
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛЯД ОНЛАЙН-ПРОПОЗИЦІЙ 

GOETHE-INSTITUT 

 
ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ 

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ  



Матеріали  

Німецька мова як іноземна мова 

 

Для учнів 

 

 

THE LANGUAGE MAGICIAN 
Юний чарівник мусить звільнити своїх звірів з полону  

злого чаклуна Вінівіла. Це безкоштовна комп'ютерна 

гра для учнів віком від 8 до 12 років , яка  мотивує їх 

до вивчення іноземних мов. В той же час вона 

допомагає вчителю оцінити навчальні досягнення 

учнів, враховуючи їхні мовні та ІТ-навички. 

                                                                                         https://teacher.thelanguagemagician.net/login?ukr 

 

 
ДИТЯЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
Діти віком від 8 до 12 років мають можливість 
навчитись у нашому дитячому університеті за трьома 
напрямками: людина, природа, техніка. Після 
безкоштовної реєстрації вони мають змогу працювати 
на інтерактивній онлайн-платформі  та паралельно 
вивчати німецьку мову. 

 
                                                                                        https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/eng/kin/kin.html 

                                                                                               

 

                                                                                          
ОНЛАЙН-УНІВЕРСИТЕТ  JuniorUni 
 
Німецький цифровий ЮніорУні – це безкоштовний 
освітній проєкт Goethe-Institut для шкільної молоді у 
віці від 12 до 14 років. Завдяки участі у проєкті можна 
отримати відповідь на цікаві запитання зі сфери 
робототехніки, космосу, природознавства, енергетики 
та стабільного розвитку і вивчати при цьому німецьку 
мову. 

 
                                                                                        https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/eng/jun.html 
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МІСТО СЛІВ 

 Навчальний додаток проводить учнів, які вивчають 
німецьку мову, по "місту слів". З допомогою  інтерактивного 
обміну гравці оволодівають словниковим запасом рівня A1 / 
A2. Додаток безкоштовний для завантаження. 
 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html?wt_sc=lerndeutsch 

 

 

 

ВЧИТЬ НІМЕЦЬКУ НА ХОДУ  

Як рахувати на німецькій мові? Як називаються продукти? 

Як запитати час на німецькій?  10 навчальних розділів 

надають можливість тренувати лексику та граматичні 

структури на повсякденні теми. 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dt1.html 

 

 
 
НІМЕЦЬКА ДЛЯ ТЕБЕ 
  
У спільноті "Німецька для тебе" Ви знайдете безліч вправ 
для вивчення німецької мови та зможете обмінятися 
ідеями з іншими членами цієї спільноти. 
 
https://www.goethe.de/prj/dfd/m/welcome 
 
 

 

 

 КАЗКИ З УСЬОГО СВІТУ 

Спляча красуня, Попелюшка та Король-жабеня? Це аж 
ніяк не всі казки! Ми зібрали для вас казки із усього 
світу: відкривай для себе та читай друзям. 

 

http://www.goethe.de/lrn/prj/mlg/mai/mem/deindex.htm 
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Для вчителів 

 

Безкоштовні вебінари для вчителів німецької мови 

Безкоштовні вебінари Goethe-Institut  розроблені для 
вчителів німецької мови як іноземної. У центрі уваги 
одногодинних вебінарів знаходиться актуальна методико-
дидактична або країнознавчо-культурна тема, яка надає 
конкретні ідеї для Вашої повсякденної викладацької 
діяльності.  

 
https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/kur/kos.html?fbclid=IwAR2OnrydiCwQ8GeKOjFt6FzRivi2A4bI71rdR7T2PagCH1Fixa3n

k90IQvk 

 

 

 КОНЦЕПЦІЇ ТА МАТЕРІАЛИ 

Ми пропонуємо Вам матеріали для викладання і 
навчання, цікаві ідеї для Ваших занять. Дізнайтесь про 
актуальні теми з методики та дидактики німецької як 
іноземної мови та німецької як другої іноземної мови. 

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/unt/kum.html 

 

 

НАША АКТИВНІСТЬ ДЛЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Goethe-Institut  здійснює заходи на підтримку німецької 

мови у всьому світі. За посиланням Ви знайдете наші 

актуальні пропозиції.  

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/eng.html 

 

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

 Онлайн-платформа Goethe-Institut «Німецька в 
початковій школі» пропонує збірку матеріалів, які можна 
використовувати, щоб зробити уроки веселими та 
різноманітними. 
 

                                  https://www.goethe.de/ins/ua/de/spr/unt/kum/dfk/dgr.html 
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МУЗИКА 
 
Використання музики ламає стереотипи та створює нові 
підходи до вивчення мови. Музика збагачує 
уроки,незалежно від того, хто вивчає мову – новачок чи 
«просунутий  користувач». 
 
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/unt/kum/dfj/mus.html 

 

LAUTSTARK – JUNGE MUSIK AUS DEUTSCHLAND 

 
Навчання з музикою приносить задоволення. Проєкт 
„Lautstark“  презентує різноманітні дидактичні матеріали до 
теми «Популярна музика із Німеччини»  
 

                                                                               https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/lst.html 
 

 

ФІЛЬМИ 
 
Художні фільми або відеоролики підвищують мотивацію 
учнів. Тут Ви знайдете матеріали для використання фільмів 
у процесі навчання. 
 
https://www.goethe.de/ins/ua/de/spr/unt/kum/dfj/fil.html 
 

 

ЛІТЕРАТУРА 
 
 За посиланням Ви знайдете дидактичні матеріали з 
літератури . 
 
                                                                              
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/nah.html 
 

 
CLIL В УКРАЇНІ 

Біологія або фізика німецькою? Метод CLIL позначає 
«фахове та мовне інтегроване вивчення мови», тобто 
інтегроване вивчення іноземної мови, яке поєднується з 
фаховими темами. Бажаєте дізнатися більше про 
міждисциплінарний підхід та спробувати навчальні 
матеріали?  
 

                                                          https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/unt/kum/ciu.html  
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НІМЕЦЬКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
 
Практикуйте німецьку для розвитку Вашої кар’єри  (рівень 
А1-В2): Ви дізнаєтесь більше про професійне щодення в 
Німеччині за допомогою інтерв’ю та фільмів, а також  
зможете вирішувати завдання в різних  робочих ситуаціях. 
 
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa.html?wt_sc=deutscham

arbeitsplatz 
 

 

Для батьків 

 

ДИТЯЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Діти віком від 8 до 12 років мають можливість навчитись 

у нашому дитячому університеті за трьома напрямками: 

людина, природа, техніка. Після безкоштовної 

реєстрації вони мають змогу працювати на 

інтерактивній онлайн-платформі  та паралельно 

вивчати німецьку мову. 

                                                                                       https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/eng/kin/kin.html 

 

 

                                                                                       ОНЛАЙН-УНІВЕРСИТЕТ  JuniorUni 
 
Німецький цифровий ЮніорУні – це безкоштовний 
освітній проєкт Goethe-Institut для шкільної молоді у 
віці від 12 до 14 років. Завдяки участі у проєкті можна 
отримати відповідь на цікаві запитання зі сфери 
робототехніки, космосу, природознавства, енергетики 
та стабільного розвитку і вивчати при цьому німецьку 
мову. 
 

                                                                                       https://www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/eng/jun.html 

 

ВЧИТЬ НІМЕЦЬКУ НА ХОДУ  

Як рахувати на німецькій мові? Як називаються 

продукти? Як запитати час на німецькій?  10 

навчальних розділів надають можливість тренувати 

лексику та граматичні структури на повсякденні теми. 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dt1.html 
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KOSTENLOS DEUTSCH ÜBEN MIT DEN DIGITALEN ANGEBOTEN DES GOETHE-INSTITUTS 

STADT DER WÖRTER 

PC 

SMARTPHONE 

TABLET 

ab 14 Jahren 

LESEN 

SCHREIBEN 

SPIELEN 

WORTSCHATZ  A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

MEIN WEG NACH DEUTSCHLAND 

PC 

TABLET 

LESEN 

HÖREN 

ÜBEN 

HILFE FINDEN 

LANDESKUNDE 

ALLTAGSSPRACHE 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

UNSERE STRASSE 

PC 

TABLET 

ab 16 Jahren 

HÖREN 

LESEN 

ENTDECKEN 

WORTSCHATZ 

GRAMMATIK 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

DAS GEHEIMNIS DER HIMMELSSCHEIBE 

PC 

SMARTPHONE 

TABLET 

ab 14 Jahren 

HÖREN 

LESEN 

SPIELEN 

ENTDECKEN 

WORTSCHATZ 

GRAMMATIK 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

TICKET NACH BERLIN 

PC 

ab 14 Jahren 

HÖREN 

LESEN 

ENTDECKEN 

LANDESKUNDE 

GRAMMATIK 

WORTSCHATZ 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

EIN RÄTSELHAFTER AUFTRAG 

SMARTPHONE 

TABLET 

ab 16 Jahren 

HÖREN 

LESEN 

SPIELEN 

ENTDECKEN 

BERUFSSPRACHE 

WORTSCHATZ 

GRAMMATIK 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

DEUTSCH FÜR DICH 

PC 

SMARTPHONE 

TABLET 

ab 16 Jahren 

LESEN 

SCHREIBEN 

HÖREN 

AUSTAUSCH 

COMMUNITY 

LANDESKUNDE 

WORTSCHATZ 

GRAMMATIK 

LERNBERATUNG 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

www.goethe.de/ueben 
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