Перечинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (36%). 

НІМЕЦЬКА 

 

Кадрове забезпечення 

Відомо, що показник „якість навчання‖ складається, умовно кажучи, з 

багатьох факторів. Але одним із найголовніших чинників успішного вивчення 

того чи іншого предмета в школі, у тому числі й іноземної мови, був і 

залишається шкільний учитель.  

Німецьку мову у нашому районі вивчають у 8-ми навчальних закладах, 

із них в 11 класі – як першу іноземну – у 2-х (Перечинська ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Дубриничі). Усього в ЗНЗ району німецьку 

мову викладають 13 педагогів.  

За кваліфікаційними категоріями: спеціаліст –6 учителів, ІІ категорія – 2,  І 

категорія – 1, вища категорія – 4, старший учитель - 2.  

36%

56%
39%

18%

Перечинська ЗОШ І-ІІІ ст.

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дубриничі

Оцінка за І семестр Оцінка за зріз
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Перечинська ЗОШ І-ІІІ ст.

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дубриничі

Оцінка за І семестр Оцінка за зріз
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Перечинська ЗОШ І-ІІІ ст.

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дубриничі

Оцінка за І семестр Оцінка за зріз
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Учителі німецької мови 

 

Проаналізувавши кількісно-якісний склад  учителів, які викладають в 11 

класах, ми отримали такі дані: 

 спеціаліст вищої категорії – 1 (Горіна А.А.), спеціаліст ІІ категорії –                     

1 (Копосович Т.В.), спеціаліст –1 (Соляник В.І.). 

Звання «старший учитель» - 1 педагог (Горіна А.А.). 

 

Кількісно-якісний склад учителів німецької мови 

 

 

Усі вчителі іноземної мови проходять курсову підготовку та атестацію згідно 

з перспективним та поточним плануванням навчальних закладів, у яких вони 

працюють.  

 

 

 

спеціаліст; 6

спеціаліст ІІ 
категорії; 2

спеціаліст І 
категорії; 1

спеціаліст 
вищої 

категорії; 4

5
1
1

3

1
1

0
1

спеціаліст (6)

спеціаліст ІІ …

спеціаліст І …

спеціаліст вищої …

5-10 класи 11 клас
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Додаток Ї 

 

Варіанти авторських розробок уроків з німецької мови 

 

 

Схематичний план уроку 

Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу 

1. Початок уроку: організація класу,……………………………………..1хв. 

2. Мовна зарядка…………………………………………………………...Зхв. 

3. Повідомлення теми та мети уроку……………………………………...1хв. 

Основна частина уроку 

       4. Повторення лексичногоі граматичного матеріалу………………………2хв. 

       5. Контроль домашнього завдання………………………………………….5хв. 

       6. Подача нового матеріалу…………………………………………….……8хв. 

       7. Читання і письмо….……………..………………………………….......10хв. 

       8.Розвиток навичок монологічного та діалогічного 

мовлення……………………………………………………………………........11хв. 

Заключна частина уроку 

       9. Пояснення домашнього завдання………………………………………..2хв. 

      10. Підсумки уроку. Оцінювання досягнень учнів……...............................2хв. 
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Das Thema: Die Winterfeste  

Тема: Зимові свята (Урок німецької мови в 5 класі) 

Мета: 

 Освітня:  навчити учнів читати і вилучати нову інформацію; розуміти нові 

слова на основі контексту; комбінувати речення у логічній послідовності на 

основі мовленнєвої ситуації; формувати вміння учнів вести діалог за ситуацією з 

використанням опор; складати мікродіалоги з готових реплік. 

Розвивальна: розвивати здібності до розподілу уваги, слухової та зорової 

диференціації, формулювання висновків щодо прочитаного, до логічного викладу 

змісту висловлювання цілеспрямованої самостійної праці; розвивати кмітливість 

та інтелект учнів.  

Виховна: виховувати в учнів культуру спілкування, прийняту в сучасному 

цивілізованому світі; інтерес до Німеччини, мова якої вивчається; толерантне 

ставлення до представників іншомовної культури. 

Тин уроку: формування вмінь та навичок. 

Обладнання уроку: підручник, робочий зошит, словник, роздатковий 

матеріал. 

Схематичний план уроку (подано на сторінці 5) 

  Хід уроку (Stundenverlatuf) 

І. Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу. 

1. Der Beginn der Stunde. Початок уроку. Привітання вчителя, бесіда з 

учнями, повідомлення мети уроку. 

L: Guten Tag! Setzt bitte euch! Liebe Kinder, ich freue mich sehr, euch gesund und 

munter zu sehen. Wie geht es euch? Was gibt es Neues und Interessantes? 

L.; Der wievielte ist heute? 

Sch.: Heute ist der ….. . 

L.: Ist die Klasse zur Stunde bereit? 

Sch.: Ja. (Die Schüler beantworten die Fragen des Lehrers) 
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2. Mundgymnastik.  Мовна зарядка. 

Мета: налаштувати учнів на спілкування німецькою мовою, повторити 

вивчений матеріал. Методичний прийом: бесіда вчителя з класом. Вчитель 

використовує картки з малюнками. 

L: Sprecht mir nach! Die Jahreszeiten. 

 Der Winter. Die Wintermonate: Der Dezember; Der Januar; Der Februar. 

        3. Eintiegsphase.  Повідомлення теми уроку. 

Das Thema der heutigen Stunde ist «Die Winterfeste». 

        IІ. Основна частина уроку 

 4. Wiederholüng.  Повторення лексичного i граматичного матеріалу. 

L: Sprecht mir nach!  

Der Winter hat drei Monate: Dezember, Januar, Februar.  

Der Dezember dauert 31 Tage. 

Der Januar hat auch 31 Tage. 

Der Februar hat 28 oder 29 Tage (im Schaltjahr). 

5. Kontrolle der Hausaufgabe. Контроль домашнього завдання. 

L: Euer Hausaufgabe war: Seite … Übung … im Arbeitsheft (andere Hausaufgabe).  

6. Erklärung das neuen Material. Подача нового матеріалу.   

Зимові свята: 

Як в українській традиції, так і в  німецькій існують зимові свята. 

Запишемо нові слова, які відносяться до теми зимові свята. 

 Das Fest; Der Feiertag; Der Tannenbaum; feiern; schenken.                                                        

Die Winterfeste:    Nikolaustag,     Weihnachten,    Silvester,     Neujahr.   

 7. Lesen.  Schreiben. Читання. Письмо.    

- Lest den Text zum Thema «Die Winterfeste»! (Діти читають.) 

- Ergänzt die Tabelle zum Text «Die Winterfeste» im Arbeitsbuch! (Діти працюють в 

робочому зошиті.) 

8. Sprechen. Schreiben.  Читання. Письмо. 

   Wort-Igel. Словниковий їжачок. Діти виділяють в реченнях прочитаного 
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тексту слова, які відносяться до зимових свят, називають та виписують їх на 

дошку, утворюючи словникового їжачка.  

Розвиток навичок діалогічного мовлення.  

Інсценування діалогу. 

- Hört den Dialog zu und spielt bitte diese Szene! (Картки) 

Max: Hallo, ich bin Max und das ist Peter, wer bist du? 

Anna: Hallo, Max und Peter, ich bin Anna und das ist Lina .  

Peter: Sagt mal, woher kommt ihr? 

Lina: Wir kommen aus der Ukraine.  

Max: Bald ist Nikolaustag. Sag mal, Anna, feiern die Kinder in der Ukraine 

Nikolaustag, oder nicht?  

Anna: Ja, die Kinder feiern in der Ukraine Nikolaustag sehr gern. Dieses Fest ist ein 

Lieblingsfest für die Kinder. 

Peter: Warum? 

Lina: Die Kinder bekommen schöne Geschenke und Bonbons.   

Max: Ist dieses Fest das Lieblingsfest für euch?  

Anna: Na ja, Nikolaustag ist mein Lieblingsfest. 

Lina: Ich liebe dieses Fest auch. Ich bekomme immer sehr schöne Geschenke. 

Anna: Ist Nikolaustag das Lieblingsfest für euch?  

Peter: Ja!  

Max: Na ja, genau.  

Peter: Kommt zu uns zu Nikolaustag! 

Anna: Danke schön! 

Lina: Danke. Tschüss!  

Max: Tschüss!  

Peter: Bis bald! 

Розвиток навичок монологічного мовлення. 

Bilden die Sätze. Скласти речення. Діти отримують роздатковий матеріал, 

складають речення з новими словами, які відносяться до теми зимові свята, 

читають їх, виділяючи конкретне свято. 
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1. In der Ukraine feiern wir im Dezember Nikolaustag. 

2. In Deutschland feiert man im Dezember Weihnachten. 

3. In der Ukraine feiert man Weihnachten im Dezember und im Januar.                                 

4. In Deutschland feiert man im einunddreißigsten Dezember Silvester.   

5. In der Ukraine schmücken wir den Tannennbaum im Dezember.   

6. In der Ukraine feiert man Neujahr im Januar.                                                                  

7. Im Neujahr sind überall Feuerwerk. 

8. In der Ukraine kocht man Kutja zu Weihnachten           

   Das Spiel «Errate das Fest!» und die Partnerarbeit «die Tannenbaum».  

«Відгадай свято!» Робота в групах «Ялинка». 

- Nennt oder schreibt dieses Fest! 

Кожній групі дається по одному тексту і по одній пелюстці (усього їх чотири).  

1. In der Ukraine feiern wir im Dezember …. . Die Kinder bekommen schöne 

Geschenke, Schokolade und Bonbons. Im Deutschland stellen die Kinder eure Schuhe 

vor der Tür. (Nikolaustag) 

2. Im Deutschland feiert man im Dezember …. . In der Ukraine kocht man Kutja zu 

diesem Fest. Wir schmücken den Tannenbaum im Dezember. (Weihnachten) 

3. Im Deutschland feiert man im einunddreißigsten Dezember …. . Das ist der Abend 

vor dem Neujahr. (Silvester)                                                                                                           

4. In der Ukraine feiert man …. im 1 (erste) Januar. Unter dem Tannenbaum liegen 

Geschenke. In der Nacht ist überall Feuerwerk. (Neujahr)                                                              

Діти повинні обговорити, вгадати і написати свято з картки, тільки одне, 

збирається ялинка. Усі обговорюють, що вийшло. 

ІІІ. Заключна частина уроку 

9. Hausaufgabe.  Пояснення домашнього завдання.  

Euere Hausaufgabe ist:  

- Lernt neue Wörter! 

- Schreibt die Glückwunschkarte seinem Freund im Arbeitsheft oder auf dem Blatt(4)! 

10. Zusammenfassung.  Підведення підсумків уроку. 

- Was Neues habt ihr heute gelernt? 
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- Welche neues Wörter habt ihr heute gelernt? 

- Was habt ihr heute in die Stunde gemacht? 

- Ihr habt heute gut gearbeitet. Heute bekommt ihr folgende Noten…. . 

- Unsere Stunde ist zu Ende. Auf Wiedersehen! 

 

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 

 

Der Winter hat drei Monate: Dezember, Januar, Februar. 

Der Dezember dauert 31 Tage. 

Der Januar hat auch 31 Tage. 

Der Februar hat 28 oder 29 Tage im Schaltjahr. 

 

1. In der Ukraine feiern wir im Dezember …. . Die Kinder bekommen schöne 

Geschenke, Schokolade und Bonbons. Im Deutschland stellen die Kinder eure 

Schuhe vor der Tür.  

Das ist …. . 

2. Im Deutschland feiert man im Dezember …. . In der Ukraine kocht man Kutja zu 

diesem Fest. Wir schmücken den Tannenbaum im Dezember.  

Das ist …. . 

3. Im Deutschland feiert man im einunddreißigsten Dezember …. . Das ist der Abend 

vor dem Neujahr. 

 Das ist …. . 

4. In der Ukraine feiert man …. im 1 (erste) Januar. Unter dem Tannenbaum liegen 

Geschenke. In der Nacht ist überall Feuerwerk.  

Das ist …. . 

                                                     Dialog (Карточки) 

Max: Hallo, ich bin Max und das ist Peter, wer bist du? 

Anna: Hallo, Max und Peter, ich bin Anna und das ist Lina.  

Peter: Sagt mal, woher kommt ihr? 
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Lina: Wir kommen aus der Ukraine. 

Max: Bald ist Nikolaustag. Sag mal, Anna, feiern die Kinder in der Ukraine 

Nikolaustag, oder nicht?  

Anna: Ja, die Kinder feiern in der Ukraine Nikolaustag sehr gern. Dieses Fest ist ein 

Lieblingsfest für die Kinder. 

Peter: Warum? 

Lina: Die Kinder bekommen schöne Geschenke und Bonbons.   

Max: Ist dieses Fest das Lieblingsfest für euch?  

Anna: Na ja, Nikolaustag ist mein Lieblingsfest. 

Lina: Ich liebe dieses Fest auch. Ich bekomme immer sehr schöne Geschenke. 

Anna: Ist Nikolaustag das Lieblingsfest für euch?  

Peter: Ja!  

Max: Na ja, genau.  

Peter: Kommt zu uns zu Nikolaustag! 

Anna: Danke schön! 

Lina: Danke. Tschüss!  

Max: Tschüss!  

Peter: Bis bald! 

 

 «Die Winterfeste» 

1. In der Ukraine / feiern wir / im Dezember / Nikolaustag.                                                                    

2. In Deutschland  / feiert man / im Dezember / Weihnachten.                                                                                                                      

3. In der Ukraine / feiert man / Weihnachten / im Dezember und im Januar. 

4. In Deutschland / feiert man / im einunddreißigsten Dezember / Silvester.                                                                                                           

5. In der Ukraine / schmücken wir / den Tannenbaum / im Dezember.                                                                                    

6. In der Ukraine / feiert man / Neujahr / im Januar.                                                                            

7.  Im Neujahr / sind / überall / Feuerwerk.                                                                                                                                                         

8. In der Ukraine / kocht man / Kutja / zu Weihnachten.          
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Das Thema: Ostern 

Тема: Великдень (Урок німецької мови в 6 класі) 

       Мета: 

 Освітня: навчити учнів читати і вилучати нову інформацію; розуміти нові 

слова на основі контексту; формувати вміння учнів вести діалог за ситуацією з 

використанням опор; складати мікродіалоги з готових реплік; обмінюватися 

репліками на рівні діалогічної єдності «твердження-твердження» на основі 

мовленнєвої ситуації. 

Розвивальна: розвивати здібності до розподілу уваги, слухової та зорової 

диференціації, формулювання висновків щодо прочитаного, до логічного викладу 

змісту висловлювання; розвивати вміння порівнювати явища, визначати їх 

сутність, оцінювати їх. 

Виховна: виховувати в учнів культуру спілкування, прийняту в сучасному 

цивілізованому світі; поважне ставлення до німецьких цінностей; толерантне 

ставлення до представників іншомовної культури. 

Тин уроку: формування вмінь та навичок. 

Обладнання уроку: підручник, робочий зошит, словник, роздатковий 

матеріал, картки.  

Схематичний план уроку (подано на сторінці 5) 

Хід уроку (Stundenverlatuf) 

І. Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу 

1. Der Beginn der Stunde. Початок уроку. Привітання вчителя, бесіда з учнями, 

повідомлення мети уроку. 

L: Guten Tag! Setzt bitte euch! Liebe Kinder, ich freue mich sehr, euch gesund und 

munter zu sehen. Wie geht es euch? Was gibt es Neues und Interessantes? 

L.; Der wievielte ist heute? 

Sch.: Heute ist der …. . 

L.: Ist die Klasse zur Stunde bereit? 

Sch.: Ja. (Die Schüler beantworten die Fragen des Lehrers) 
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2. Mundgymnastik.  Мовна зарядка. 

Мета: налаштувати учнів на спілкування німецькою мовою, повторити 

вивчений матеріал. Методичний прийом: бесіда вчителя з класом. Вчитель 

використовує картки з малюнками. 

L: Sprecht mir nach! 

3. Eintiegsphase.  Повідомлення теми уроку.  

Das Thema der heutigen Stunde ist «Ostern». 

IІ. Основна частина уроку 

4.Wiederholüng. Повторення лексичного i граматичного матеріалу. 

L: Sprecht mir nach! 

5. Kontrolle der Hausaufgabe. Контроль домашнього завдання. 

L: Euere Hausaufgabe war: das Wortdicktat (andere Hausaufgabe). 

6. Erklärung das neuen Material.  Подача нового матеріалу.  

Складні іменники: 

Як і в українській мові, в німецькій є складні іменники. Це такі іменники, 

які складаються з двох, а іноді і з трьох частин, тобто з різних слів. Такими 

частинками можуть виступати слова (чи елементи слів) з різних частин мови: 

іменники, дієслова тощо. Але головна ознака на яку потрібно звернути увагу при 

утворенні таких іменників – це те до якого ж роду вони належать, тобто треба 

навчитись визначати їх рід. Рід складних іменників визначається за родом 

останнього слова (чи частини слова) при злитті. Наприклад: 

Das Glück + die Wünsche = die Glückwünsche. 

Das Ostern + die Grüße = die Ostergrüße. 

Das Ostern + das  Fest = das Osterfest. 

Отже, при злитті іменник отримує артикль останнього слова, який і вказує 

на рід новоутвореного іменника.      

7. Lesen.  Schreiben. Читання. Письмо.    

- Lest den Text zum Thema «Ostern»! (Діти читають) 

- Ergänzt die Tabelle zum Text «Ostern» im Arbeitsbuch! (Діти працюють в робочому 

зошиті) 
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8. Sprechen. Schreiben. Читання. Письмо. 

Wort-Igel. Словниковий їжачок   Діти отримують роздатковий матеріал, 

компонують речення, виділяють в реченні складні іменники, називають та 

виписують їх на дошку, утворюючи словникового їжачка. 

Spiel «Wie heißt  das Wort?». Гра «Як називається слово?».    

- Spielt in Gruppen.  

Auf den Kärtchen: ternOs       erEi        seHa 

- Wie heißt das Wort? 

- Ich kenne, das ist … 

 Partnerarbeit  «Kreativität».  Робота в групах «Творчий розвиток». 

Вчитель пропонує учням: 

- Wollen wir lernen wie man eine Glückwünschkarte zum Ostern schaffen kann!   

- Also, es gibt hier eine Musterkarte!  

Вчитель просить одного з учнів прочитати листвку: 

Oster Glückwünsche 

Viele liebe Ostergrüße, ganz 

viel Spaß bei der Eiersuche 

und ein schönes Osterfest 

sehr viele Oster Glückwünsche. 

ІІІ. Заключна частина уроку: 

9. Hausaufgabe.  Пояснення домашнього завдання.  

- Euer Hausaufgabe ist: вивчити правило – утворення складних іменників.  

- Schreibt Seite …. Übüng …. . 

10. Zusammenfassung.  Підведення підсумків уроку. 

- Was Neues habt ihr heute gelernt? 

- Welche neues Wörter habt ihr heute gelernt? 

- Was habt ihr heute in die Stunde gemacht? 

- Ihr habt heute gut gearbeitet. Heute bekommt ihr folgende Noten…. . 

- Unsere Stunde ist zu Ende. Auf Wiedersehen! 
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Das Thema: Beziehungen in der Familie  

Тема: Відносини в сім’ї (Урок німецької мови в 6 класі) 

Мета: 

 Освітня:  навчити учнів читати і вилучати нову інформацію; розуміти нові 

слова на основі контексту; комбінувати речення у логічній послідовності на 

основі мовленнєвої ситуації; формувати вміння учнів вести діалог за ситуацією з 

використанням опор; складати мікродіалоги з готових реплік; забезпечити 

формування в учнів досвіду творчої діяльності. 

Розвивальна: розвивати здібності до розподілу уваги, слухової та зорової 

диференціації; розвивати вміння спілкуватися, зокрема вміння вести диспут і 

брати участь у ньому; забезпечити розвиток в учнів національної свідомості і 

самосвідомості.  

Виховна: виховувати в учнів культуру спілкування, прийняту в сучасному 

цивілізованому світі; інтерес до вивчення культури німецькомовних країн; 

толерантне ставлення до представників іншомовної культури. 

Тин уроку: формування вмінь та навичок. 

Обладнання уроку: підручник, робочий зошит, словник, роздатковий 

матеріал, картки, плакати. 

Схематичний план уроку (подано на сторінці 5) 

Хід уроку (Stundenverlatuf) 

І. Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу 

1. Der Beginn der Stunde. Початок уроку. Привітання вчителя, бесіда з 

учнями, повідомлення мети уроку. 

L: Guten Tag! Setzt bitte euch! Liebe Kinder, ich freue mich sehr, euch gesund und 

munter zu sehen. Wie geht es euch? Was gibt es Neues und Interessantes? 

L.; Der wievielte ist heute? 

Sch.: Heute ist der …. .  

L.: Ist die Klasse zur Stunde bereit? 

Sch.: Ja. (Die Schüler beantworten die Fragen des Lehrers) 
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2. Mundgymnastik.  Мовна зарядка. 

Мета: налаштувати учнів на спілкування німецькою мовою, повторити 

вивчений матеріал. Методичний прийом: бесіда вчителя з класом. Вчитель 

використовує картки з малюнками. 

L: Sprecht mir nach! 

        3. Eintiegsphase.  Повідомлення теми уроку.  

Das Thema der heutigen Stunde ist «Beziehungen in der Familie». 

        IІ. Основна частина уроку 

         4.Wiederholüng. Повторення лексичного i граматичного матеріалу. 

 L: Sprecht mir nach! 

5. Kontrolle der Hausaufgabe.  Контроль домашнього завдання. 

L: Euere Hausaufgabe war: Seite …. Übung …. . 

6. Erklärung das neuen Material.  Подача нового матеріалу.   

Нові слова: 

achten                            - звертати увагу. 

verstehen                       - розуміти. 

böse sein auf ….            - бути сердитим на …. . 

loben                             - хвалити. 

schimpfen auf ….          – кричати на …. . 

Ці дієслова відмінюються в особах. Наприклад: 

Der Schuler achtet den Lehrer. 

Wir verstehen einander sehr gut. 

Mein Onkel ist böse auf seinen Sohn. 

Mein Vater lobt mich oft. 

Deine Mutter schimpft dich auf schlechte Note. 

7. Lesen.  Schreiben. Читання. Письмо.    

- Lest den Text zum Thema « Beziehungen in der Familie »! (Діти читають.) 

- Ergänzt die Tabelle zum Text «Beziehungen in der Familie» im Arbeitsbuch! (Діти 

працюють в робочому зошиті.) 

8. Sprechen. Schreiben. Читання. Письмо. 
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Розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення.. 

    Bilde die Sätze. Склади речення. Діти отримують роздатковий матеріал, 

компонують речення, виділяють в реченні дієслова, називають їх. 

Wort-Igel. Словниковий їжачок   Діти виписують на дошку виділені в реченні 

дієслова, утворюючи словникового їжачка. 

Spiel «Beziehungen». Гра «Стосунки».   

- Spielt in Gruppen. Schreibt auf die Kärtchen die Bezeichnungen die Beziehungen die 

Menschen in der Familie und in der Schule.. Die Spieler ziehen die Kärtchen die Reihe 

nach und zeigen die Beziehungen und fragen ihre Nachbarn: 

- Wer ist das? Und Was machen sie? 

- Ich kenne, das ist … 

         Partnerarbeit  «die Blume das Glück».  Робота в групах «Квітка щастя». 

- Welche Beziehungen möchtest du in deiner Familie haben?   

- Macht eine Umfrage und erzählt. 

verstehen einander loben achten  helfen danken einander 

Кожній групі дається по одній пелюстці (усього їх п`ять). Діти повинні 

обговорити і написати свою думку, тільки одну, збирається квітка. Усі 

обговорюють, що вийшло. 

ІІІ. Заключна частина уроку: 

    9. Hausaufgabe.  Пояснення домашнього завдання.  

- Euer Hausaufgabe ist: Projekt „Unsere Familie“. 

- Schreibt Texte über euere Familie. Bringt Fotos oder malt Bilder von euren 

Familienmitgliedern. Erzählt über sie. 

10.Zusammenfassung.  Підведення підсумків уроку: 

- Was Neues habt ihr heute gelernt? 

- Welche neues Wörter habt ihr heute gelernt? 

- Was habt ihr heute in die Stunde gemacht? 

- Ihr habt heute gut gearbeitet. Heute bekommt ihr folgende Noten….  

- Unsere Stunde ist zu Ende. Auf Wiedersehen! 

 



345 
 

Das Thema: Was findest du toll? 

Тема: Що знаходиш ти чудовим? (Урок німецької мови в 7 класі) 

Мета: 

Освітня: навчити учнів читати і вилучати нову інформацію; розуміти нові 

слова на основі контексту; комбінувати речення у логічній послідовності на 

основі мовленнєвої ситуації; розвивати вміння учнів вести діалог за ситуацією з 

використанням опор; сприяти формуванню в учнів досвіду комунікативної 

взаємодії. 

Розвивальна: стимулювати в учнів розвиток стимулювальних процесів 

(здібності до розподілу уваги, слухової та зорової диференціації); створити умови 

для розвитку в учнів позитивних емоцій. 

Виховна: виховувати в учнів культуру спілкування, прийняту в сучасному 

європейському співтоваристві; інтерес до вивчення культури німецькомовних 

країн; толерантне ставлення до представників іншомовної культури. 

Тин уроку: формування вмінь та навичок. 

Обладнання уроку: підручник, робочий зошит, словник, грошові одиниці  

(фото, картки, слайди), роздатковий матеріал. 

Схематичний план уроку (подано на сторінці 5) 

                                             Хід уроку (Stundenverlatuf) ....  

І. Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу 

1. Der Beginn der Stunde. Початок уроку. Привітання вчителя, бесіда з учнями, 

повідомлення мети уроку. 

L: Guten Tag! Setzt bitte euch! Liebe Kinder, ich freue mich sehr, euch gesund und 

munter zu sehen. Wie geht es euch? Was gibt es Neues und Interessantes? 

L.; Der wievielte ist heute? 

Sch.: Heute ist der …. . 

L.: Ist die Klasse zur Stunde bereit? 

Sch.: Ja. (Die Schüler beantworten die Fragen des Lehrers) 

2. Mundgymnastik.  Мовна зарядка. 
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Мета: налаштувати учнів на спілкування німецькою мовою, повторити 

вивчений матеріал. Методичний прийом: бесіда вчителя з класом. Вчитель 

використовує картки з малюнками. 

L: Sprecht mir nach!  

Ein Fischer fischt frische Fische. 

Fischt ein Fischer frische Fische? 

Frische Fische frischt ein Fischer. 

        3. Eintiegsphase.  Повідомлення теми уроку.  

Das Thema der heutigen Stunde ist «Was findest du toll?»      

IІ. Основна частина уроку 

         4. Wiederholüng. Повторення лексичного i граматичного матеріалу.                          

L: Sprecht mir nach! Nennt das Geld. 

Презентація (слайди, картки) 

-Ein 10-Hrywnja-Schein.   -Ein 10-Euro-Schein.                                                                    

-Eine 50-Kopeken-Münze.  -Eine 50-Cent-Münze. 

5. Kontrolle der Hausaufgabe. Контроль домашнього завдання. 

L: Euere Hausaufgabe war: Seite 42 Übung 2,3 im Arbeitsheft.  

6. Erklärung das neuen Material. Подача нового матеріалу.   

Сильна відміна прикметників: 

Як і в українській мові, в німецькій прикметники відмінюються. 

 Сильна відміна прикметників вживається, якщо іменник з прикметником 

вживається без артикля. Тоді прикметник повинен позначити рід, число і відмінок 

іменника. Закінчення прикметника повторює закінчення артикля іменника:  

Сильна відміна прикметників: 

 m. (чол. рід) n. (сер. рід) 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Akk. 

- er        stark-er Kaffee 

- es        stark-es Kaffee 

- em       stark-em Kaffee 

- en        stark-en Kaffee 

- es        warm-es Wasser  ( das ) 

- es        warm-es Wasser 

- em      warm-em Wasser 

- es        warm-es Wasser  ( das ) 
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7

. 

Les

en.  

Sch

reiben. Читання. Письмо.    

- Lest den Text zum Thema « Was findest du toll?»! (Діти читають.) 

- Ergänzt die Tabelle zum Text «Was findest du toll?» im Arbeitsbuch! (Діти працюють 

в робочому зошиті.) 

8. Sprechen. Schreiben. Читання. Письмо. 

Wort-Igel. Словниковий їжачок. Діти виділяють в реченнях прочитаного тексту 

прикметники сильної відміни, називають та виписують їх на дошку, утворюючи 

словникового їжачка.)  

Bilden die Sätze. Скласти речення. Діти отримують роздатковий матеріал, 

складають речення з прикметниками сильної відміни, читають їх, виділяючи 

прикметники.    

1. Die Deutschen essen gewöhnlich die Deutschen frisches Wurst und frische Käse.                           

2. Das Frühstückgetränk ist starke Kaffee.                                                                                       

3. Das Mittagessen ist eine warme Mahlzeit.                                                                                          

4. Das Hauptgericht besteht aus Fleisch oder Fisch.                                                                        

5. Nach dem Hauptgericht gibt es süße Nachspeise.                                                                      

6. Nach Abendessen essen die Deutschen gewöhnlich weiches Brot mit weicher Butter.  

Розвиток навичок діалогічного мовлення. 

Інсценування діалогу. 

- Hört den Dialog zu und spielt bitte diese Szene! (Карточки) 

Peter: Hallo, ich bin Peter, wer bist du? 

Anna: Hallo, Peter, ich bin Anna. Sag mal, ist Otto bei euch? 

Peter: Hör zu Anna, ich habe keine Ahnung, ob Otto da ist. Ich koche gerade, ich 

weiß nicht, wer alles da ist. 

 f. (жін. рід) Pl. (множина) 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Akk. 

- e       frisch-e Milch 

- er      frisch-er Milch 

- er      frisch-er Milch 

- e       frisch-e Milch 

- e        weich-e Brötchen 

- er      weich-er Brötchen 

- en      weich-en Brötchen 

- e        weich-e Brötchen 
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Anna: Du kochst? Was gibt es denn? 

Peter: Kartoffeln, Reis, Nudeln… 

Anna: Was? Kartoffeln und Reis und Nudeln? 

Peter: Na ja, und dann gibt es seine Tomatensoße mit Zwiebeln. 

Anna: Mit Zwiebeln? Hast du ein gutes Rezept? 

Peter: Ja! Also, ich schneide Zwiebeln, die kommen in die Pfanne, ins heiße Öl, 

dann die Tomaten dazu geben und mit kochen … 

Anna: … Tomaten, frisch oder aus der Dose? 

Peter: Frische Tomaten. 

Anna: Ich lass dich weiter kochen. Tschüss! 

Розвиток навичок монологічного мовлення. 

- Sucht bitte ukrainische Sprichwörter!  

                           Презентація (слайди) 

1. Der Appetit kommt beim Essen. 

2. Hunger ist der beste Koch. 

3. Der Satte weiß nicht, wie dem Hungrigen zumute ist. 

4. Salz und Brot macht Wangen rot. 

5. Iss, was gar ist, trink, was klar ist, sprich, was wahr ist. 

6. Wen den Brei gekocht hat, der esse ihn. 

Сам кашу заварив сам і розхльобувай. 

Аппетит приходить під час їжі. 

Хліб-сіль їж, а правду ріж. 

Хліб – всьому голова. 

Голод – кращий повар. 

Ситий голодного не розуміє. 

            Partnerarbeit  «die Blume das Glück».  Робота в групах «Квітка щастя». 

- Wen oder magst du?  Schreibt und erzählt! 

(Кожній групі дається по одній пелюстці (усього їх п`ять). Діти повинні 

обговорити і написати свою думку, тільки одну, збирається квітка. Усі 

обговорюють, що вийшло.) 
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ІІІ. Заключна частина уроку 

9. Hausaufgabe.  Пояснення домашнього завдання.  

- Euere Hausaufgabe ist:  

- Bildt (11) Sätze und schreibt im Arbeitsheft! 

- Lernt neue Wörter! 

10. Zusammenfassung.  Підведення підсумків уроку. 

- Was Neues habt ihr heute gelernt? 

- Welche neues Wörter habt ihr heute gelernt? 

- Was habt ihr heute in die Stunde gemacht? 

- Ihr habt heute gut gearbeitet. Heute bekommt ihr folgende Noten…. . 

- Unsere Stunde ist zu Ende. Auf Wiedersehen! 

 

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 

 

Ein Fischer fischt frische Fische. 

Fischt ein Fischer frische Fische? 

Frische Fische frischt ein Fischer. 

 

Сильна відміна прикметників: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 m. (чол. рід) n. (сер. рід) 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Akk. 

- er        stark-er Kaffee 

- es        stark-es Kaffee 

- em       stark-em Kaffee 

- en        stark-en Kaffee 

- es        warm-es Wasser  ( das ) 

- es        warm-es Wasser 

- em      warm-em Wasser 

- es        warm-es Wasser  ( das ) 

 f. (жін. рід) Pl. (множина) 

Nom. 

Gen. 

Dat. 

Akk. 

- e       frisch-e Milch 

- er      frisch-er Milch 

- er      frisch-er Milch 

- e       frisch-e Milch 

- e        weich-e Brötchen 

- er      weich-er Brötchen 

- en      weich-en Brötchen 

- e        weich-e Brötchen 
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ialog 

Peter: Hallo, ich bin Peter, wer bist du? 

Anna: Hallo, Peter, ich bin Anna. Sag mal, ist Otto bei euch? 

Peter: Hör zu Anna, ich habe keine Ahnung, ob Otto da ist. Ich koche gerade, ich 

weiß nicht, wer alles da ist. 

Anna: Du kochst? Was gibt es denn? 

Peter: Kartoffeln, Reis, Nudeln… 

Anna: Was? Kartoffeln und Reis und Nudeln? 

Peter: Na ja, und dann gibt es seine Tomatensoße mit Zwiebeln. 

Anna: Mit Zwiebeln? Hast du ein gutes Rezept? 

Peter: Ja! Also, ich schneide Zwiebeln, die kommen in die Pfanne, ins heiße Öl, 

dann die Tomaten dazu geben und mit kochen … 

Anna: … Tomaten, frisch oder aus der Dose? 

Peter: Frische Tomaten. 

Anna: Ich lass dich weiter kochen. Tschüss! 

 

1. Die Deutschen / essen / gewöhnlich / frisches Wurst und frische Käse. 

2. Das Frühstückgetränk / ist / starke Kaffee. 

3. Das Mittagessen / ist / eine warme Mahlzeit. 

4. Das Hauptgericht / besteht aus / Fleisch oder Fisch. 

5. Nach Abendessen / essen die Deutschen / gewöhnlich / weiches Brot mit weicher 

Butter. 

6. Nach dem Hauptgericht / gibt es / süße / Nachspeise. 

7. Nach dem Hauptgericht /trinkt man / starke Kaffee. 

8. Nach dem Mittagessen / gibt es / die Nachspeise / mit Tee oder Kaffee. 

                          

На презентацію (слайди) 

1. Der Appetit kommt beim Essen. 

Аппетит приходить під час їжі. 

2. Hunger ist der beste Koch. 
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 Голод – кращий повар. 

3. Der Satte weiß nicht, wie dem Hungrigen zumute ist. 

Ситий голодного не розуміє. 

4. Salz und Brot macht Wangen rot. 

Хліб-сіль їж, а правду ріж. 

5. Iss, was gar ist, trink, was klar ist, sprich, was wahr ist. 

Хліб – всьому голова. 

6. Wen den Brei gekocht hat, der esse ihn. 

Сам кашу заварив сам і розхльобувай. 

 

Das Thema: Essen und Trinken 

Тема: Їжа і напої (Урок німецької мови в 7 класі) 

Мета: 

Освітня: навчити учнів читати і вилучати нову інформацію; розуміти нові 

слова на основі контексту; комбінувати речення у логічній послідовності на 

основі мовленнєвої ситуації; складати мікродіалоги з готових реплік; забезпечити 

формування в учнів досвіду творчої діяльності. 

Розвивальна: розвивати вміння спілкуватися, зокрема вміння вести диспут і 

брати участь у ньому; розвивати здібності до розподілу уваги, слухової та зорової 

диференціації; розвивати кмітливість та інтелект учнів; розвивати вміння 

порівнювати явища, визначати їх сутність, оцінювати їх. 

Виховна: виховувати в учнів культуру спілкування, прийняту в сучасному 

цивілізованому світі; інтерес до країни, мова якої вивчається; толерантне 

ставлення до представників іншомовної культури. 

Тин уроку: формування вмінь та навичок. 

Обладнання уроку: підручник, робочий зошит, словник, роздатковий 

матеріал, картки. 

Схематичний план уроку (подано на сторінці 5) 
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Хід уроку (Stundenverlatuf) 

І. Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу 

1. Der Beginn der Stunde. Початок уроку. Привітання вчителя, бесіда з 

учнями, повідомлення мети уроку. 

L: Guten Tag! Setzt bitte euch! Liebe Kinder, ich freue mich sehr, euch gesund und 

munter zu sehen. Wie geht es euch? Was gibt es Neues und Interessantes? 

L.; Der wievielte ist heute? 

Sch.: Heute ist der …. . 

L.: Ist die Klasse zur Stunde bereit?  

Sch.: Ja. (Die Schüler beantworten die Fragen des Lehrers) 

2. Mundgymnastik.  Мовна зарядка. 

Мета: налаштувати учнів на спілкування німецькою мовою, повторити 

вивчений матеріал. Методичний прийом: бесіда вчителя з класом. Вчитель 

використовує картки з малюнками. 

 L: Sprecht mir nach! 

Ein Fischer fischt frische Fische. 

Fischt ein Fischer frische Fische? 

Frische Fische frischt ein Fischer. 

        3. Eintiegsphase.  Повідомлення теми уроку.  

Das Thema der heutigen Stunde ist «Essen und Trinken». 

         IІ. Основна частина уроку 

4. Wiederholüng. Повторення лексичного i граматичного матеріалу. 

L: Sprecht mir nach! 

5. Kontrolle der Hausaufgabe.  Контроль домашнього завдання.                          L: 

Euere Hausaufgabe war: Seite …. Übung …. im Arbeitsheft.  

6. Erklärung das neuen Material.  Подача нового матеріалу.   

Складні іменники: 

Як і в українській мові, в німецькій є складні іменники. Це такі іменники, 

наприклад: 
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das Hauptgericht,   die Vorspeise, die Pilzsuppe, die Gastställe. 

Отже, рід іменника визначає артикль другого складу іменника. 

7. Lesen.  Schreiben. Читання. Письмо.    

- Lest den Text zum Thema « Essen und Trinken »! (Діти читають) 

- Ergänzt die Tabelle zum Text «Essen und Trinken» im Arbeitsbuch! (Діти працюють 

в робочому зошиті) 

8. Sprechen. Schreiben. Читання. Письмо. 

Розвиток навичок монологічного мовлення. 

 - Sucht bitte russische Sprichwörter! 

1. Der Appetit kommt beim Essen. 

2. Hunger ist der beste Koch. 

3. Der Satte weiß nicht, wie dem Hungrigen zumute ist. 

4. Salz und Brot macht Wangen rot. 

5. Iss, was gar ist, trink, was klar ist, sprich, was wahr ist. 

6. Wen den Brei gekocht hat, der esse ihn. 

Сам кашу заварив сам і розхльобуй. 

Аппетит приходить під час їжі. 

Хліб-сіль їж, а правду ріж. 

Хліб – всьому голова. 

Голод – кращий повар. 

Ситий голодного не розуміє. 

Wort-Igel. Словниковий їжачок. Діти отримують роздатковий матеріал, 

компонують речення, виділяють в реченні іменники – традиційні німецькі страви, 

називають та виписують їх на дошку, утворюючи словникового їжачка. 

Die Deutschen essen gewöhnlich viermal am Tage. 

Das Frühstückgetränk ist Kaffee. 

Das Mittagessen ist eine warme Mahlzeit. 

Das Hauptgericht besteht aus Fleisch oder Fisch. 

Nach dem Hauptgericht gibt es eine Nachspeise. 

Nach Abendessen essen die Deutschen gewöhnlich Brot mit Butter, Wurst und Käse. 
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Spiel «Wir kennen traditionelle deutsche Gerichte». Гра «Ми знаємо традиційні 

німецькі страви».   

 - Und jetzt sprechen wir von den Mahlzeiten in Deutschland. Nun hören wir die 

Information über die Spezialitäten in Deutschland. 

Spielt in Gruppen. Malt auf die Kärtchen die Bezeichnungen traditionelle deutsche 

Gerichte. Die Spieler ziehen die Kärtchen die Reihe nach und fragen ihre Nachbarn: 

- Wer ist das? 

- Ich kenne, das ist … 

німецька кухня, її особливості, головні страви і напої: 

Maultaschen                     Christstollen 

Weißwurst                         Hacker Peter 

Marzipan                           Eisbein 

Розвиток навичок діалогічного мовлення. 

Інсценування діалогу ―В ресторані‖  

- Hört den Dialog zu und spielt bitte diese Szene! (Картки) 

Peter: Ja, Peter, wer ist da? 

Anna: Hallo, Peter, ich bin Anna. Sag mal, ist Otto bei euch? 

Peter: Hör zu Anna, ich hab keine Ahnung, ob Otto da ist. Ich koche gerade, ich 

weiß nicht, wer alles da ist. 

Anna: Du kochst? Was gibt es denn? 

Peter: Kartoffeln, Reis, Nudeln… 

Anna: Was? Kartoffeln und Reis und Nudeln? 

Peter: Na ja, und dann gibt e seine Tomatensoße mit Zwiebeln. 

Anna: Mit Zwiebeln? Hast du ein gutes Rezept? 

Peter: Ja! Also, ich schneide Zwiebeln, die kommen in die Pfanne, ins heiße öl, dann 

die Tomatendazugeben und mitkochen … 

Anna: … Tomaten, frisch oder aus der Dose? 

Peter: Frische. 

Anna: Ich lass dich weiterkochen. Tschüss! 

ІІІ. Заключна частина уроку: 
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    9. Hausaufgabe.  Пояснення домашнього завдання.  

- Euere Hausaufgabe ist: Seite …. Übung …. und  Seite …. Übung …. und …. . 

- Schreibt im Arbeitsheft. 

10. Zusammenfassung.  Підведення підсумків уроку. 

- Was Neues habt ihr heute gelernt? 

- Welche neues Wörter habt ihr heute gelernt? 

- Was habt ihr heute in die Stunde gemacht? 

- Ihr habt heute gut gearbeitet. Heute bekommt ihr folgende Noten…. . 

- Unsere Stunde ist zu Ende. Auf Wiedersehen! 

  

 РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 

 

Maultaschen          Christstollen 

Weißwurst               Hacker Peter 

Marzipan        Eisbein          Bier 

 

Dialog 

- Hört den Dialog zu und spielt bitte diese Szene!  

Peter: Ja, Peter, wer ist da? 

Anna: Hallo, Peter, ich bin Anna. Sag mal, ist Otto bei euch? 

Peter: Hör zu Anna, ich hab keine Ahnung, ob Otto da ist. Ich koche gerade, ich 

weiß nicht, wer alles da ist. 

Anna: Du kochst? Was gibt es denn? 

Peter: Kartoffeln, Reis, Nudeln… 

Anna: Was? Kartoffeln und Reis und Nudeln? 

Peter: Na ja, und dann gibt e seine Tomatensoße mit Zwiebeln. 

Anna: Mit Zwiebeln? Hast du ein gutes Rezept? 

Peter: Ja! Also, ich schneide Zwiebeln, die kommen in die Pfanne, ins heiße öl, dann 

die Tomatendazugeben und mitkochen … 

Anna: … Tomaten, frisch oder aus der Dose? 
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Peter: Frische. 

Anna: Ich lass dich weiterkochen. Tschüss! 

  

1. Die Deutschen essen gewöhnlich viermal am Tage. 

2. Das Frühstückgetränk ist Kaffee. 

3. Das Mittagessen ist eine warme Mahlzeit. 

4. Das Hauptgericht besteht aus Fleisch oder Fisch. 

5. Nach dem Hauptgericht gibt es eine Nachspeise. 

6. Nach Abendessen essen die Deutschen gewöhnlich Brot mit Butter, Wurst und 

Käse. 
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Додаток К 

 

Варіанти авторських розробок текстових завдань з німецької мови 

 

Nach der Schule 

Das ist Alex. Er ist 11 Jahre alt. Das ist sein Tagesablauf nach der Schule. Am 

Montag spielt Alex nach der Schule Schach. Das Spiel gefällt ihm sehr gut. Er gewinnt 

immer. Am Dienstag spielt Alex in der Schule Fußball. Seine 6A spielt gegen die 6B. 

Am Mittwoch liest er nach der Schule ein Buch. Und am Donnerstag schwimmt er im 

Schwimmbad. Das macht ihm Spaß. Am Freitag läuft er Rollschuh. Am Samstag spielt 

er mit seinen Freunden Tischtennis. Und am Sonntag wandert Alex mit seiner Familie. 

Sie ist recht groß. Das sind seine Eltern: sein Vater und seine Mutter. Er hat auch 

Großeltern. Seine Großeltern arbeiten nicht, sie sind Rentner. Alex hat auch ein Bruder  

und eine Schwester. Am Wochenende gehen sie zusammen im Wald spazieren, oder 

picknicken. 

Aufgaben zum Text  

(Завдання до тексту) 

І. Wähle die richtige Variante! (Вибери вірний варіант!) 

1. Alex ist ….  Jahre alt.                

        a)  10                         b)  11                          c)   12 

2. Am Montag spielt Alex nach der Schule …. . 

        a)  Geige                   b)  Klavier                  c) Schach  

3. Am Dienstag spielt Alex in der Schule …. . 

        a)  Fußball                b)  Volleyball             c)   Computer 

4. Am Mittwoch liest Alex nach der Schule ein …. . 

        a)  Text                     b) Buch                       c) SMS  
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5. Am Donnerstag schwimmt Alex im …. .  

        a) Schwimmbad       b)  Flüß                        c)   Meer 

6. Am Samstag spielt Alex mit seinen Freunden …. . 

        a) Computer             b)  Tischtennis             c)  Ball 

     

ІІ. Was passt nicht! Streiche durch! (Що не пасує! Викресли зайве!) 

1. Montag Sonntag Donnerstag Tagesablauf, Samstag. 

2. Großeltern, Rentner, Bruder, Schwester, Mutter. 

3. Rollschuh, Fußball, Buch, Tischtennis, Schach. 

4. Arbeiten, gehen, picknicken, wandern, gegen. 

5. Schule, Alex, Eltern, Familie, Freunden. 

6. Klein, gut, nicht, lang, groß. 

 

III. Bilde die richtige Reihenfolge der Wörter in einem Satz!  (Склади 

вірний порядок слів в реченні!) 

1. sein Tagesablauf, Das, nach der Schule, ist.   

2. spielt, Am Montag, nach der Schule, Alex, Schach.  

3. ihm, Das Spiel, sehr gut, gefällt.  

4. Alex, Am Dienstag, spielt, Fußball, in der Schule.  

5. Am Mittwoch, er, liest, ein Buch, nach der Schule.  

6. im Schwimmbad, schwimmt, er, Am Donnerstag.  

 

IV. Bilde Wörter aus den Wortteilen und schreibe sie auf! (Склади 

слова зі складів та запиши їх!) 

1. Frei-                     -ende  

2. Mitt-                    -tag 

3. Schwimm-           -bad 

4. Dien-                   -eltern  
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5. Wochen-              -woch    

6. Groß-                   -stag   

V. Beantworte die Frage! (Дай відповіді на питання!) 

1. Hat Alex ein Bruder  und eine Schwester?  

2. Arbeiten seine Großeltern? 

3. Sind seine Großeltern Rentner?  

4. Läuft am Freitag er Rollschuh? 

5. Spielt Alex am Samstag mit seinen Freunden Tischtennis?  

6. Wandert am Sonntag Alex mit seiner Familie? 

 

VI. Richtig oder Falsch? (Вірно чи  не вірно?) 

1. Alex ist 14  Jahre alt.                                           

2. Am Donnerstag schwimmt Alex im Schwimmbad. 

3. Am Freitag läuft Alex Rollschuh. 

4. Am Samstag spielt Alex mit seinen Freunden Geige. 

5. Alex hat Großeltern.                                             

6. Am Sonntag wandert Alex mit seiner Familie. 

 

 

Wo beginnt die Heimat für die kleine Mascha 

 

Es war Sommer. Die kleine Mascha kam aus der Stadt zu ihrer Großmutter und 

lebte mit ihr in ein kleines Dorfhaus. 

Jeden Morgen lief sie in den Garten und bewunderte das Gras, die Blumen und 

die Bäume. 

Eines Tages sah das Mädchen unter dem Dach eine kleine Schwalbe und sagte: 

– Oma, sieh mal! Eine Schwalbe! Kommt sie zu Gast? Wo ist ihre Heimat? 
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– Hier ist ihre Heimat, mein Kind. Im Herbst ist es kalt, darum fliegt sie nach 

dem Süden. Aber im Frühling ist sie wieder da. Hier baut sie ihr Nest, hier bekommt 

sie Junge und sorgt für sie. Hier also ist ihre Heimat. 

– Oma, sag bitte, und wo ist meine Heimat? 

– Sie beginnt hier. Hier lebe ich und hier hat deine Mutter gelebt. Auch du 

lebst hier jeden Sommer. Dieses Haus, der blaue Himmel und die helle Sonne, der 

Garten, die schöne grüne Wiese und der Wald, auch das gelbe Feld mit den vielen 

Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Maschinen, wo wir Bauern arbeiten,- 

alles ringsum ist unsere Heimat.   

Mascha setzt ihre Puppe auf die Bank und sagt: ―Na, Puppi, weißt du jetzt, wo 

deine Heimat beginnt. Sie beginnt hier in diesem Haus, in diesem kleinen Garten mit 

einer alten Bank unter grünen Bäumen. Vergieß das nicht!‖ 

Wörter und Wendungen 

Die Schwalbe- ластівка 

Das Nest- гніздо 

Die Bank- лавка 

Die Junge- пташенята 

Landwirtschaftlichen- сільськогосподарські 

Ringsum- навкруги 

 

 

Aufgaben zum Text  

(Завдання до тексту) 

І. Ergänze die Sätze! (Доповни речення!) 

1. Es war …. . 

2.Jeden …. lief Mascha in den Garten und bewunderte das Gras, die …. und die 

Bäume. 

3. Im Herbst ist es …. , darum fliegt sie nach dem …. .  
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4. Aber im …. ist sie wieder da. 

5. Hier baut sie ihr …., hier bekommt sie …. und sorgt für sie. 

6. Hier ist ihre …. . 

 

II. Wähle die richtige Variante! (Вибери вірний варіант!) 

1. Eines Tages sah das Mädchen unter dem Dach eine kleine ….  

a) Hahn             b) Schwalbe           c) Nachtigall 

2. Aber im …. ist die Schwalbe wieder da. 

a) Frühling        b) Winter               c) Herbst 

3. Hier baut sie ihr Nest, hier bekommt sie …. und sorgt für sie.  

        a) Fisch             b) Junge                 c) Tiere 

4. Im Herbst ist es kalt, darum fliegt die Schwalbe nach dem … 

        a) Westen          b) Norden              c) Süden 

5. Mascha setzt ihre …. auf die Bank 

        a)  Puppe            b)  Ball                 c)   Geige 

6. Hier ist ihre …. , mein Kind! 

        a) Klavier           b) Heimat             c) Schach  

     

ІІІ. Bilde die richtige Reihenfolge der Wörter in einem Satz! (Склади 

вірний порядок слів в реченні!) 

1. Sommer, Es,  war.  

2. Die kleine Mascha, aus der Stad,t kam, zu ihrer Großmutter. 

3. lief, in den Garten, sie, Jeden Morgen. 

4. sah, Eines Tages, das Mädchen, eine kleine Schwalbe, unter dem Dach.  

5. du, Hier, lebst, jeden Sommer. 

6. im Frühling, Aber, ist, sie, wieder da. 
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ІV. Bilde Wörter aus den Wortteilen und schreibe sie auf! (Склади 

слова зі складів та запиши їх!) 

1. Groß-               -haus 

2. Dorf-                -be    

3. Mor-                 -mat. 

4. Schwal-            -mutter  

5. Sü-                    -gen  

6. Hei-                  -den  

 

V. Beantworte die Frage! (Дай відповіді на питання!) 

1. Wen sah die kleine Mascha unter dem Dach? 

2. Wohin fliegt die Schwalbe im Herbst? 

3. Wann ist die Schwalbe wieder da? 

4. Was baut hier die Schwalbe? 

5. Wen setzt Mascha auf die Bank? 

6. Wo beginnt die Heimat Maschas? 

 

VI. Richtig oder Falsch? (Вірно чи  не вірно?)   

1. Es war Herbst. 

2. Die kleine Puppe kam aus der Stadt zu ihrer Großmutter 

3. Jeden Morgen lief sie in den Garten und bewunderte das Gras, die Blumen und 

die Bäume. 

4. Eines Tages sah das Mädchen unter dem Dach eine kleine Puppe. 

5. Herbst ist es kalt, darum fliegt sie nach dem Süden.  

6. Hier baut die Puppe ihr Nest.  
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Die Sonne, der Wind und der Regen 

( Nach Johann Gottfried Herder) 

 

Die Sonne, der Wind und der Regen wollten einmal wissen: wer ist von uns am 

stärksten? Da kam ein Mann vorbei. Er trug einen Mantel. Der Wind, die Sonne und der 

Regen sahen ihr und sprachen zueinander:―Wollen wir an diesem Mann unsere Kräfte 

messen. Jeder von uns versucht jetzt, dem Mann seinen Mantel auszuziehen. Wer das 

macht, der ist der stärkste‖. 

Da begann der Wind zu blasen und am Mantel zu ziehen. Aber der Mann ging 

weiter und zog den Mantel nicht aus. Der Wind blies immer stärker. Doch der Mann 

knöpfte seinen Mantel zu und wollte ihn nicht ausziehen. 

―Genug‖, sagte der Regen, ―jetzt will ich versuchen‖. Da regnete es stark, aber 

das half nicht. Der Mann legte den Mantel nicht ab. 

Da zeigte sich die Sonne. Sie schickte ihre warmen Strahlen auf die Erde herab. 

Es wurde warm. Der Mann knöpfte zuerst seinen Mantel auf. Die Sonne aber schien 

immer wärmer und wärmer. Dem Mann wurde es heiß und er legte seinen Mantel ab. 

Dann setzte er sich unter einen Baum, um sich zu erholen. Der Wind und der Regen 

zogen davon. Und die Sonne freute sich über ihren Stieg.  

 

Wörter und Wendungen 

Besiegen - перемагати 

Kräfte messen – помірятися силами  

Versuchen - намагатися 

Wer das macht, der ist es stärkste.- Хто зробить це, той найдужчий  

Blasen (blies, geblasen) – дути 

Ziehen - тягти 

Zuknöpfen – застібати 
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Aufgaben zum Text  

(Завдання до тексту) 

І. Ergänze die Sätze! (Доповни речення!) 

1. Der Mann trug einen …. . 

2. Da begann der …. zu blasen und am Mantel zu ziehen.  

3. Aber der …. ging weiter und zog den Mantel nicht aus. 

4. Da zeigte sich die …..    

5. Sie schickte ihre warmen Strahlen auf die …. herab. 

6. Dem …. wurde es heiß und er legte seinen Mantel ab. 

 

II. Wähle die richtige Variante! (Вибери вірний варіант!) 

1. Wollen wir an diesem …. unsere Kräfte messen.  

     a) Mann                b) Kind              c) Frau 

2. Aber der Mann ging weiter und zog den …. nicht aus.   

     a) Hemd               b) Hose              c) Mantel     

3. Der …. blies immer stärker. 

               a) Wind                b) Sonne             c) Regen 

4. Die Sonne aber schien immer …. und ….. 

     a) wärmer             b) kälter              c) stärkste  

5.  Der Mann setzte sich unter einen …., um sich zu erholen. 

                    a) Blummen          b) Baum              c)  Haus 

6. Die …. freute sich über ihren Stieg.  

                    a) Sonne                b) Sonne              c) Regen   

  

ІІІ. Was passt nicht! Streiche durch! (Що не пасує! Викресли зайве!) 

1. Sonne, Wind, Regen, Stieg, Nebel. 

2. Mann, Frau, Bruder, Kräfte, Schwester. 

3. Gras, Blumen, Baum, Haus, Pflanze. 
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4. Zeigen, blasen, schicken, sagen, immer. 

5. Schule, Alex, Eltern, Familie, Freunden. 

6. Warm, gut, jetzt, kalt, groß. 

 

VI. Bilde die richtige Reihenfolge der Wörter in einem Satz! (Склади 

вірний порядок слів в реченні!) 

1. Sommer, Es,  war.  

2. einen Mantel, Er, trug. 

3. Der Wind, immer, blies, stärker. 

4. der Mann, Doch, seinen Mantel, knöpfte, zu. 

5. den Mantel, Der Mann, legte, nicht, ab. 

 6. sich, zeigte, die Sonne, Da. 

 

V. Bilde Wörter aus den Wortteilen und schreibe sie auf! (Склади 

слова зі складів та запиши їх!) 

1. Re-                    -gen  

2. Man-                  -tel  

3. bla-                     -sen 

4. erho-                   -len  

5. Strah-                  -len  

6. wär-                     -mer  

 

VI. Richtig oder Falsch? (Вірно чи  не вірно?)  

1. Die Sonne, der Wind und der Regen wollten einmal wissen: wer ist von uns am 

stärksten? 

2. Jeder von uns versucht jetzt, dem Mann seinen Anzug auszuziehen. 

3. Der Regen blies immer stärker. 

4. Die Sonne aber schien immer wärmer und wärmer. 
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5. Dem Mann wurde es kalt und er legte seinen Mantel ab. 

          6. Die Sonne freute sich über ihren Stieg.   

 

Nikolaustag 

Am 6. Dezember feiert man in Deutschland den Nikolaustag, den Gedenktag für 

den Bischof Nikolaus von Mira, der im 4 Jahrhundert lebte und sich besonders um die 

Kinder gekümmert hat.  

Am Vorabend des Nikolaustages stellen die Kinder ihre Stiefel von die Tür und 

gehen zu Bett. Sie können kaum den Morgen erwarten. 

Und der Nacht, wenn alle Kinder schlafen, kommt der Nikolaus und legt  in die 

Stiefel Geschenke. Das sind Äpfel, Nüsse, Konfekt, Kuchen, Kekse, also etwas zum 

Naschen. Im Nikolausstiefel finden auch kleine Puppen, Taschenbücher, 

Kugelschreiber, schöne Buntstifte, Broschen, Abzeichen, Taschenspiele oder 

Handschuhe. 

Aber einige Stiefel bleiben leer. Das sind die Stiefel der bösen Kinder. Zur Strafe 

bekommen sie von Nikolaus eine Rute. 

Dieser Tag läßt also einige Kinder über ihr Benehmen nachdenken. 

Also ist das eine alte schöne Tradition, und sie ist bei den Kindern sehr beliebt. 

Dieser Tag bringt den Jungen und Mädchen viel Freude. Sie warten mit Ungeduld auf 

den Nikolaus.  

Nikolaus komm in unser Haus! 

 

 

Wörter und Wendungen 

der Gedenktag für den Bischof Nikolaus von Mira - День пам’яті єпископа Ніколауса 

з Міри 

sich besonders um die Kinder gekümmert hat- особливо опікувався дітьми 

der Stiefel - чобіток 
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kaum erwarten – ледве дочекатися 

die Nüsse - горіхи 

zum Naschen – щоб поласувати 

die Rute - батіг 

läßt … über ihr Benehmen nachdenken – примушує …. замислитися над своєю 

поведінкою 

mit Ungeduld – з нетерпінням 

 

Aufgaben zum Text  

(Завдання до тексту) 

 І. Ergänze die Sätze! (Доповни речення!) 

1. Am 6. Dezember feiert man in Deutschland den …. . 

2. Am Vorabend des Nikolaustages stellen die Kinder ihre …. von die Tür und 

gehen zu Bett. 

3. Und der Nacht, wenn alle Kinder schlafen, kommt der Nikolaus und legt  in die 

Stiefel …. . 

4. Aber einige Stiefel bleiben …. . 

5. Zur Strafe bekommen die Kinder von Nikolaus eine …. . 

6. Die Kinder warten mit Ungeduld auf den …. . 

 

II. Wähle die richtige Variante! (Вибери вірний варіант!) 

1. Am 6. Dezember feiert man in Deutschland den …. . 

a) Ostern                 b) Nikolaustag            c) Weihnachten 

2. Die Kinder können kaum den …. erwarten. 

a) Morgen               b) Abend                    c) Nacht 

3. Der Nikolaus kommt und legt  in die Stiefel …. . 

a) Geschenke          b) Rute                       c) Kuchen                       

4. Einige Stiefel bleiben …. . 
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a) schöne             b) leer                   c) böse 

3. Zur Strafe bekommen die Kinder von Nikolaus eine …. . 

a) Geschenke          b) Rute                       c) Kuchen                       

4. Dieser Tag bringt den Jungen und Mädchen viel …. . 

a) Freunden            b) Blümen                  c) Freude 

 

ІІІ. Was passt nicht! Streiche durch! (Що не пасує! Викресли зайве!) 

1. Puppe, Taschenbücher, Tradition, Buntstifte, Broschen.  

2. Jungen, Mädchen, Mann, Nikolaustag, Frau.  

3. Äpfel, Nüsse, Konfekt, Kuchen, Blumen.  

4. Feiern, immer, schlafen, kommen, warten. 

5. Kinder, Schuhe, Eltern, Familie, Freunden. 

6. Alte, schöne, gehen, leer, kalt. 

 

ІV. Bilde Wörter aus den Wortteilen und schreibe sie auf! (Склади 

слова зі складів та запиши їх!) 

1. De-                  - denk -                      -ber  

2. Deu-                - sche -                       -land  

3. Ge-                  - zem -                        -tag  

4. Jahr-                 - laus -                       -dert  

5. Niko-                - hun -                        -tag  

6. Ge-                    - tsch -                       - nke  

 

V. Bilde die richtige Reihenfolge der Wörter in einem Satz! (Склади 

вірний порядок слів в реченні!) 

1. Winter, Es, war.  

2. den Nikolaustag, Am 6. Dezember, man, feiert, in Deutschland.  

3. des Nikolaustages, Am Vorabend, die Kinder, stellen, ihre Stiefel, von die Tür  
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4. kommt, Der Nikolaus, und legt,  in die Stiefel, Geschenke.  

5. einige Stiefel, Aber, leer, bleiben. 

6. Das, die Stiefel, sind, der bösen Kinder.  

 

VI. Richtig oder Falsch? (Вірно чи  не вірно?)    

1. Am Vorabend des Nikolaustages stellen die Kinder ihre Stiefel von dem 

Fenster und gehen zu Bett. 

2. Aber einige Stiefel bleiben leer. Das sind die Stiefel der bösen Kinder. 

3. Also ist das eine neue schlechte Tradition, und sie ist bei den Kindern sehr 

beliebt. 

4. Die Kinder warten mit Ungeduld auf den Nikolaus. 

5. Dieser Tag bringt den Jungen und Mädchen viel Freude. 

6.Der Nacht, wenn alle Kinder schlafen, kommt der Nikolaus und legt  in die 

Stiefel eine Rute. 

 

Mein Lieblingsfach 

(Текст взято з «Топики по немецкому языку на тему: Die Ausbildung in unserem 

Leben» http://lingvotutor.ru/topiki-po-nemeckomu-yazyku-na-temu-die-ausbildung-in-

unserem-leben) 

Im Gymnasium unterrichtet man viele Fächer, die für die Allgemeinbildung 

wichtig sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir alle Fächer mit gleichem Interesse 

lernen. Es ist klar, dass wir aus der großen Menge nur ein paar wählen, die ein 

besonderes Interesse hervorrufen. 

Seit der fünften Klasse interessiere ich mich für die Geschichte unseres Landes, 

das sehr ereignisreich ist. In reißenden Erzählungen unseres Geschichtslehrers kann 

man unendlich zuhören. Ein Problem ist für mich, alle Daten im Kopf zu behalten. Ich 

habe sogar ein Notizbuch besorgt, in welches ich die wichtigsten Daten aufschreibe. 

Das Lernen oder das Wiederholen braucht wenig Zeit. Das kann man in der Metro oder 

in der Straßenbahn tun. 

http://lingvotutor.ru/topiki-po-nemeckomu-yazyku-na-temu-die-ausbildung-in-unserem-leben
http://lingvotutor.ru/topiki-po-nemeckomu-yazyku-na-temu-die-ausbildung-in-unserem-leben
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Ein großes Problem beim Erlernen der Geschichte der Ukraine besteht darin, dass 

viele Lehrbücher völlig veraltet sind. Um mich auf den Unterricht gut vorzubereiten, 

gehe ich in die Bibliothek. Einige Bücher leihe ich aus, die anderen darf ich nicht 

mitnehmen. Dann bin ich gezwungen, einige Stunden in der Bibliothek zu sitzen. 

Der richtige Historiker muss nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die 

Gegenwart kennen. Dank vielen Zeitungen und Fernsehsendungen versuche ich immer 

im Bilde zu sein. 

Am Ende des Semesters werden in der Regel Seminare durchgeführt, wo unsere 

Kenntnisse ausgewertet werden. Eigentliche Befriedigung erhält man nicht durch 

Noten, sondern durch Verständnis, dass du dich mit den gegenwärtigen Problemen gut 

zurechtfindest. 

Die Kenntnisse, die wir in der Geschichtsstunde bekommen, helfen uns 

verschiedene politische Ereignisse zu verstehen. Die Politik ist heute überall, 

unabhängig davon, ob es uns gefällt oder nicht. 

 

Wörter und Wendungen 

die Allgemeinbildung — загальна освіта           richtig — справжній 

die Gegenwart — сучасність 

die Menge — кількість                                        versuchen (te, t) — намагатися 

ein Interesse hervorrufen (ie, u) — викликати цікавість 

im Bilde sein — бути в курсі справи                  auswerten (te, t) - оцінювати 

ereignisreich - багатий на події 

sich zurechtfinden (a, u) - орієнтуватися             veralten (te, t) — застаріти 

gezwungen sein — бути вимушеним                  die Befriedigung — задоволення 

 

 Aufgaben zum Text  

(Завдання до тексту) 

 І. Ergänze die Sätze! (Доповни речення!) 



371 
 

1.  Im Gymnasium unterrichtet man viele ……, die für die Allgemeinbildung …… sind. 

2.  Seit der …… Klasse interessiere ich …… für die Geschichte unseres Landes, das 

sehr ereignisreich ist. 

3.  Ein großes Problem beim Erlernen der …… der Ukraine besteht darin, dass viele 

…… völlig veraltet sind. 

4.  Der richtige …… muss nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die …… kennen. 

5.  Am Ende des …… werden in der Regel Seminare durchgeführt, wo unsere …… 

ausgewertet werden. 

6.  Die ……, die wir in der Geschichtsstunde bekommen, helfen …… verschiedene 

politische Ereignisse zu verstehen. 

 

ІІ. Was passt nicht! Streiche durch! (Що не пасує! Викресли зайве!) 

1. Zeitungen, Notizbücher, Fernsehsendungen, Bücher, Taschenbücher.   

2. Straßenbahn, Klasse, Auto, Metro, Bus.  

3. Fächer, Geschichte, Allgemeinbildung, Kuchen, Unterricht.  

4. Unterrichten, immer, kennen, bedeuten, bekommen. 

5. Gymnasium, Kindergarten, Schuhe, Eltern, Hochschule.  

6. Alt, klar, schön, wir, gut. 

  

V. Bilde die richtige Reihenfolge der Wörter in einem Satz! (Склади 

вірний порядок слів в реченні!) 

1. viele Fächer, Im Gymnasium, unterrichtet, man.  

2. wir, mit gleichem Interesse, lernen, alle, Fächer.  

3. Seit der fünften Klasse, für die Geschichte, interessiere, mich, unseres Landes, 

ich. 

4. ist, für mich, Ein Problem, alle Daten, zu behalten, im Kopf.  

5. muss, nicht nur die Vergangenheit, Der richtige Historiker, die Gegenwart, 

kennen, sondern auch. 
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6. vielen Zeitungen und Fernsehsendungen, Dank, ich, immer, versuche, im 

Bilde, zu sein. 

ІV. Bilde Wörter aus den Wortteilen und schreibe sie auf! (Склади 

слова зі складів та запиши їх!) 

1. Ge-                   -tun-                         -chte  

2. Er-                    -gangen-                   -gen  

3. Zei-                  -riedi-                        -gen  

4. Un-                  -ter-                            -richt  

5. Ver-                 -zählun-                     -heit  

6. Bef-                 -schi-                          -gung  

 

V. Beantworte die Frage! (Дай відповіді на питання!) 

1.  Welche Fächer erlernt man am liebsten? 

2.  Für welche Fächer interessiert er sich seit der fünften Klasse? 

3.  Was muss man machen, um die wichtigsten Daten des Lehrstoffes nicht zu 

vergessen? 

4.  Warum gibt es Probleme beim Erlernen der Geschichte der Ukraine? 

5.  Was muss ein richtiger Historiker kennen? 

6.  Wo werden Kenntnisse ausgewertet? 

VI. Richtig oder Falsch? (Вірно чи  не вірно?)    

1. Im Gymnasium unterrichtet man wenige Fächer.  

2. Wir alle Fächer mit gleichem Interesse lernen.  

3. Seit der zehnten Klasse interessiere ich mich für die Geschichte unseres Landes. 

4. Ein Problem ist für mich, alle Daten im Kopf zu behalten. 

5. Das Lernen oder das Wiederholen braucht keine Zeit.  

6. Das kann man in der Metro oder in der Straßenbahn tun.  
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Додаток Л 

 

Варіант авторської розробки позакласного заходу з німецької мови 

 

Позакласний захід для учнів 9 класу (5 рік навчання) 

Літературна вікторина 

Literarisches Quiz 

Цілі: 

1. навчити учнів ефективно співпрацювати у групі, логічно 

будувати висловлювання на німецькій мові, надавати необхідну інформацію 

на запитання; 

2. закріплення раніше вивчених лексичних одиниць граматичних 

структур у мовленні; 

3. розвиток пам’яті, креативного мислення учнів; розвиток 

ініціативи поглиблення знань, умінь та навичок; 

4. виховувати повагу до співрозмовників, інтерес та любов до 

країни, мова якої вивчається. 

Форма проведення: позакласний захід. 

Місце проведення: класна кімната. 

Обладнання:  

 роздатковий матеріал; 

 картинки; 

 текст; 

 плакати; 

 лист з посилки. 
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Хід вікторини 

Ведучий: Meine Damen und Herren! Guten Tag! Wir haben sie zu unserem Quiz 

„Der Klugste“ eingeladen und hoffen darauf, dass es ihnen sehr gut gefallen wird.  

Aber ich brauche Hilfe! Zuerst möchte ich gern Kluge Eule vorstellen (виходить 

учень чи учениця у ролі сови). 

Kluge Eule: Guten Tag Teilnehmer und Gäste. Ich heiße Kluge Eule. Ich bin der 

erste Assistent des Moderators, ich gebe Ihnen eine Aufgabe und manchmal einen 

kleinen Vorschlag. Teilen Sie sich in zwei Teams, wählen Sie den Kapitän.  

Розумна сова: Добрий день учасники та гості. Мене звуть Клуге Ойле. Я 

перший помічник ведучої, буду вам видавати завдання, а іноді трошки 

підказувати. Розподіліться на дві команди, виберіть капітана. 

(Учні розділяються на дві команди по 6 чоловік, один з яких є капітаном, а 

останні – учасники.) 

Kluge Eule: Jedes Team hat ein eigenes Motto und einen eigenen Namen. 

Kapitäne kommen und wählen den Namen und das Motto für das Team.  

Розумна сова: У кожної команди є свій девіз та назва. Капітани підійдіть та 

виберіть команді назву та девіз. 

Ведучий: Also, wir haben hier 2 Mannschäfte, die schon so ungeduldig auf den 

Anfang warten.  

(Ведучий є також журі). 

Ведучий:Und jetzt werden unsere Mannschäfte sich vorstellen.  

(Команди представляють себе: назва та девіз) 

Kluge Eule:  Gut gemacht! Und jetzt kommt die Aufwürmung! Dafür hat man 

feine Zungenbrecher ausgewählt. Man muss die zuerst zusammensetzen, danach liest 

jemand uns vor und bekommt dafür 2 Punkte- eine für die Richtigkeit und eine für das 

Lesen selbst.  

Kluge Eule: Und jetzt haben wir erste Aufgabe.  
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1. Скоромовка. Abkürzung. Hier ist eine Abkürzung zu meinem 

Nachbarn Hermann.Ось вам скоромовка про мого сусіда Германа. 

(Кожна команда отримує розрізані листочки зі словами скоромовки, які треба 

скласти за змістом і швидко прочитати.) 

Hinter Herrmann Hannes Haus hängen hundert Hemden raus, 

 hundert Hemden hängen raus, hinter Hannes Herrmanns Haus.    

(Друга скоромовка, які треба скласти за змістом і швидко прочитати. ) 

Die Deutschen wohnen in Deutschland, wo Deutsch alle Deutschen sprechen. 

(Вчитель показує приклад швидкісної вимови, кожен з учнів повинен це 

повторити.) 

         2. Подорож в Німеччину.  Reise Sie nach Deutschland. 

Ведучий: Und heute machen wir zusammen  eine Reise nach diesem Land. Dort 

sehen wir viel Interessantes. 

         Das ist unser Reiseplan. 

Winniza    Kyjiw     

  Boryspil      Berlin  

Kluge Eule: Also, zuerst fahren wir mit dem Zug nach Kyjiw. Weiter fahren wir 

mit dem Bus nach Boryspil. Von Boryspil nach Berlin bringt das Flugzeug uns am 

schnellsten. Machen wir eine Rundfahrt durch Berlin. Hier kann man viel Interessantes 

sehen. 

Ei, ei, sie sind so klug! Zeigt jetzt, was ihr über Literatur wisst. Beantwortet  

meine Fragen! Wer ist schneller, der ein Punkt für jede richtige Antwort bekommt. 

3. Літературна вікторина. Literarisches Quiz. 

I. Kombiniere die Namen der Autoren und ihrer Helden: 

1) A. Tschechow                                                1) Schneekönigin 

2) Andersen                                                        2) Skrudh 
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3) Dickens                                                          3) Junge Stern 

4) Uajld                                                               4) Indischer Dho 

5) M. Twen                                                         5) Otchumelov 

Kluge Eule: Sie waren alle sehr klug. Für diesen Wettbewerb erhält das Team 

also ... Punkte. Розумна Сова:  Ви всі були молодці. Отже, за цей конкурс команда 

… отримує … балів. 

II. Stehlen ein Land und einen Autor zusammen: 

1) England                                                          1) A. Tschechow 

2) Russland                                                         2) Jul. Wern 

3) Frankreich                                                       3) Adam Mizkewitsch 

4) Polen                                                               4) J. Goethe 

5) Deutschland                                                    5) J. Beiron 

Kluge Eule: Sie waren alle sehr klug. Für diesen Wettbewerb erhält das Team 

also ... Punkte. 

III. Fassen Sie den Autor und den Titel der Arbeit Zusammen: 

1) A. Tschechow                                   1) "Prostack" 

2) Sсh. Perro                                          2) Aschenputtel 

3) E. Defo                                              3) "Der Prinz und die Armen" 

4) M Twen                                             4) "Robinson Crusoe Adventures" 

5) Wolter                                               5) "Dick und dünn" 

 

 

Kluge Eule: Sie waren alle sehr klug. 

Für diesen Wettbewerb erhält das Team also ... 

Punkte. 

 

 

IV. Erkennen Sie den Helden anhand der Beschreibung: 
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1) Alt, gierig, böse zu Beginn des Weihnachtsliedes, traf sich mit den Geistern 

von Weihnachten und wurde ein guter Mann. 

Скрудж (Різдвяна пісня в прозі). Scrooge (Weihnachtslied in Prosa). 

2) Ein junger Mann, der in einem Tierheim aufwuchs, träumte von Seereisen 

und wurde mit 15 Jahren Kapitän. 

Дік Сенд (15-річний капітан). Dick Sand (15 Jahre alter Kapitän). 

3) Das Mädchen, das auf der Suche nach seiner Freundin ging, die die 

Schneekönigin gestohlen hat. 

Герда (Снігова королева). Gerda (Schneekönigin). 

4) Der junge Mann verkaufte seine Uhr, um seinem Geliebten zu Weihnachten 

ein Geschenk zu machen. 

Джим (Дари волхвів). Jim (Geschenke der Weisen). 

5) Der Junge kam zur Schokoladenfabrik. 

Чарлі (Чарлі і шоколадна фабрика). Charlie (Charlie und die 

Schokoladenfabrik).  

Kluge Eule: Sie waren alle sehr klug. Für 

diesen Wettbewerb erhält das Team also ... 

Punkte.  

V. Erkennen Sie die Werke an der 

Teile: 

1) Ein Schiff mit einem Kapitän, der 15 

Jahre alt war, kam an der afrikanische Ufer. 

15-річний капітан (15-jähriger Kapitän). 

2) Ein großer Hund verfolgt eine aristokratische Familie. ihr Kopf glänzt; Der 

Held stirbt vor Angst. 

Собака Баскервілів (Baskervillian 

Hund). 
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3) Ein Hahn, eine Katze, ein Hund, ein Esel gehen in eine große Stadt, um 

nach einem besseren Glück zu suchen. 

Бременські музиканти (Bremer Musiker). 

4) Großer mythologischer Held, Halbgott, Titan, Prometheus (Versuch) half 

Menschen; gibt ihnen Sprache und Wissenschaft. 

Міф про Прометея (Der Mythos von Prometheus). 

5) Der junge Mann warf einem Mädchen einen Handschuh ins Gesicht, weil 

sie ihn zwang, in einen Käfig mit wilden Tieren zu gehen: mit Löwe, mit Leopard. 

    «Рукавичка» Шиллера (Shillers "Handschuhe"). 

 

3. Посилка. Das Paket.  

Kluge Eule:  Von Deutschland senden Sie ein Paket. Aber niemand weiß, was in 

der Mitte ist. Nun wird Ihnen der Moderator einen Brief vorlesen, den Sie dort finden 

werden. Розумна Сова: з Німеччини прислали вам 

посилку. Але ніхто не знає, що в середині. Зараз ведучий 

прочитає вам листа, а ви відгадаєте, що там.    

(Сова  віддає посилку ведучому.) 

Ведучий: Hallo, meine liebe Gäste! Also, festliche Zeit 

kommt nach Deutschland im Dezember. In dieser Zeit 

bereiten sich alle Menschen auf das Fest vor. Sie schaffen das 

aus den Tannenzweigen und stecken darin 4 Kerzen. Was ist 

dieses Fest? Ведуча: Ihr habt nur eine Minute für 

Besprechung! 

Kluge Eule:  Seien Sie vorsichtig, für die richtige Antwort erhalten Sie 5 Punkte. 

Розумна Сова: Будьте уважні, за вірну відповідь ви можете отримати 5 балів. 

(Команди обговорюють 1 хвилину.) 

Kluge Eule: Das ist das Symbol für Weihnachten! Розумна Сова: Отакої, це ж 

символ Різдва! 

4. Коротке повідомлення. Kurznachricht. 
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Ведуча: Was wissen unsere Mannschäfte über Feste im Deutschland?   

Kluge Eule: Jedes Team erhält Sätze von 

Wörtern, aus denen er Sätze bilden kann. 

Erzählen Sie uns von diesem Feiertag und für 

jeden Satz erhält das Team einen Ball. Розумна 

Сова:   Кожна команда отримує набори слів, 

з яких треба скласти речення. Розкажіть про 

це свято, а  за кожне речення  команда 

отримає по балу. Команди по реченню розказують про Німеччину 

 

 5. Відомі німецькі вислови і їх українські еквіваленти.   

Berühmte deutsche Redewendungen und ihre ukrainischen 

Entsprechungen.  

 

1. Der Appetit kommt beim Essen. 

2. Hunger ist der beste Koch. 

3. Der Satte weiß nicht, wie dem Hungrigen zumute ist. 

4. Salz und Brot macht Wangen rot. 

5. Iss, was gar ist, trink, was klar ist, sprich, was wahr ist. 

6. Wen den Brei gekocht hat, der esse ihn. 

 

Сам кашу заварив сам і розхльобувай. 

Аппетит приходить під час їжі. 

Хліб-сіль їж, а правду ріж. 

Хліб – всьому голова. 

Голод – кращий повар. 

Ситий голодного не розуміє. 

       

6. Підведення підсумків: Zusammenfassend:  

 

Kluge Eule: Sie waren alle sehr klug. Für diesen Wettbewerb erhält das Team  

also ... Punkte. Gut. Jetzt fahren wir zu Hause.  



380 
 

Berlin    Boryspil     

Kyjiw       Winniza 

Kluge Eule:  Alle waren heute klug, haben aktiv teilgenommen, es hat mir 

gefallen, aber es ist Zeit für mich, zu mir nach Hause zu fliegen, und Ihnen, meine 

lieben Freunde, wünsche ich viel Erfolg. Vielleicht die ehrliche und gerechte Jury - 

unser Lehrer wird berechnen, wer heute der klügste war! Розумна Сова: Всі сьогодні 

були розумні, активно приймали участь, мені так сподобалось, але вже час мені 

летіти до своєї домівки, а вам, любі друзі, я бажаю успіхів. Хай саме чесне та 

справедливе журі – наш вчитель підрахує, хто ж найрозумніший був сьогодні! 

Сова відлітає, вчитель рахує бали та оголошує переможця. 

Ведуча Meine Damen und Herren! Ich danke ihnen für Geduld, Aufmerksamkeit 

und gratuliere unsere Mannschaft, die heute die klügste ist! Auf Wiedersehen! 
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Додаток М 

 

Авторські рекомендації щодо використання німецьких газет і журналів 

на уроках німецької мови в Україні як допоміжних аутентичних матеріалів 

(Частина матеріалу відображена в авторській статті: Бейліс, Н. (2017). 

Умови ефективності використання німецьких газет і журналів на уроках німецької 

мови в Україні. Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць 

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. В В.М. 

Лабунець (Голов.ред.),  23, 215-220.) 

 

Мова є найважливішим засобом людського спілкування, без якого 

неможливе існування і розвиток людського суспільства. Розширення і якісні зміни 

характеру міжнародних зв'язків України роблять німецьку мову реально 

затребуваною в практичній і інтелектуальній діяльності людини.  

В даний час виділилося кілька підходів до визначення сутності автентичних 

текстів. Автентичними прийнято вважати ті матеріали, які використовуються в 

реальному житті тих країн, де говорять на даному іноземною мовою. До них 

відносять тексти, витягнуті з газет і журналів, різного роду оголошення 

(оголошення, афіші, реклама, вивіски, розкладу, меню і т. д.), листи, 

кореспонденцію, програми новин радіо і телебачення, авіа- та залізничні квитки, 

художні тексти. За характером їх зазвичай поділяють на прагматичні (вивіски, 

оголошення, меню, розклад транспорту і т. д.), публіцистичні (газетні та 

журнальні статті), художні та науково-популярні.  

Існує три способи до використання оригінального тексту для навчальних 

цілей: (1) адаптація, (2) вибіркове скорочення, (3) трансформування матеріалу. 

Що стосується німецьких газет і журналів, то будучи засобом масової 

інформації, вони дуже важливі для учнів взагалі, і на уроках німецької мови 
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зокрема, так як надають актуальну інформацію, інформуючи про все, що 

відбувається в світі і навколо нас, таким чином, вони поглиблюють і розширюють 

кругозір учнів. Ще одна особливість цих газет в тому, що вони включають в себе 

тексти різних видів і мовних стилів, які не так легко знайти в загальноприйнятих 

джерелах і підручниках німецької мови. У газетах і журналах ми можемо знайти 

вірші, комікси та статті про новинки кіно, про нові молодіжні рухи, спортивні 

клуби, музику, мистецтво, екологічні проблеми. Величезна різноманітність 

газетних статей означає великий вибір джерел інформації, з яких учні можуть 

вибрати для себе найбільш цікаву, що створює сприятливу обстановку для роботи 

з даним матеріалом. У багатьох газетах і журналах є статті, що зачіпають 

проблеми молоді. Як показує практика, обговорення такого роду текстів цікаво 

для учнів 8-11 класів.  

Газета в сучасному житті – найважливіший засіб передачі інформації. Тому 

перед школою стоїть завдання – навчити випускників середньої школи читати 

газети, як на рідному, так і іноземною мовами. Однак учень повинен вміти не 

тільки читати іноземну газету, отримувати від неї потрібну інформацію, а й 

передавати зміст, давати оцінку прочитаного, висловлювати думку про нього. 

Найбільш поширені в німецькомовних газетах жанри багато в чому 

збігаються з звичними жанрами української преси. Однак треба відзначити, що 

національні традиції німецької преси збагатили властиві їй жанри.   

Мова і стиль німецькомовної преси в загальному відрізняється як від стилю 

наукового викладу, так і від стилю офіційної мови. Він більш образний і 

емоційний, менш педантичний і значно простіший. Стиль напівхудожніх жанрів в 

німецькій пресі вельми близький до стилю художньої літератури, але простіше 

його. Він близький також і до побутового стилю мовлення, але, звичайно, не 

допускає вульгаризмів і діалектної лексики, якщо цього не вимагають особливі 

стилістичні завдання. 

Різновиди німецьких газет і журналів 

На кожному історичному етапі преса відігравала свою роль, а вибір 

різновидів газет або журналів на уроках німецької мови для учнів 
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загальноосвітніх шкіл України залежали від рівня розвитку демократії в 

суспільстві. 

В сучасному світі  видається велике різноманіття  газет і журналів 

німецькою мовою. Найбільш відомими залишаються журнали і газети "Sonntag", 

"Forum", "Wochenpost", "NBI", "Magazin", "Die Welt", "Handelsblatt", "Deutsche 

Welle", "DAF", "NDL", "Funk und Fernsehen" та багато інших. Завдяки технічному 

прогресу на початку ХХІ століття населенню в Україні, зокрема, учням 

загальноосвітніх шкіл, стали доступні світові медійні ресурси, мережі інтернет, 

зокрема, і німецькомовний контент. 

На теперішній час є Топ - 5 німецьких друкованих видань, які широко 

представлені в Україні, часто використовуються як роздатковий матеріал на 

уроках німецької мови, а також існують в онлайн-форматі: "Bild", "Zeit", 

"Spiegel", "Frankfurter Allgemeine Zeitung" і онлайн-версія дитячого додатку до 

газети "Westdeutsche Allgemeine Zeitung", яка пишеться школярами і для 

школярів. Дві основні рубрики ―ZEUSkids― – для найменших учнів і „Zeus-Zeitung 

und Schule― – для учнів середнього і старшого шкільного віку.  

Сучасне трактування якості практичного оволодіння німецькою мовою 

пов'язана, перш за все, з умінням здійснювати спілкування в реальних ситуаціях, 

відповідно до норм поведінки і мовленнєвих традицій, які використовуються в 

німецькомовному співтоваристві. Успішність мовного спілкування багато в чому 

залежить від здібностей відповідно до ситуації вживати мовленнєві 

висловлювання. Використання сучасних газетних статей німецькомовної преси в 

якості додаткового навчального матеріалу розмовної практики на уроках 

німецької мови може вдало вирішити відразу кілька навчальних завдань.  Газетні 

матеріали, присвячені актуальним темам в сучасному суспільстві як, наприклад, 

"шлюб і сім'я", "одностатеві шлюби", "розлучення", "виховання дітей", "духовні 

цінності",  допоможуть висвітлити сучасні тенденції в німецькому суспільстві, 

зрозуміти питання, що хвилюють їх представників, існуючі стереотипи і нові 

віяння. Дискусійні питання статті допоможуть організувати обговорення і 



384 
 

мотивувати до формулювання і вираження власної думки у учнів вивчаючих 

німецьку мову.  

Німецька культурна традиція проявляється також у використанні або 

«обіграванні» цитат з національної літератури, крилатих слів національного 

масштабу, в опорі на реалії національної культури, історії, традиції та в 

національному гуморі. Вивчення на уроках німецької мови кліше і стійких 

лексичних сполучень, мовних зворотів має особливе значення, так як часто учні 

відверто калькують обороти і вирази, типові для рідної мови, особливо при 

обговоренні проблем, що вимагають побудови складних висловлювань.  

 

Функції змісту іншомовних газет і журналів у освітньому процесі з 

німецької мови 

Функції змісту іншомовних газет і журналів у освітньому процесі з 

німецької мови в закладах загальної середньої освіти: 

1. пізнавальна (полягає у збагаченні духовного світу особистості, 

розширенні загального кругозору, підвищенні загальної культури учнів);  

2. ціннісно-мотиваційна (сприяє формуванню мотивів активності в 

оволодінні цінностями  іншомовної культури); 

3. розвиваюча (передбачає розвиток і удосконалення мовленнєвих 

здібностей учнів, розвиток інтелектуальних та соціальних здібностей учнів); 

4. особистісно-розвивальна (сприяє розвитку когнітивної, емоційно-

вольової, моральної та інших сфер розвитку особистості); 

5. виховна (полягає у вихованні особистісних якостей та рис характеру 

учнів, які дозволяють їм здійснювати іншомовне спілкування на міжкультурному 

рівні); та інші. 

Умови розкриття змістом іншомовних газет і журналів цілісної сукупності 

їх функцій: 

1. розкриття вчителем ціннісного й розвивального потенціалу змісту 

конкретної газетної чи журнальної статті; 



385 
 

2. встановлення пріоритетних функцій змісту статті та їх узгодження з 

цілями уроку; 

3. оптимальний вибір педагогом тих газетних жанрів, які є адекватними 

контрольним завданням чи загальній меті уроку; 

4. здійснення диференціації статей залежно від рівнів готовності учнів до 

засвоєння їх змісту; 

5. вибір оптимальних різновидів роботи учнів на уроці зі змістом статті.  

Газетні матеріали можуть як знайомити з культурою, стереотипами 

поведінки, процесами, що відбуваються в суспільстві, так і використовуватися в 

якості матеріалів для роботи над розвитком комунікативних навичок і 

формування мовної компетентності. При цьому лексичний матеріал 

опрацьовується і освоюється на тлі вивчення особливостей менталітету життя 

конкретного соціуму, що не може не відбитися на інтересі тих, хто вивчає. 

Можливість обговорювати поточні, сучасні проблеми суспільства, шляхи їх 

вирішення, порівнювати тенденції розвитку інших соціумів з аналогічними 

тенденціями в своєму соціумі не може не послужити потужним стимулом до 

вивчення і вдосконалення німецької мови. 
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Додаток Н 

 

Авторські рекомендації щодо використання технічних засобів 

навчання на уроках німецької мови 

 

Особливу увагу ми приділяємо використанню технічних засобів навчання 

як необхідній умові для розробки нових дидактичних і концептуальних засад 

реформування системи освіти.  

Технічні засоби навчання є важливим невід’ємним компонентом 

навчального процесу з іноземних мов. Сьогодні актуальність використання 

технічних засобів навчання на уроках німецької мови пояснюється великим 

попитом на впроваджувати нових прогресивних методів і засобів навчання в 

повсякденному житті. Питання широкого та якісного використання в навчальному 

процесі технічних засобів навчання відносяться в даний час до числа тих, що 

визначають ефективність реформування загальноосвітньої школи на особистісній 

та діагностичній основі.  

Передусім навчання з використанням технічних засобів навчання на 

уроках німецької мови полегшує орієнтацію школярів в середовищі, наближеному 

до німецькомовного, сприяє адаптації учнів до культури німецькомовних країн, їх  

загальному розвитку. 

Всі використовувані в навчальному процесі навчальні матеріали, засновані 

на використанні технічних засобів  підрозділяються в залежності від аналізаторів, 
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на які вони впливають: звукові або слухові;  зорові (візуальні); зорово-слухові 

(аудіовізуальні).  

Найбільшої концентрації уваги і мобілізації активності кожного учня на 

уроках німецької мови вдається досягти під час роботи в спеціалізованих 

аудиторіях, так званих «лінгафонних класах». На жаль, подібні аудиторії вкрай 

рідко як зустрічались, так і зустрічаються тепер у закладах загальної середньої 

освіти України, виключення становлять тільки невелика кількість шкіл з 

поглибленим вивченням німецької мови. 

У контексті історичних та сучасних тенденцій розвитку використання в 

навчальному процесі технічних засобів навчання є передумовою формування у 

свідомості учнів та випускників шкіл позитивного ставлення до перспектив 

вивчення німецької мови.  

У наш час спостерігається процес підвищення питомої ваги використання 

технічних засобів навчання педагогами при вивченні іноземних мов. Він 

спирається на результати потужних наукових (психологічних і педагогічних) 

досліджень. 

У контексті розвитку психологічної науки вагомими особливостями 

процесу підвищення питомої ваги використання технічних засобів на уроках 

німецької мови слід вважати такі: 

1) ТЗН – вагомий засіб посилення розумової активності суб’єктів 

оволодіння німецькою мовою; 

2) опертя на розвивальний ТЗН вимагає докорінної індивідуалізації 

навчальної роботи учнів та максимально сприяє активізації їх мислення, підвищує 

мотивацію до використання фоновправ і стимулює моральне задоволення 

навчанням; 

3) при використанні ТЗН у навчальному процесі саме сполучення 

візуального та аудіовізуального матеріалу повинно бути оптимальним, 

адекватним рівню актуального розумового розвитку  учнів та сформованістю у 

них інтересу до іншомовної культури;  
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4) ефективність використання у навчальному процесі ТЗН підвищується, 

якщо вони комплексно впливають на зоровий, аудитивний, кінестетичний та 

тактильний аналізатори сприйняття інформації. 

Всі ці засоби мають допоміжний характер. Технічні засоби навчання не є 

універсальними в контексті досягнення вчителем дидактичних, виховних і 

розвивальних цілей уроку. Вони виконують свої особливі допоміжні  функції 

тільки в межах креативного проекту уроку. 

 

 

Додаток О 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації  

Статті, у фахових збірниках наукових праць 

1. Бейліс, Н. (2016). Німецькомовна освіта в загальноосвітніх школах 

України: актуальність модернізації в контексті євроінтеграції; аспекти наукового 

дискурсу в історичній ретроспективі. Естетика і етика педагогічної дії. Збірник 

наукових праць Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 

14, 21-31. 

2. Бейліс, Н. (2017). Умови ефективності використання німецьких газет і 

журналів на уроках німецької мови в Україні. Педагогічна освіта: теорія і 

практика. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. В В.М. Лабунець (Голов.ред.),  23, 215-220. 

3. Бейліс, Н. (2018). Особливості використання технічних засобів навчання 

на уроках німецької мови в другій половині XX століття в Україні. Педагогічні 

науки. Збірник наукових праць Херсонського державного університету, LXXXII, 

9-13. 

4. Бейліс, Н. (2018). Деструктивні фактори оволодіння учнями німецькою 

мовою в школах України в другій половині XX – на початку XXI століття. 
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Педагогічний альманах. Херсон: «Херсонська академія неперервної освіти», 40, 9-

13.   

5. Бейліс, Н. (2019). Перспективи оновлення вивчення учнями змісту 

німецької мови на етнокультурному підґрунті. Вісник Черкаського університету. 

Педагогічні науки, 1, 275-279. 
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