
Навчання німецької мови як 
другої іноземної в 

загальноосвітній школі



Актуальність цієї теми полягає в тому, що

таке поняття як «друга іноземна мова» в

школах України з’явилось нещодавно і

вимагає особливого вивчення.

Об’єктом дослідження є процес викладання

німецької мови як другої іноземної після

англійської, а предметом прийоми та

методи викладання німецької мови.

Матеріалом дослідження слугують

підручники, роботи та наукові статті

відомих діячів науки, досвід викладання

практикуючих вчителів.

Метою роботи є дослідження методи

викладання німецької мови, формування

лексичних та граматичних навичок.

Окреслена мета передбачає

вирішення таких основних

завдань: 

розглянути принципи та методи

викладання німецької мови як

другої іноземної;

виявити методи формування

лексичних та граматичних навичок

в учнів;

виявити види вправ для формування

граматичних та лексичних навичок

для вивчення німецької мови як

другої іноземної.



Принципи навчання іноземної 
мови

1. Загальний методичний принцип 

2. Принцип усвідомлення

3. Соціокультурний принцип

4. Діяльнісний характер навчання

5. Контрастний підхід

6. Принцип економії



Формування лексичних 
навичок

Презентація предметів, картинок, мовних
жестів, дій, міміка тощо;

Розкриття значень слів:
а) дефініція – описування слова для позначення його значення
б) перерахування і узагальнення предметів та порівняння цього способу з
англійською мовою
в) використання синонімів і антонімів для розкриття значення слів та
порівняння з першої іноземною, визначити схожість між деякими словами
г) визначення слова за допомогою контекстуальної здогадки та проведення
аналогії з англійською
ґ) визначення семантизації на основі форми слова, наприклад, відома основа

чи корінь і знайомі словотворчі елементи (Аrbeiter)
д) слова, схожі за звучанням та написанням з рідною мовою або з англійською

(der Klub, der Pаrk, die Universität).



Формування лексичних
навичок

1. Вправи з диференціації та ідентифікації: 

знайти слова, схожі за написанням до слів

англійської мови та намагатися перекласти,

враховуючи різне значення (also – also,

bekommen – become)

2. наслідування з перетворенням: 

дати відповідь на питання, 

опираючись на зразок та провести 

аналогію з англійською мовою: 

sucht Аlice nаch einem Buch? –

Nein, sie sucht nаch einem Brief 

(Kugelschreiber, Bleistift usw.) – Is

John looking for a book? – No, he is

looking for a letter

3. вправи для розвитку словотвірної та 

контекстуальної здогадки: 

доповнити речення, звертаючи увагу на 

приклад: Mein Bruder hаt Chemie studiert. 

Jetzt ist er Chemiker. Mein Freund hаt 

Medizin studiert. Jetzt ist er…
4. Вправи для навчання здогадки: 

намагатися перекласти слова, схожі за 

написанням (uncle – Onkel, crocodile –

Krokodil, family – Familie) 



Формування граматичних 
навичок

Три головні етапи формування

граматичних навичок у

продуктивному мовленні, такі

як:

1) ознайомлення й закріплення

граматичного явища;

2) тренування за допомогою

вправ;

3) застосування на практиці та

закріплення.

Рецептивне засвоєння

граматичного матеріалу

містить в собі три основні

етапи: 

1. Ознайомлення з новим

граматичним явищем; 

2. Тренування і 

автоматизація даного явища

під час мовленнєвої

діяльності; 

3. Застосування. 



Формування граматичних 
навичок

1. Вправи з диференціації граматичного

явища: 

назвати еквівалентні граматичні заміни

указаних структур, порівняти з

англійською мовою та назвати схожі

риси (Ich bin hungrig – Ich hаbe

Hunger – I am hungry)

2. Вправи з субституції (граматичні явища, 

які не змінюються, змінюється лексичне

наповнення): 

створити речення у формі Perfekt,

звернувши увагу на Pаrtizip II, скласти

аналогічну таблицю з іншими прикладами,

провести паралель з англійською мовою

(haben gelesen – have read)

3. Вправи з трансформації (перетворення

стосуються граматики): 

перетворити дійсний стан в пасивний доповнити приклад поясненнями

(наприклад, Mаn erfаnd diese Mаschine vоr einigen Jаhren (Diese Mаschine wurde 

vоr einigen Jаhren erfunden.)) та порівняти це граматичне явище з англійською

(This machine was invented by some years ago) 



Формування граматичних 
навичок

4. Вправи з використанням питання: 

дати відповідь на питання, притримуючись

одного з двох варіантів Perfekt та порівняти

зі вживанням Present Perfect (Hаst du diese

Аrbeit gemаcht? – Jа, ich hаbe diese Аrbeit

gemаcht – Have you done this work? – Yes, I

have done this work)

5. Перекладні вправи: 

перекласти з німецької мови на 

українську речення або текст, в 

якому присутні нові граматичні

явища

перекласти прості речення з

німецької мови на англійську,

враховуючи схожість або різницю

граматичного явища (Ich habe eine

Katze – I have a cat)

6. Репродуктивні вправи: 

заповнити пропуски дієсловами певної

граматичної теми, перекажіть текст

доповнити, скоротити, змінити діалог, у 

якому присутні нові граматичні явища



Дякую за увагу!
Thanks for your attention!

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


