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4 DIE GLÜCKLICHEN

ВСТУП

У системі навчання німецької мови домашнє читання посідає осо-
бливе місце. З одного боку, воно інтегрує всі мовні дисципліни, що ви-
вчаються в інституті (граматику, лексику, фонетику, стилістику тощо), 
з другого — дає змогу різнопланового та різнорівневого використан-
ня вже наявних знань та навичок студентів, з третього — є базою для 
опрацювання нових механізмів володіння іноземною мовою. В орга-
нізаційному плані домашнє читання поєднує самостійну роботу сту-
дентів з навчальною діяльністю під керівництвом викладача, в змістов-
ному — розширює загальнокультурний кругозір, в технологічному — 
навчає читати і прищеплює любов до цього процесу.

Основою організації занять з домашнього читання є засади систем-
ності та послідовності, коли кожне заняття базується на результатах 
виконання попереднього, а всі вони разом є системою взаємозалежних 
компонентів навчання, що надають плавний перехід від більш просто-
го до більш складного. Це наштовхнуло авторів на ідею створення на-
вчально-методичного комплексу з домашнього читання на весь період 
навчання іноземної мови у ВНЗ, що матеріалізувалася у вигляді сьоми 
навчальних посібників, які логічно продовжують і доповнюють один 
одного. Пропонована книга є сьомим навчальним посібником з цього 
навчально-методичного комплексу. Цей посібник рекомендований для 
використання на заключному етапі навчання іноземної мови і розрахо-
ваний приблизно на 20 годин аудиторних занять. 

Навчальний посібник складається з оригінального твору німець-
кої письменниці Іди Бой-Ед і розробленого до нього комплексу різно-
рівневих завдань, що є логічним продовженням лексико-граматич-
ного матеріалу, поданого у шести попередніх посібниках цієї серії — 
“Geschichten und Gedichte für die Anfänger”, “Die Abenteuer des Helmut 
Müller”, “Hans Fallada. Häusliches Zwischenspiel”, “Ludwig Thoma. Neue 
Lausbubengeschichten”, “C. U. Wiesner. Das Möwennest”, “Erich Kästner. 
Das doppelte Lottchen”. В Додатках до посібника міститься матеріал про 
цю письменницю з веб-сторінки www.ebook-bibliothek.org/kategorie_96.
html. Цей матеріал є цікавим як з мовної, так і з пізнавальної точки зору. 
Для контролю якості засвоєння лексико-граматичного матеріалу, а також 
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розуміння прочитаного у посібнику є заключні завдання, що системати-
зують прочитаний та опрацьований матеріал. 

Засади системності та послідовності, що є основою подання матеріалу, 
реалізуються у посібнику і по горизонталі (у межах одної розробки), і по 
вертикалі (зв’язок між всіма розробками посібника). У першому випадку 
це припускає послідовне ускладнення завдань: перша вправа спрямована 
на подання та закріплення лексичних одиниць, друга і третя — не безпо-
середню активізацію лексики, всі три — на опрацювання граматичних 
навичок. Далі, переходячи від репродуктивних до творчих, йдуть завдан-
ня, пов’язані із змістом поданого тексту. У другому випадку реалізується 
зв’язок матеріалу, що вивчається, з попереднім і наступним. Кожна роз-
робка спирається на лексичний матеріал, опрацьований на попередніх за-
няттях, і є основою для наступної роботи.

Обов’язковою складовою частиною завдань, що подано в посібнику, 
є письмовий літературний переклад уривку з тексту на рідну мову, 
що сприяє інтеграції лінгвістичних знань і підвищенню рівня мовної 
компетенції студентів.

У методичному апараті посібника є репродуктивні завдання, що 
орієнтовано на відтворення вивченого через багаторазове його повто-
рення, творчі, що дають змогу вийти за межі вже наявних спеціальних 
знань та вмінь, і комплексні, що поєднують попередні й спрямовані на 
формування механізму майбутньої професійної діяльності. До останніх 
відносяться дискусії, обговорення, опитування, театралізації і т. ін. Бе-
ручи в них участь, студенти окрім засвоєння лексичних одиниць, грама-
тичних структур і вміння спілкуватися іноземною мовою, навчаються 
вести бесіду, організовувати аудиторію, підбивати підсумки сказаного 
і зробленого іншими, об’єктивно оцінювати те, що відбувається, і т. ін. 
Завдяки цьому реалізується педагогічна спрямованість професійної 
підготовки майбутніх вчителів і перекладачів.

У методичному плані подане розмаїття завдань дає змогу викладаче-
ві реалізувати індивідуальний і диференційований підходи до навчання 
студентів іноземної мови. 

Автори будуть вдячні за критичні зауваження та пропозиції, що 
сприятимуть покращенню цього навчального посібника.

Автори




