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Найвища цінність – це розкіш 
людського спілкування. 

А. де Сент - Екзюпері 
 

У сучасній методиці під впливом як лінгвістичних, 
так і соціокультурних чинників поняття «навчання 
мови» поступово замінюється новим поняттям – 
«навчання мови та культури», зокрема 
особливостям міжособистісного спілкування людей, 
що належать до різних культур, у зв'язку з чим їм 
цікаво спілкуватися з точки зору загальної ерудиції, 
життєвого досвіду, фонових знань. 
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КРАЇНОЗНАВСТВО 
Країнозна́вство — це синтетична 
наукова дисципліна, що синтезує та 
узагальнює різнорідні дані про 
політичну, економічну, соціальну, 
культурологічну сфери життєдіяльності 
суспільства, світу в цілому, окремих 
регіонів, держав та країн.  

Об'єктом вивчення країнознавства є 
країни як основні одиниці сучасної 
соціально-політичної організації світу, а 
також їх великі частини (райони, штати, 
області, провінції тощо) і різні 
міждержавні, регіональні та глобальні 
угрупування. 

Предметом країнознавства є країни і 
регіони світу як єдині системи, що 
складаються з різнорідних, але 
взаємопов'язаних елементів, які діють як 
одне ціле на світовій політичній арені. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0


КРАЄЗНАВСТВО 
Краєзна́вство — збір, накопичення і 
популяризація відомостей про певну 
територію з різних точок зору: 
географії, геології, метеорології, 
рослинного і тваринного світу, 
населення, господарства, історії, 
культури тощо. Є також 
суспільним рухом. 

Існує кілька визначень цього 
терміну, зокрема географ Олександр 
Барков вважав, що краєзнавство — 
це комплекс  

наукових дисциплін, різних за 
змістом і методами дослідження, 
таких, що ведуть до єдиної мети — 
наукового і всебічного пізнання 
краю. 

За визначенням географа Лева 
Берга: Краєзнавство — це мала 
географія. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F


Цікавий краєзнавчий матеріал сприяє 
залученню під час іншомовної 
комунікації особистісного досвіду 
учнів. 

 
Робота з краєзнавчим матеріалом 
виховує в учнів почуття гордості за 
свій рідний край, надає можливість і 
вміння розповідати про свою культуру 
і традиції. 



ФОРМИ 
РОБОТИ 

Робота над 
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віршів, творів 

Перекладаць-
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“Welchen Leser ich wunsche? 
Den unbefangensten, der mich, sich und die 

 Welt vergisst, und in dem Buch nur lebt.” 
J. W. Goethe. 
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розвиває в 

учнів уміння 
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- збагачує знання 
школярів із 

країнознавства 



 
Landeskundliche Aspekte  

in literarischen Texten 
                 ( nach: Karl Esselborn „ Interkulturelle Literaturvermittlung “ ) 

•Einzelne Informationen, Daten, Fakten historischer, politischer und sozialer Art. 

•Realitätsdetails, Anspielungen auf Personen, Ereignisse, die isoliert betrachtet 

wenig sinnvoll sind, sondern erst im kulturellen Zusammenhang zu verstehen 

sind. 

•Informationen zur pragmatischen und handlungsorientierten Seite sprachlicher 

Kommunikation. 

•Beschreibungen von Kulturstandards.( Was wird als „ normal “ angesehen, was 

nicht ). 

•Normen, öffentliche Meinungen und Ideologien werden wiedergegeben. 

•Kulturthemen wie Raum, Zeit, Natur, das Verständnis von Geschlechterrollen. 

•Arbeit, Freizeit, Alltag, Essen und Wohnen sind Themen in der Literatur. 

•Kommentare zur gesellschaftlichen Realität- Kritik_ literarische Gegenenwürfe. 



Die Arbeit mit Liedern bietet 
verschiedene Übungsmöglichkeiten 

 Hörverstehen ( Lückentext ausfüllen, 
Zeilen/Abschnitte ordnen, Reime herausfinden lassen, 
falschen Text des Liedes korrigieren ). 

 Leseverstehen ( Lied rekonstruieren – Puzzle/Zeilen, 
Glossar mit dem Wortschatz bilden, Teile des Liedes 
lesen und über Inhalt sprechen). 

 Fertigkeit schreiben ( Paralleltext schreiben, Dialoge 
erfinden, aufschreiben und spielen, Geschichte zum 
Thema des Liedes schreiben, Brief an den Sender; 
Kritik/Kommentar schreiben ). 

 Fertigkeit sprechen. 

 Grammatik-  und Wortschatzübungen. 



 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
 
 
 
 

Використання краєзнавчого матеріалу  

на уроках німецької мови. 

 
Тип проекту: творчий 

Учасники: вчитель німецької мови, учні 11 класу 

Актуальність проблеми: Робота з краєзнавчим матеріалом 

виховує в учнів почуття гордості за свій рідний край, надає 

можливість і вміння розповісти про свою культуру і 

традиції. 

Мета: Розвиток соціокультурної компетентності учнів. 

Завдання: Підібрати тексти для домашнього читання, які б 

зацікавили старшокласників. 

 
 



Опис проекту: 

1. Результатом роботи над даним проектом має бути 

збірка текстів для домашнього читання на уроках 

німецької мови в старших класах, перекладених і 

впорядкованих автором проекту. 

2. Практична значущість даного проекту полягає в 

тому,що: 

- тексти містять близьку й зрозумілу для учнів 

інформацію; 

- до текстів подано різноманітні завдання, зокрема 

тестові і творчі; 

- вдосконалюється лінгвістична компетенція учнів  

( лексична та граматична ); 

- тексти для домашнього читання включені до 

календарно-тематичного планування уроків німецької 

мови в 11 класі. 

 



Тривалість:  2012-2014 р. 

 

Етапи реалізації проекту: 

Збір матеріалу, робота над перекладом. 

Укладання завдань до текстів. 

Оформлення збірки. 

 

Очікувані результати: 

підвищення інтересу до вивчення другої іноземної мови 

старшокласниками. 

 

 Критерії оцінювання ефективності проекту: 

Інформаційна значущість текстів; 

 відповідність лексико-граматичного матеріалу діючій  

Програмі  з іноземних мов; 

 оформлення збірки. 



Написання 
творів та віршів 

Iryna Kultschak 

“Meine wunderbare 
Reise” 

 (Der Aufsatz zum 
Thema “Reise und 
Verker- Lehrbuch von L. 
Gorbatsch “ Deutsch 
mit Spaß” fur 7. Klasse 



Iryna Kultschak 
Klasse 3 ( 7 ) 

Meine wunderbare Reise 



 Die Jugendlichen in der Ukraine reisen viel und gern. Meistens fährt man 
ans Meer oder ins Gebirge. Man besichtigt eine fremde Stadt oder eine 
berühmte Sehenswürdigkeit. 

 Vorher trifft man die Reisevorbereitungen. Alles, was man für die Reise 
braucht, packt man in Rücksäcke oder Koffer. 

 Ich reise auch gern. Fast jeden Sommer fahre ich mit meinen Eltern nach 
Solotwyno im Gebiet Sakarpattja. Die Reisen waren immer schön und 
interessant. Ich will von meiner letzten Reise erzählen. Meine letzte Reise 
habe ich nach Kamjanez-Podilskyj und Chotyn mit meinen Eltern 
unternommen. Das war im vorigen Jahr im Frühling. 

 Wir fuhren mit dem Auto. Das Reisen mit dem Auto hat viele Vorteile: man 
kann unterwegs stioppen. Um sich zu erholen. 

 In Kamjanez sind wir spazieren gegangen. In einem gemütlichen Cafe 
habem wir zu Mittag gegessen. Am interessantesten war die Besichtigung 
der Festung. Das ist ein Baudenkmal des 16. Jahrhunderts. Die großen 
Mauern, breiten Straßen, hohe Wächtertürme bewundern alle. 

 



 

ДЯКУЮ 
 ЗА УВАГУ ! 

Краєзнавство як дидактичний 
засіб у процесі навчання 
німецької мови та культури є 
об'єднувальним елементом, 
який сприяє проникненню в 
культуру, що вивчається. 
Внесення краєзнавчого 
компоненту у зміст навчання 
німецької мови та культури 
підвищує не тільки якість 
освіти, а й впливає на 
мотивацію навчання учнів. 


