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ПОПОВНЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ НІМЕЦьКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ АНГЛІЙСьКУ

Корягіна А.Ю.
чорноморський національний університет імені петра Могили

ця стаття містить опис методичних основ викладання німецької як другої іноземної мови. у роботі про-
ведені мовні паралелі та описані кардинальні відмінності між обома іноземними мовами в лексичному 
плані. ця праця є, з одного боку, збіркою навчально-методичних матеріалів, які допомагають викладачам 
підвищити їхню педагогічну майстерність, а з іншого, своєрідним підготовчим етапом для створення під-
ручника з вивчення німецької мови на основі англійської. 
Ключові слова: друга іноземна мова, лексичні паралелі, студент-перекладач, викладання німецької мови. 

постановка проблеми. якість освіти завжди 
асоціюється з професіоналізмом виклада-

ча, його кваліфікацією, яка включає в себе вмін-
ня правильно підготуватися до заняття, підібрати 
потрібні види діяльності і відповідний матеріал 
з урахуванням планованого результату, проана-
лізувати помилки і недоліки в ході проробленої 
роботи. у зв'язку з цим особливо важливою є ба-
гатомовна компетенція викладача, яка дозволяє 
йому ефективніше вирішувати завдання викла-
дання другої іноземної мови на основі першої. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
навчання німецькій мові як другій іноземній мові 
методично вдало описано у працях Бім і.л. [1], 
Євенко о.в. [3], ополонець л.в. [4], Симбиркі-
ної і.і. [5], тітової о.а. [7] та інших. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. вивчення другої іноземної 
мови має свої особливості. кожен, хто викладав 
навіть незначний час другу іноземну мову, може 
відзначити легкість, з якою студенти освоюють 
лінгвістичні явища, які зазвичай виявляються 
проблемними під час вивчення першої інозем-
ної мови, величезні можливості прискорення на-
вчального процесу, високу мотивацію, зумовлену 
інтенсивністю і успішністю навчання. потрібно 
відзначити величезний потенціал багатомовної 
освіти, який впливає на формування особистості. 
Слід розвивати лінгвістичні здібності студентів, 
вербальний інтелект, мовна рефлексія, аналітич-
ні когнітивні здібності, пам'ять, мовну інтуїція.

Формулювання цілей статті. Саме з метою 
надати викладачам методичні вказівки для за-
безпечення позитивного переносу вже наявних 
знань, умінь і навичок написана ця стаття.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
у процесі вивчення німецької мови на базі ан-
глійської для досягнення ефективності пара-
лельного вивчення двох іноземних мов потрібно 
дотримуватися наступних умов: 

1. рівень знань англійської мови повинен 
бути не нижче в1 (intermediate). якщо студент 
не має відповідного рівня знань першої інозем-
ної мови, то паралельне вивчення двох іноземних 
мов не принесе бажаного результату.

2. для перекладу з німецької мови викорис-
товувати англійські слова чи тлумачення.

3. процес навчання має бути стабільним (що-
дня) та тривалим (не менше півтори години). це 
принесе помітний результат у вивченні обох мов. 
адже паралельне вивчення виключає можливість 
регресу в оволодінні будь-якої з іноземних мов.

4. потрібно знаходити додаткові шля-
хи (окрім начальної аудиторії під час навчання 
з професійним педагогом) заглиблення в іншо-
мовне оточення. незамінним помічником тут стає 
інтернет та наявні у ньому найрізноманітніші 
програми (skype, facebook, twitter).

5. процес вивчення мов має бути цікавим 
для студента. якщо людина не розуміє та не 
погоджується з важливістю усунення мовно-
го бар’єру у спілкуванні з людьми інших країн 
і у неї нема бажання вчити іноземні мови, то ця 
діяльність стане для неї набридливою.

розуміння лексичних одиниць здійснюється 
за допомогою робочих кроків. робочі кроки, за 
яких усі наявні знання про мову під час порів-
няння систематизуються та активізуються, зна-
чною мірою сприяють розвитку «відчуття мови» 
і, завдяки цьому, підготовці до вивчення кожної 
наступної мови. такі робочі кроки студенти мо-
жуть виконувати й самостійно. 

першим таким короком є порівняння англій-
ських та німецьких слів. Студенти встановлюють, 
які з них схожі і легко зрозумілі, а які відрізня-
ються. важливим моментом є перевірка значень 
цих слів. якщо порівняння проходить під час ро-
боти з викладачем, то останній уточнює значен-
ня. якщо ж студент працює самостійно, то варто 
обов’язково впевнитися, що значення англій-
ського та німецького слів збігаються, оскільки 
в деяких випадках схожість вимови і написан-
ня виявляється оманливою. наприклад, німецьке 
gift – це зовсім не «подарунок», як в англійській 
мові, а «отрута». Ще більше подібних прикла-
дів, які зазвичай називаються студентами «хибні 
друзі перекладача», можна побачити в таблиці 1.

впродовж певного часу студенти створюють 
свій особистий багатомовний словник. Спочат-
ку відбувається інтенсивне тренування вимови, 
обговорюється правильне написання німецьких 
слів, а потім студенти переходять до активного 
застосування лексики (від розуміння до вислов-
лювання). вправи, які можна запропонувати на 
цьому рівні: 

а) читання вголос текстів, які містять нову 
лексику; 

б) складання невеликих діалогів із новою лек-
сикою. 

до рекомендованої програми дисципліни 
«друга іноземна мова (німецька)» належать на-
ступні комунікативні теми: про себе. Студент-
ське життя. на занятті з німецької мови. житло. 
Місто. дозвілля студентів. ви маєте хобі? робота. 
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покупки. одяг. пори року. яка сьогодні погода. 
їжа та напої. розмова у кафе. Мандри.

для встановлення мовних паралелей англій-
ської та німецької мов в лексичному аспекті ми 
вирішили надати список схожих слів обох мов до 
деяких з цих тем. Ми радимо починати кожну 
пару з обяви теми заняття та можливих парале-
лей з англійською мовою, щоб студенти почували 
себе більш впевнено у комунікативному та пси-
хологічному плані.

під час вивчення теми «Über sich selbst.  
Про себе» студент повинен розказати не лише про 
свій вік та місце проживання, а також і про роди-
ну. при перекладі речень на зразок «я студент», 
«він економіст», «завдання складне» студенти 
використовують дієслово-зв'язку sein, незважаю-
чи на негативний вплив з боку української мови. 
таким чином, вміння обов'язкового використання 
присудка у англійській мові закриває интерферу-
ючий вплив з боку української мови.

конструкції на зразок «wie alt bist du?»,  
«ich bin… Jahre alt.» краще вивчаються після по-
рівняння з аналогічними англійськими речення-
ми «how old are you?», «i'm ... years old». тоді 
практично усуваються всі можливі помилки, 
студенти можуть без зусиль розповідати про вік 
своїх родичів і друзів.

для складання речень та тексту студентам 
варто показати мовні паралелі, приклади яких 
подані в таблиці 2. після роботи з таким матеріа-
лом (обовязкове читання вголос та переклад) кра-
ще перейти до німецько-українського перекладу. 
викладач має навести свої приклади німець-
ких речень для перекладу (Mein name ist nina. 
ich habe familie. Mein Vater ist Programmierer. 
Meine Mutter ist hausfrau. Mein Bruder ist noch 
ein Kind.), а потім запропонувати студентам 
скласти власні речення.

варто зазначити, що подані у рекомендаціях 
таблиці можуть бути використані як роздатко-
вий матеріал у вигляді карток-опор на заняттях.

таблиця 2
Лексичні англо-німецькі паралелі  

до теми «Über sich selbst»

Слово англійський 
переклад

німецький 
переклад

ім’я  
(Моє ім’я...)

a name  
(My name is…)

der name  
(Mein name ist...)

сім’я a family die Familie

чоловік a man der Mann

мати a mother die Mutter

батько a father der Vater

дядько a uncle der onkel

брат a brother der Bruder

сестра a sister die schwester

дитина a child, a kid das Kinder

син a son der sohn

дитячий садок a kindergarten der Kindergarten
один (сам) alone allein

усі all alle
робота job der Job

домогосподарка a housewife die hausfrau
Джерело: розроблено автором

під час вивчення теми «Das Studentenleben. 
Студентське життя. Im Deutschunterricht.  
На занятті з німецької мови.» потрібно вивчити 
відмінювання дієслів. для демонстрування осо-
бливостей відмінювання дієслів в німецькій мові 
краще обрати дієслова lernen чи singen, оскільки 
вони є найбільш співзвучними з їх англійськими 
варіантами learn та sing.

таблиця 1
«Хибні друзі перекладача» у німецько-англійському та англо-німецькому перекладі
Слово Переклад з німецької мови (англійською) Переклад з англійської мови (німецькою)
also so auch

angel fishing rod engel
arm Poor arm
art Kind, sort, species Kunst, Kunstlichkeit
Bad Bath schlecht, schlimm
Bald soon unbehaart, Kahlkopfig

Bekommen get werden
Brand fire Markenprodukt

elf team eleven, elfe
falls if, in case wasserfalle
fast almost, nearly schnell
gift Poison gabe, geschenk
half helped halb

handy cell Phone Praktisch, Passend, handlich
hell Bright holle
Kind child art, sorte
Mist Manure, trash leichter nebel
not distress, need nicht
rock skirt stein, fels

roman novel der romer
tag day Markierstelle, Kennzeichnung
rest change erholung

Джерело: розроблено автором
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таблиця 3
Лексичні англо-німецькі паралелі  

до теми «Im Deutschunterricht»

Слово англійський 
переклад

німецький 
переклад

вчити to learn lernen
вивчати to study studieren

книга a book das Buch

слухати to listen to hören
стаття an article der artickel
текст a text der text

співати to sing singen
невірно false falsch

правильно, вірно right richtig
Джерело: розроблено автором

у ході заняття до теми «Personen beschreiben» 
можна вивчити модальне дієслово mögen та його 
відмінювання і поговорити про те, що подобається 
робити людині, яку описує студент (Thomas mag 
Fitness. Karl mag mit Freunden Kaffee trinken. 
Julia mag Joga.).

таблиця 4
Лексичні англо-німецькі паралелі  

до теми «Personen beschreiben»

Слово англійський 
переклад

німецький 
переклад

друг friend der freund
старий old alt

молодий young jung
волосся hair das haar

надмінний arrogant arrogant
толерантний tolerant tolerant

розумний intelligent intelligent
романтичний romantic romantisch

ідеальний ideal ideal
оптимістичний optimistic optimistisch
песимістичний pessimistic pessimistisch

пити каву to drink coffee Kaffee trinken
шопінг shopping der shopping
фітнесс fitness die fitness

його yoga der Joga
слухати музику to listen to music die Musik hören

Джерело: розроблено автором

тема покупок та одягу «Einkaufen. Kleidung» 
є дуже цікавою, оскільки саме в цій області в ні-
мецькій мові існує безліч зрозумілих для «англій-
ського» студента слів. це пов’язано не з наявними 
мовними паралелями обох мов, а з процесом гло-
балізації та американізації. Безліч слів є запози-
ченими, і навіть якщо слова ще нема в словнику, 
то воно може вже активно використовуватися 
мовцями, особливо молоддю, в їх повсякденному 
спілкуванні. часто в німецькій пресі можна поба-
чити слова, що пов’язані з косметичною індустрі-
єю (Make-up, foundation, fluid, eyeliner, strip, 
cover), світом моди (fashion, dress, look, top, 
Boots) та іншим (shopping-center, discounter). 

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. дослідження психології пам'яті свідчать, що 
нове лише тоді добре запам'ятовується, якщо 
його можна пов'язати з чимось уже відомим 
у нашій свідомості. у вивченні іноземної мови 
це стосується насамперед словникового запасу: 
дуже неефективно вивчати нову лексику, зазу-
брюючи слова без використання контексту. під 
час вивчення німецької мови як другої іноземної 
варто враховувати ряд нижченаведених фактів. 

англійська й німецька мови споріднені в ба-
гатьох аспектах. насамперед це простежується 
у лексиці, особливо на початковому етапі, де мож-
на помітити багато відповідностей та очевидний 
зв'язок між обома мовами. до того ж є багато ін-
тернаціоналізмів, здебільшого греко-латинського 
походження, які трапляються в обох мовах. 

Студенти відповідальніше поставляться до 
процесу навчання, а це робить ефективним за-
стосування на уроках інтерактивних форм ро-
боти. з досвіду вивчення першої іноземної мови 
студенти мають свою стратегію запам'ятовування 
лексичних одиниць, яку вони використовують 
для вивчення другої іноземної мови. 

для вивчення другої іноземної мови, як пра-
вило, виділяється менше часу, ніж для першої. 
це означає, що темп заняття має бути швидшим 
(більше навчального матеріалу за заняття, ко-
ротші пояснення, інтенсивніша робота із вправа-
ми). цьому значно сприяє порівняння та обгово-
рення мовних явищ, схожих в обох мовах. 

 завдання і вправи мають бути орієнтовані на-
самперед на порівняння та обговорення аналогій 
і розбіжностей, мета яких – встановити зв'язки 
між рідною мовою, першою іноземною та другою 
іноземною. 
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ПОПОЛНЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА  
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ АНГЛИЙСКИЙ

Аннотация
Эта статья содержит описание методических основ преподавания немецкого как второго иностранного 
языка. в работе проведены языковые параллели и описаны кардинальные различия между двумя 
иностранными языками в лексическом плане. Этот труд является, с одной стороны, сборкой учебно-
методических материалов, которые помогают преподавателям повысить их педагогическое мастерство, 
а с другой, своеобразным подготовительным этапом для создания учебника по изучению немецкого 
языка на основе английского.
Ключевые слова: второй иностранный язык, лексические параллели, студент-переводчик, преподава-
ния немецкого языка.

Koryagina a.yu.
Petro Mohyla Blach see national university

completing german vocabulary tHrougH englisH

summary 
this article contains a description of the methodological foundations for teaching german as a second 
foreign language. language parallels are drawn in the work and the cardinal differences between the two 
foreign languages in the lexical plan are described. this work is, on the one hand, assemblies of teaching 
materials that help teachers improve their pedagogical skills, and on the other, a kind of preparatory stage 
for creating a textbook on learning german based on english.
Keywords: second foreign language, lexical parallels, student-translator, teaching of german.


