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Необхідність постійного вдосконалення системи освіти зумовлена 

соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві. Питання підвищення 

якості навчання та рівня вихованості особистості студента були і 

залишаються пріоритетами в  сучасній методиці викладання іноземної мови.  

Реформування освіти і впровадження нових інноваційних  технологій в 

практику навчання іноземної мови слід розглядати як найважливішу умову 

інтелектуального, творчого та морального розвитку студента.  

Іноземна мова, як навчальний процес, має значні можливості для 

створення умов культурного та особистісного становлення студентів. 

Основною метою вивчення іноземної мови ( у нашому випадку – німецької 

як другої) на сучасному етапі у розвитку освіти є особистість студента, його 

мотивація до участі у міжкультурній комунікації, вміння самостійно 

оволодівати знаннями та удосконалювати їх [2, 54]. Безумовно,  

комунікативність – це основна функція мови, яка більш повно 

використовується як в лінгвістичному, так і в концептуально-тематичному  

спрямуванні, коли мотивація найбільш велика. Тому невід’ємною складовою 

частиною навчального процесу  в сучасному навчальному виші є засоби 

інформатизації (комп’ютер, комп’ютерні комунікації), які породжують  нові 

можливості для застосування комп’ютера в навчальному процесі, що, в свою 

чергу, веде до ефективної педагогічної діяльності і умовах сучасної освіти.   

У “Національній доктрині розвитку освіти в Україні” зазначається, що 

“головною метою в контексті створення інформаційного суспільства й 



освітньо-інформаційного простору є забезпечення доступу до інформації 

широкого спектру споживання; належне інформаційне забезпечення всіх гілок 

влади; розвиток і впровадження сучасних комп’ютерних технологій у системі 

освіти, державного управління, науці та інших сферах; створення в 

найкоротші строки необхідних умов для забезпечення широкого доступу 

навчальних закладів, наукових та інших установ до мережі Інтернет; розвиток 

освітніх і навчальних програм на базі комп’ютерних інформаційних 

технологій ” [6]. 

Застосування у методиці вивчення іноземних мов сучасних 

інформаційних технологій розглядали у своїх працях такі  сучасні педагоги 

та методисти, як  С.Ю. Ніколаєва [2], Е.С.Полат [3], Р.А.Свірідон [4], О.Б. 

Таранпольський [5], Е.П.Азимов [1] та інші, але майже зовсім не 

приділяється увага вивченню німецької мови, як другої іноземної, за 

допомогою сучасних інформаційних технологій. Тому актуальність статті, на 

наш погляд, полягає в тому, що  у зв’язку зі зміною та розширенням мети 

вивчення іноземних мов в цілому у вищих навчальних закладах виникає 

необхідність ознайомлення із новими формами організації роботи студентів 

на заняттях з використанням сучасних інноваційних технологій та методів 

викладання іноземної.  

Метаю нашої  статті  є показ  ролі сучасних інформаційних технологій 

під час  навчання німецької мови як другої іноземної у вищих навчальних 

закладах та визначення ефективність їх використання для підвищення якості  

знань студентів та їх стимулу до вивчення німецької мови. 

На сьогодні у навчанні німецької мови інтенсивно  використовуються  

новітні інформаційні технології, а саме Інтернет-технології, що є частиною 

загальної інформативної культури викладача та студента, метою яких є 

розширення зон індивідуальної активності студента, удосконалення мовної 

підготовки, де в свою чергу, студент відчує свою успішність, інтелектуальну 

спроможність. Але Інтернет не слід відносити лише до засобів навчання. Це 

передусім інформаційне середовище, в якому є і освітня галузь, яка повністю 



відображає можливості глобальної мережі, всі її послуги, які задовольняють 

користувача в різноманітних сферах та аспектах освіти. Інтернет-мережі на 

сучасному   етапі відіграють значну роль і  для навчання німецької. 

Тарнопольський О.Б. зазначає, що головною перевагою використання 

Інтернету для вивчення іноземної мови у спеціальних цілях є забезпечення 

ним: 

1) можливостей для викладачів та укладачів навчальних матеріалів без 

обмежень добирати там фаховий зміст навчання через добір автентичних 

фахових мовленнєвих матеріалів; 

     2) можливостей для студентів проводити Інтернет-пошук таких матеріалів 

(самостійно або за завданнями викладача) для подальшого використання у 

навчальному процесі [ 5, 47 ]. Ми погоджуємося з цією думкою і 

впроваджуючи  мережу-Інтернет у вивченні німецької мови, зазначимо саме 

ті переваги використання які, на нашу думку, дають можливість значно 

підвищити якість навчального процесу: 

- сприяння вивченню діалогічного та монологічного мовлення завдяки 

мовній природі онлайнової комунікації; 

- забезпечення оптимальних умов для навчання письма завдяки 

створення автентичної аудиторії для письмової комунікації; 

- опрацювання фонетики та вимови; 

- тренування граматики; 

- підвищення навчальної мотивації студентів; 

- розширювати словниковий запас; 

- участь в конкурсах, тестуваннях, вікторинах, листування з однолітками 

з інших країн, брати участь в чатах, відео конференціях; 

- реалізувати особистісно – орієнтований та диференційований підхід до 

навчання; 

- формувати вміння, що забезпечує інформаційну компетентність, а саме: 

 здійснювати пошук та відбирати необхідну інформацію з відповідністю 

до задач та потреб, використовувати її для досягнення своїх цілей; 



  аналізувати та оцінювати  прочитане; 

  сортувати інформацію на головну та другорядну; 

 швидко орієнтуватися в тексті, опиратися на такі підказки як, ключові 

слова, структура тексту тощо [4, 142]. 

Інтернет – величезне джерело інформації, і як відомо, інформація що 

знаходиться в мережі  подана англійською мовою, тому студентам які 

вивчають німецьку мову як другу іноземну, буде не важко зорієнтуватися. 

Для успішного орієнтування у світовому інформаційному просторі  

необхідно щоб студент володів як комп’ютерними технологіями та і 

іноземною мовою. Зазвичай, найпростіше застосування Інтернету у навчанні 

іноземних мов – це використання його як джерела додаткових матеріалів. 

Однак, найповніше можливості Інтернету розкриваються при використанні 

його у навчальній аудиторії: це можуть бути спеціальні тренувальні вправи 

для дистанційного навчання мов, електронне листування з іноземними 

партнерами, творча діяльність цілих колективів при створенні інтерактивних 

журналів, телеконференції, відео конференції, можливість публікації власної 

інформації, створення власної домашньої сторінки та розміщення її в 

інтернеті, доступ до інформаційних ресурсів, довідкові каталоги, пошукові 

системи, розмову у мережі (чат) тощо [3, 7]. Всі ці ресурси можуть активно 

бути використані на практичному занятті, але заздалегідь потрібно 

розрахувати часові рамки, для того щоб заняття набуло практичної цінності 

та продуктивності. 

Як відомо, для розвитку навичок і вмінь  читання та говоріння студент 

повинен у фонетично-орфоепічному плані зрозуміти почуту інформацію. 

Тому в першу чергу для студента постає завдання оволодіти вимовою фонем 

даної мови, будовою речення, формою слова тощо, які мають свої труднощі. 

При вивченні німецької мови як другої іноземної навчання фонетики має 

відбуватися взаємопов’язано з навчанням лексичного та граматичного 

аспекту. Після пояснення матеріалу за допомогою традиційних методів 



можна  використовувати мережу Інтернет для удосконалення та закріплення, 

а в деяких випадках і для вивчення матеріалу.  На таких сайтах як: 

- http:/www.uiowa.edu/acadtech/phonetics/german/frameset.html/ (можна  

прослухати вимову німецьких звуків, а також проглянути як диктор 

вимовляє звуки; 

- http:/www.multi.kulti.ru/German/  (дозволяє прослухати вимову 

німецьких слів та виразів, носії мови перевірять та озвучать текст, 

можна отримати матеріали німецької граматики, відео та аудіо 

матеріали, словники, топіки тощо); 

- http:/www.de-online.ru (можливість ознайомитися з  граматикою 

німецької мови, відео та аудіо матеріалами, з текстами та топіками, 

іграми, поспілкуватися в форумах та чатах, відправити e-mail  

звернення тощо); 

- http:/www.grammade.ru/witz  (сайт пропонує вправи на різні аспекти 

граматики, також можливість вивчити граматику в анекдотах); 

- http:/www.mein-deutschbuch. de/ (пропонуються граматичні завдання, 

написання диктантів тощо). 

Правопис окремих слів, побудова німецьких речень, розгадування 

кросвордів,  німецької мови можна перевірити на таких сайтах: 

- http:/www.interdeutsch.de/studien1.htm (початковий рівень); 

- http:/www.interdeutsch.de/studien2.htm (середній рівень); 

- http:/www.interdeutsch.de/studien3.htm  (вищій рівень). 

Для контрою знань студентів у процесі вивчення німецької мови можна 

використовувати  такі сайти: 

- http:/www.deutsch-uni.com.ru (можливість перевірити свої знання та 

рівень володіння німецької мови в онлайн - тестах або в тестах – іграх); 

-  http://www.goethe.de/ (близько 30 різних видів навчальних матеріалів з 

німецької мови в режимі on-line: завдання з граматики, додаткові 

матеріали до підручників, таких як “Themen neu“, “Themen aktuelle“, 

“Schritte“  тощо). 

http://www.goethe.de/


 Оn-line курси та інтернет-вправи, спрямовані на набуття певних 

мовних і мовленнєвих компетенцій, за допомогою яких студент самостійно 

або за допомогою викладача має можливість ознайомитися з вивченим  

матеріалом, індивідуально пройти тести та отримати оцінку. Ці тести, в свою 

чергу  можуть бути як допуском  до написання модуля. 

З метою вдосконалення граматичних та лексичних навичок ми 

пропонуємо розглянути такі сайти: 

- http:/www. city-map.de (можливість швидко отримати інформацію про 

міста та регіони Німеччини, про  події та новини тощо); 

- http:/www.hschwab.com/quiz.htmi#U (пропонується краєзнавчий аспект); 

- http:/www.deutschlernen. net/ (пропонуються інтерактивні завдання для 

німецької мови як іноземної на різних рівнях). 

На старших курсах вивчення німецької мови як другої іноземної з 

метою кращого оволодіння німецькою мовою  доцільно використовувати 

більш насичені  сайти: 

- http:/www.goethe.de/z/jetty/deindex.htm (Deutschlernen mit Jugendmagazin 

“Jetzt online“).  Пропонуються оригінальні тексти та статті з молодіжного 

журналу – додатку “Jetzt“ та газети “Süddeutsche Zeitung“. Теми матеріалів 

тісно пов’язані з проблемою німецької мови і молодіжною культурою. До 

форм вправ відносяться різні види читання, питання і тлумачення слів до 

тексту, автентичні завдання, а також вільне написання як в режимі offline, 

так і в режимі online. Також пропонуються  низки вправ на розуміння 

прочитаного.  

Слід зазначити, що існує можливість тренування  різних видів читання. 

Об’єднання текстів з іншим важливими і істотними джерелами дає 

можливість індивідуальному навчанню оскільки Hyperlinks призводить до 

додаткових завдань, що сприяють подальшим успіхам у навчанні. Деякі 

вправи носять  мультимедійний характер, а саме, аудіо- і відеовправи, 

написання повідомлень для конкурсу в режимі online, e-mail та chat [1, 7]. 

Також можливо, спілкування з викладачем та іншими студентами, оскільки 



тут пропонуються різні дискусійні питання і проекти наприклад “Eine Liebe 

im Sommer“,  “Eltern“. Але перевага цієї навчальної програми полягає в тому, 

що вона має на меті самостійну роботу.  

-http:/www.goethe.de/ins/ie/dub/ihr/mat/de911805.htm (Dubliner Arbeitsblätter 

online). Основу складають тексти з газет і журналів більшість з яких  

присвячена актуальним темам з життя, метою  навчання цієї програми  є 

розуміння прочитаного, вміння написання тексту, компетенція в граматиці 

тощо. Форми вправ, які розвивають уміння розуміти прочитане, 

традиційні: відповісти на питання, знайти в тексті відповідні пропозиції, 

розставити в правильному порядку, дати опис деяких понять тощо.  

      Використовуючи автентичні матеріали мережі Інтернет, потрібно 

пам’ятати, що мова йде про формування комунікативної компетенції 

студентів, тому на заняттях у формі  дискусій потрібно залучати «живі» 

вислови носіїв мови, одержані з різних ресурсів Інтернету [3, 7]. Це можна 

зробити у вигляді аудіювання, бо  аудіювання відіграє значну роль  у 

досягненні практичних, розвивальних, навчальних та виховних цілей. Тому 

найбільш доцільно використовувати Інтернет – ресурси  при аудіюванні для 

ефективного навчання іноземної мови. На практичному занятті при вивченні 

теми  “Die Wohnung“ студентам пропонується  знайти на сайті 

http:/www.yotube.com відеоматеріал про квартиру, кімнату або домівку, носії 

мови будуть розповідати про своє житло,  або викладач пропонує  вже  

заздалегідь підготовлені сюжети на доступному рівні для студентів. 

Проглянувши ці сюжети (кожному окремий) студенти повинні дати повний 

переказ почутого та побаченого, відповісти на запитання викладача та 

студентів, дати характеристику на оповідача, висловити свої міркування на 

тему “Житло“ та виконати низку вправ, запропонованих  викладачем. 

Слід зазначити, що при навчанні аудіюванню на автентичних 

матеріалах потрібно розвивати саме мовленнєве чуття. Індивідуальна манера 

мовлення  може бути дуже різноманітною та представляти труднощі для її 

сприйняття та розуміння. Тому аудіювання на фоні відеоматеріалів, на нашу 



думку, саме на початковому етапі вивчення німецької мови як другої 

іноземної дуже доречно, бо як студент, не зрозумівши деякі моменти 

розповіді мовця, може здогадатися за побаченим. Але ж все ж таки слід 

заздалегідь викладачеві добре продумувати інструкції щодо  використання 

відеоматеріалів та чіткого  подавання їх, пояснення завдань складних  для 

розуміння, невідомих слів або уривків. Лише тоді буде досягнуто 

максимально успіху. 

Отже, впровадження сучасних технологій, таких як  Інтернет – ресурси, 

при вивченні іноземної мови сприяє досягненню мети модернізації – 

покращення якості навчання та забезпечення гармонійного розвитку 

особистості, де, в свою чергу, збагачується соціокультурна компетенція 

студентів  та знімається  психологічний бар’єр перед вивченням  іноземної 

мови. 
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Анотація 

У статті мова йде про впровадження сучасних інформаційних технологій, 

зокрема мережі - Інтернет у вивченні німецької мови як другої іноземної. 

Аннотация 

В статье рассматривается внедрение современных информационных 

технологий, в частности,  сети – Интернет при обучении немецкого языка как 

второго иностранного. 

Summary 

The article deals with modern information technologies introduction, specifically 

the Internet into learning of German language as the second foreign one. 

Ключові слова: мережа – Інтернет, комп’ютер, комп’ютерні інформаційні 

технології, система освіти, німецька мова. 
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