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 Мета та завдання: 
 створення алгоритму роботи над проектами 

 

 Види діяльності:  
  вивчення психолого-педагогічної і методичної літератури;                

розробка програмно-методичного забезпечення навчального процесу;          

  узагальнення і розповсюдження досвіду роботи; 

  підвищення кваліфікації. 

 

 Об’єктом дослідження є процес навчання німецької 

мови як другої іноземної. 

 

  Предметом дослідження 
є використання методу проектів у навчальному процесі як засобу 

мотивації до вивчення другої іноземної мови та розвитку творчих 

здібностей учнів. 



 Вступ 
Допитливість створює                                                                                                                                                                                                                                                                        

вчених та поетів.                                                                                                                                    

Анатоль Франс, 

                                                                                  французький письменник 

 
Проблема моєї самоосвітньої діяльності, над якою я працюю уже 

впродовж кількох років, звучить як « Метод проектів на уроках німецької 

мови ». 

Чому саме метод проектів? Мова йде про те, що освіта повинна 

відповідати вимогам часу. А оскільки зараз ми говоримо про 

необхідність вчити дитину орієнтуватися в навколишньому світі, що 

досить швидко змінюється, то я вважаю, що метод проектів – це одна із 

тих інновацій в освіті, яка дозволяє вчителю залучити дитину до 

активного навчання. 



               Якщо звернутися до історії впровадження методу проектів в  

               навчання, то слід зазначити, що у цьому методі відбився підхід до 

освіти американського філософа Дж. Дьюї. Він виходив з того, що роль 

дитинства не обмежується підготовкою до майбутнього дорослого життя. Лев 

Толстой зазначав: « Якщо учень у школі не навчився сам нічого творити, то в 

житті він буде лише наслідувати, копіювати…». 

« Уміння проектувати у великому й малому, вибрати найоптимальніші, 

водночас конкурентоспроможні варіанти розвитку. Цьому й навчає метод 

проектів » ( В. Жарковська, В. Симоненко ). 

Другим важливим аспектом використання цього методу у навчанні можна 

назвати можливість підвищення мотивації. «Проектна діяльність набуває 

особистісної значущості, оскільки в процесі оволодіння нею проявляються 

вміння враховувати і долати перешкоди для досягнення цілей проекту, 

формується стійка підпорядкованість мотивів, при цьому активна 

самодіяльність у навчальному процесі сприяє творчому і соціальному 

становленню особистості. Ступінь задоволення, отриманого при досягненні 

поставленої мети, впливає на поведінку людини у схожих ситуаціях у 

майбутньому» (Дж. Джонсон) 



 Основна частина 

 
Основний зміст освітньої галузі « Іноземна мова » будується на 

трьох стратегічних лініях, для накреслення яких був 

узагальнений сучасний вітчизняний і зарубіжний досвід 

методики навчання іноземних мов. Вчені ретельно 

проаналізували стандарти і програми з іноземних мов для шкіл 

Австрії,Великобританії, Іспанії, Німеччини, США, Франції, 

Росії, взяли участь у міжнародних семінарах і конференціях з 

цих питань, що проводилися Радою Європи і Британською 

Радою. У результаті цієї роботи були визначені три змістові лінії. 

Перша – мовленнєва компетенція, тобто мовленнєві вміння, 

друга – мовна компетенція, тобто мовні знання і мовленнєві 

навички, третя – соціокультурна компетенція, тобто 

лінгвокраїнознавчі та країнознавчі знання.  



Усі три види компетенції входять до складу комунікативної 

компетенції.  

 

 

 

Комуні- 

кативна 

 компетенція 

 

 

 
Мовленнєва 

компетенція 

Мовна  

компетенція 

Соціо- 

культурна 

 компетенція 

Аудіювання 

Говоріння 

Читання 

Письмо 

 

фонетика 
Культурні 

 особливості 
лексика 

граматика орфографія 

Правила  

вербальної 

 та невербальної  

поведінки 

Мовленнєві  

Форми 

 у конкретних  

ситуаціях 



Провідною лінією слід вважати мовленнєві вміння, мовні знання, 

мовленнєві навички, але формування комунікативної компетенції 

нерозривно пов’язане з соціокультурними, країнознавчими знаннями. 

Таким чином, предметом вивчення іноземної мови є не лише іноземна 

мова як система, але й мовленнєва діяльність, точніше, мовленнєва 

взаємодія на цій мові, культура народу-носія мови, а також певні мовні, 

лінгвокраїнознавчі та суто країнознавчі знання.  

Формування компетентності учнів у проектній діяльності, тобто їхньої 

здатності мобілізувати знання у реальній життєвій ситуації, – 

найактуальніша проблема інноваційної школи. 

Реалізації мети формування пізнавальної ініціативності імпонує 

визначення методу проектів, надане Т. Мацевич та Л. Лукояновою, які 

розглядають метод проектів як « Спеціально організований учителем 

комплекс дій для самостійного виконання учнями, де вони можуть 

виявляти ініціативу та бути відповідальними за свій вибір, результат праці 

та створення продукту ». 



              Переваги проектної методики у викладанні точних наук ( зокрема,  

              робота над дослідницькими проектами ) належно оцінені вже доволі  

              давно. Проте і в навчанні іноземній мові цей метод завойовує все 

більшу популярність. На запитання « Чому саме проектна робота? » курс 

 « Hotline » дає такі відповіді: 

 

 проектна робота мотивує 

( учні пишуть про себе – свою сім’ю, свій дім, свої інтереси і уподобання. 

Працюючи над проектом, учні проводять     невелику дослідницьку роботу з 

теми, яка їх цікавить. Учні  

займають активну позицію під час проектної роботи. Виконуючи проект, 

учні часто щось вирізають, зафарбовують, про щось пишуть, шукають 

інформацію в книжках, спілкуються з іншими людьми, знаходять ілюстрації 

– можливо, навіть, роблять аудіо- чи відеозаписи. Учні різного рівня 

мовленнєвого розвитку можуть виконати свій власний проект – великий чи 

малий, простий чи складний – і зможуть пишатися ним. Наприклад, деякі 

учні в класі можуть слабше знати мову заважатиме у процесі виконання 

проекту виявити здібності до проектування чи ілюстрування своєї роботи 

або знайти оригінальний підхід до презентації проекту ). 



 проектна робота особистісно зорієнтована 

( готуючи розповідь про своє оточення в письмовій формі, учні 

відкривають для себе значення іноземної мови. Колись у майбутньому, 

можливо, їм доведеться розповісти іноземцю німецькою мовою про свою 

сім’ю, місто чи свої уподобання. Робота над таким проектом допомагає їм 

підготуватися до такої події. Зосереджуючи увагу на темі, що вивчається 

іноземною мовою, учні мають можливість  

ознайомитись з особливостями культури країни, мова якої вивчається, 

порівняти їх зі своїми уявленнями і таким чином збагатити власне 

розуміння інших культур ). 

 

 проектна робота має загальноосвітню цінність 

( більшість сучасних шкільних програм вимагають, щоб викладання 

предметів сприяло розвитку в учнів ініціативи, незалежності, уяви, 

самодисципліни, співпраці з іншими учнями і корисних дослідницьких 

навичок. Проектна робота є практичним шляхом реалізації цих освітніх 

цілей на уроці та в позаурочний час ).  

 



Проект передбачає чітке формулювання мети – результату в розв’язанні 

учнем життєвої проблеми. Проектна діяльність допомагає молодій 

людині включитися в активну соціальну дію, оволодівши здатностями 

через проект власного розвитку змінювати цей світ. У проектній 

діяльності докорінно змінюються відносини «вчитель – учень»: 

 

• учень визначає мету діяльності – учитель допомагає йому в цьому; 

• учень відкриває нові знання – учитель рекомендує джерела знань; 

• учень експериментує – учитель розкриває можливі форми і методи 

експерименту, допомагає організувати пізнавально-трудову діяльність;за 

інших, але це їм  не  

• учень обирає – учитель сприяє прогнозуванню результату вибору; 

• учень активний – учитель створює умови для розвитку активності; 

• учень – суб’єкт навчання, учитель – партнер; 

•• учень відповідає за результати своєї діяльності – учитель допомагає 

оцінити отримані результати і виявити способи вдосконалення 

діяльності. 



Для того, щоб чітко визначити для себе алгоритм роботи над 

проектом, вчитель може використати таблицю порівняльної 

характеристики традиційної навчальної діяльності й 

проектної ( за матеріалами статті І. В. Дубко  

« Вимоги до організації проектної діяльності учнів на уроці 

німецької мови » ). 

Порівняльна характеристика традиційної навчальної діяльності 

й проектної 

 Компонент 

організації 

навчальної діяльності 

Традиційна 

навчальна діяльність 

Проектна діяльність 

1. Завдання Дає вчитель Учні пропонують свої завдання ( теми проекту ). 

Учитель може дібрати відповідну тему або 

спонукає учнів до самостійного вибору 

2.Підготовка 

матеріалу 

Готує весь 

навчальний матеріал 

і організовує 

контроль 

Учитель націлює школярів на самостійний 

розподіл обов’язків щодо збору матеріалу, 

контролює. 

Учні добирають матеріал, аналізують зібраний 

матеріал і зроблену роботу.  

3.Діяльність Учитель відповідає  

за навчальний процес 

Відповідальність несуть і вчитель, і учні 

4.Роль учителя Носій інформації Учитель – діагност, консультант, носій інформації. 



Компонент 

організації 

навчальної 

діяльності 

Традиційна навчальна діяльність 

 

Проектна діяльність 

 

5. Місце навчання Класна кімната, комп’ютерний клас. Може виходити за межі класу, 

школи. 

6. Засоби навчання Для вчителя: Державний стандарт, програма з 

іноземних мов, типовий навчально-методичний 

комплекс, довідкова, наукова, методична література. 

Для учня: Підручник ( книга для учнів), книга для 

читання, посібник з розвитку мовлення, збірник 

вправ, довідник з іноземної мови, словник. 

Аудіовізуальні й технічні засоби. 

Також: Інтернет, різні носії 

інформації, втому числі й 

навчальні комп’ютерні 

програми. 

7. Участь учня Пасивна. Активна. 

8. Індивідуалізація Орієнтація на групу ( клас ). Урахування індивідуальних 

особливостей учнів. 

9. Темп навчання Однаковий для всіх. Урахування індивідуальних 

здібностей, інтересів при 

виконанні проектного завдання. 

10. Система 

навчання 

За розкладом занять. У часових рамках проекту. 

11. Контроль Учитель оцінює учнів за бальною системою. Учні беруть участь в оцінці 

роботи над проектом, 

обговорюючи її колективно. 

Учитель оцінює зусилля 

кожного учня й групи в цілому. 



Для того, щоб описати проект, вчитель може використати структурну модель 

проекту, запропоновану викладачами Івано-Франківського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

Структурна модель проекту 
( підготували: Л. Келембет, ст. викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-

Франківського ОІППО; О. Фляк, завідувач лабораторії національного виховання  

 Івано-Франківського ОІППО) 

 1.Тема: ___________________________________________________________                                 

2.Автор(и):________________________________________________________ 

3. Тип проекту:_____________________________________________________                                      

4.Учасники:_______________________________________________________                                  

5. Актуальність проблеми:___________________________________________ 

6.Мета:___________________________________________________________ 

7.Завдання:________________________________________________________ 

8. Опис проекту:____________________________________________________ 

9. Термін (тривалість ):______________________________________________ 

10. Етапи реалізації проекту:_________________________________________ 

 



                                   Оцінювання готового проекту. 

 

                                   Надзвичайно важливо, щоб робота учнів   

                                   оцінювалася не тільки з точки зору лінгвістичної  

                                   правильності. Учителі мусять відзначати, наскільки 

                                  творчою й оригінальною є робота і як багато зусиль  

                                  було докладено для її виконання. 

 

 

Зразки завдань для проектних робіт. 

 

 1.    Проект « Herbstbilder.*/ 

Осінні замальовки ». 
( Календарно-тематичне планування уроків за методом проектів . 

Додаток 1.) 

 

 



 2.   Проект «Oberndorf bei Salzburg – 

Uraufführungsort des Weihnachtsliedes „ 

Stille Nacht “- /Оберндорф біля 

Зальцбурга – місцевість, де була 

написана колядка   

“ Тиха ніч, свята ніч “». 
 

 

 Для пізнання характеру  

будь-якого народу  

прагни перш за все 

 вивчити його мову . 

Піфагор 



                    1.Тема: «Oberndorf bei Salzburg – Uraufführungsort des    

                  Weihnachtsliedes „ Stille Nacht “- /Оберндорф біля  

                  Зальцбурга – місцевість, де була написана колядка   

                  “ Тиха ніч, свята ніч “». 

  2.Автори: Бієвська Л. Б., вчитель німецької мови, учні 4  

                                       гімназійного класу. 

3. Тип проекту: творчий, внутрішній.  

4.Учасники: учні 4 гімназійного класу. 

5. Актуальність проблеми: У практиці викладання іноземних мов на 

сучасному етапі все більше відчувається необхідність пошуку оптимальних 

засобів навчання. У сучасній методиці під впливом як лінгвістичних, так і 

соціокультурних чинників поняття «навчання мови» поступово змінюється 

новим поняттям – «навчання мови та культури», зокрема особливостях 

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. 

Соціокультурні знання – це загальна культура, знання про суспільство та 

культуру народу, що говорить мовою, яка вивчається. Основою 

соціокультурної компетенції на лінгвістичному рівні є соціокультурний 

компонент змісту навчання іноземної мови.  

 



Це навички та вміння мовленнєвої та не мовленнєвої поведінки, культуру, 

здобутки, до яких відносять науку та мистецтво, історію,національні 

парки, історичні заповідники , те, що є гордістю кожного носія мови. Учня 

сучасної школи необхідно підготувати до толерантного сприйняття виявів 

чужої культури, визнання рівноправності культур,існування 

загальнолюдських цінностей. Обмін інформацією про німецькомовні 

країни  дає змогу значно розширити та поглибити знання учнів, 

використовувати методи різних дисциплін  для здійснення краєзнавчих та 

інших досліджень, впливає на мотивацію навчання. Саме це надихнуло 

авторів на створення даного проекту. 

 

6.Мета: формувати соціокультурну компетенцію учнів шляхом 

поглиблення знань про німецькомовні країни 



7.Завдання:  

сприяти розвитку пізнавальної активності та інтересу учнів до 

вивчення німецької мови; 

активізувати навички і вміння усного мовлення та аудіювання; 

розвивати просторові уявлення, комунікативні здібності учнів; 

створити мотивації до покращення  знань учнів про німецькомовні 

країни; 

розвивати навички і вміння пошуку інформації, доносити до 

слухача основне і найцікавіше; 

здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів. 

 

 


