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НАВУЧАЛЬНЫЯ ГУЛЬНІ НА ЗАНЯТКАХ ПА НЯМЕЦКАЙ МОВЕ: 
МЕТОДЫКА І ПРАКТЫКА 

 
Уласава М. М., выкладчыца кафедры германскіх моў 
 

Гульні і выкладанне замежнай мовы для дарослых яшчэ да нядаўняга часу ўспрымаліся 
як супрацьлеглыя паняцці. Маўляў, гульні — гэта занятак для дзяцей, а вучоба ёсць сур'ёзнай 
і цяжкай працай. Між тым, гэты чорна-белы малюнак расквеціўся ў апошні час шматлікімі 
колерамі. З даследванняў па сацыялізацыі асобы вядома, якую важную ролю адыгрываюць 
гульні ў працэсе развіцця дзіцяці, ды і ў жыцці дарослых гульні і сімуляцыйныя трэнінгі ста-
ла ўмацоўваюць сваю пазіцыю. 

Тэзіс пра цесную ўзаемасувязь навучання і гульні замацаваўся ў першую чаргу ў экспе-
рыментальнай педагогіцы (Мантэсоры, Фрэнэ і г. д.). Але заняткі па нямецкай (ды і ўвогуле 
па любой замежнай) мове не павінны быць выключэннем, паколькі вывучэнне замежнай мо-
вы складаецца ў асноўным з трэнінгу, у якім гульні могуць і павінны адыгрываць не апош-
нюю ролю. Выкананне практыкаванняў і свабоднае ўжыванне вывучанага матэрыяла ёсць 
цэнтральнай праблемай працэса навучання. На занятках па любой замежнай мове ідзецца 
перш за ўсё пра ўменне адэкватна карыстацца моўнымі сродкамі, але для гэтага іх спярша 
трэба запомніць. Кожны выкладчык замежнай мовы ведае, як цяжка студэнты запамінаюць 
лексіку і засвойваюць правілы і як лёгка яны іх забываюць. Натуральнаму працэсу забывання 
трэба супрацьстаяць зладжанай сістэмай практыкаванняў і паўтарэнняў, каб засвоены 
матэрыял хутка і без доўгіх роздумаў («аўтаматычна») усплываў у памяці падчас маўлення. 
Аднак, каб пазбегнуць нуднага завучвання, практыкаванні павінны быць разнастайнымі па 
форме і цікавымі для студэнтаў. Вось тут і прыходзяць на дапамогу навучальныя гульні. 

У адрозненне ад іншых форм практыкаванняў навучальныя моўныя гульні ў значна 
большай ступені 

—  (падсвядома) падштурхоўваюць студэнтаў да карыстання замежнай мовай, змян-
шаюць страх перад маўленнем і здымаюць унутраныя перашкоды, у тым ліку страх перад 
памылкамі; 

— спрыяюць творчаму, часам эксперыментальнаму падыходу да мовы; 
— даюць магчымасць рэалізаваць, а таксама замацаваць і паглыбіць наяўны моўны до-

свед; 
— дазваляюць інтуітыўна засвойваць граматычныя правілы і адшліфоўваць моўныя 

структуры; 
— стымулююць разуменне і асэнсаванне складаных моўных узаемасувязяў; 
— дазваляюць унутраную дыферэнцыяцыю навучання ў моўна неаднастайных групах: 

для слабейшых студэнтаў гульню можна спрасціць, а для больш моцных — ускладніць альбо 
прапанаваць больш складаную варыяцыю; 

— уключаюць у навучальна-гульнёвы працэс адначасова ўсіх студэнтаў групы.  
Гульні могуць выкарыстоўвацца на розных этапах занятка па нямецкай мове, але най-

больш эфектыўнымі яны з'яўляюцца на этапах замацавання (Üben 1 und 2), свабоднага ўжы-
вання новага (Anwendung/Transfer) і падчас паўтарэння вывучанага раней матэрыялу. Вось 
некалькі прыкладаў: 

1) пачатак (Einstieg): гульні на канцэнтрацыю, з мячыкам, рухомыя гульні, мэта якіх – 
пераключыць увагу студэнтаў з іншых спраў на нямецкую мову, матываваць іх да 
прадуктыўнай працы, у гульнёвай форме паўтарыць вывучаны на мінулам занятку матэрыял 
і/альбо падрыхтаваць да ўспрымання новага; 

2) першаснае замацаванне (Üben 1): гульні з карткамі (апісаць/адгадаць слова, 
рэканструяваць сказы і г.д.), Marktplatz, даміно (напрыклад: час, спражэнне дзеясловаў, 
электрапрыборы), гульні на запамінанне і трэніроўку памяці (Memospiele, напрыклад: 
садавіна, гародніна, прафесіі, прадукты харчавання); 

3) другаснае замацаванне (Üben 2): гульні ў косці (Würfelspiele, Rundläufe), тэкст-
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даміно, гульні ў парах (Partnerspiele), напісанне тэкста па малюнках, красворды і г. д.; 
4) свабоднае ўжыванне (Anwendung): ролевыя і сімуляцыйныя гульні, больш складаныя 

гульні ў парах і групах (Verhandlungsspiele, kooperative Spiele usw.), дыскусіі і г. д. 
Паколькі для адных і тых самых граматычных правіл і тэматычнай лексікі існуюць 

разнастайныя гульні, у рознай камбінацыі і варыяцыях іх можна выкарыстоўваць не толькі 
для замацавання і аўтаматызацыі навыкаў маўлення, але і для паўтарэння, а таксама пры 
інтэнсіўным трэнінгу ў складзе «вучэбных станцый» (Stationenlernen). 

Пры ўключэнні гульняў у працэс навучання неабходна прытрымлівацца некаторых 
метадычных патрабаванняў. 

1. Любая гульня павінна адпавядаць дакладна сфармуляванай вучэбнай мэце і з’яўляцца 
арганічнай часткай занятка, але заставацца пры гэтым як мага больш крэатыўнай і 
цікавай, каб не згубіць свой “гульнёвы” характар і прывабнасць. 

2. Неабходна старанна падрыхтаваць матэрыял, пры неабходнасці змяніць гатовую 
гульню, дапасаваўшы яе да пастаўленай мэты і асаблівасцей групы. У некаторых 
гульнях неабходна падрыхтаваць моўныя сродкі, якімі студэнты будуць карыстацца 
падчас гульні. Трэба зрабіць дастатковую колькасць копій, каб гуляць было 
камфортна і зручна. 

3. Правілы гульні павінны быць зразумелымі і празрыстымі для кожнага студэнта. 
Перад пачаткам гульні іх неабходна патлумачыць альбо раздаць у раздрукаваным 
выглядзе. Фармуляваць правілы гульні трэба гранічна проста і дакладна. Мэтазгодна 
таксама паказаць на практыцы, як трэба гуляць. Звычайна гэта найлепшае тлумачэнне. 

4. Падчас гульні выкладчык не знаходзіцца ў цэнтры падзей. Ягоная роля – старонняе 
назіранне, дапамога ў спрэчных ці складаных выпадках і да т.п., альбо ён можа гуляць 
разам са студэнтамі. У некаторых выпадках патрабуецца непасрэднае ўмяшанне і 
выпраўленне памылак (калі мэтай гульні ёсць замацаванне пэўнай граматычнай 
канструкцыі), у іншых выпадках памылкі лепей абмеркаваць па заканчэнні гульні. 

5. Кожная гульня завяршаецца рэфлексіяй і абмеркаваннем. Назіранне, кантроль і 
вядзенне пратакола спрыяюць павышэнню эфектыўнасці гульні. 

Такім чынам, гульні ёсць надзвычай эфектыўнай формай практыкаванняў, і іх 
уключэнне ў працэс выкладання замежнай мовы падвышае як яго эфектыўнасць, так і 
матывацыю студэнтаў. 
 

МЕТОДИКА ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Чернявский А. А., преподаватель кафедры германских языков ФМО БГУ 
 

Перед современным миром стоит проблема нахождения путей повышения эффектив-
ности обучения. Одним из методов коммуникативного обучения иностранным языкам явля-
ется проектная методика, предполагающая соединение теоретических знаний, практических 
навыков и умений, полученных в ходе учебного процесса, с формированием активной жиз-
ненной позиции.  

Личностно-деятельностный подход, означающий переориентацию учебного процесса 
на постановку и решение самими студентами познавательно-коммуникативных и исследова-
тельских задач, позволяет рассматривать проектное обучение как одну из наиболее продук-
тивных и интенсивных методик, в основе которой лежит отличная от традиционной («сту-
дент-учебник-преподаватель») парадигма образования, способствующая достижению более 
высоких результатов обученности и образованности личности.  

Широкое применение и распространение современной проектной методики в образо-
вательных системах обучения многих стран мира объясняется ее личностной ориентирован-
ностью, использованием многих дидактических подходов, самомотивацией (возрастание ин-
тереса и вовлеченности в работу по мере выполнения), поддерживанием педагогических це-




