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Spy» та «Unwords. Крім того, використання електронного додатку «Quizlet» 

уможливлює вивчити нові слова швидко, інтерактивно, та самостійно перевірити 

знання вивчених слів. 

З огляду на викладений вище матеріал можна констатувати, що сьогодні 

однією з основних тенденцій у навчальному процесі є постійне осучаснення і 

ревізія словникового запасу, доповнення його відповідними новими лексичними 

одиницями, їх опрацювання, використання сучасного арсеналу методичних 

знахідок під час практичних занять, що, у відповідь на вимоги сьогодення, має бути 

орієнтований на фахову діяльність людини, яка вивчає іноземну мову. Хоча знання 

англійської мови, вже є цінним навиком, але без знання неологізмів у сфері 

економіки, економісти матимуть труднощі при спілкуванні з іноземними колегами 

та при вивченні іншомовних джерел інформації. 
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MEHRSPRACHIGKEIT ALS DIDAKTISCHER ANSATZ ZUM 

 FREMDSPRACHENLERNEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

Багатомовність є важливим природним ресурсом у нашому глобалізованому суспільстві. 

Плюрилінгвізм, тобто багатомовність, передбачає вихідний постулат про те, що вивчення інших 

мов – це запорука успішного гуманітарного розвитку, як один з вагомих інструментів формування 

спільної європейської ідентичності. 

Schlüsselwörter: Mehrsprachigkeit, Mehrsprachigkeitsdidaktik, Fremdsprachenlernen, 

Globalisierung, die Europäische Union, plurilinguale Kompetenz, didaktischer  Ansatz.   
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Die Sprache ist ein grundlegender Bestandteil jedes souveränen Staates, daher 

versuchen Wissenschaftler zu verstehen, ob es möglich ist, die nationale Identität, die 

Einsprachigkeit und die Monokulturalität angesichts der Globalisierung zu bewahren.  

Die Analyse  der wissenschaftlichen Quellen  zeigt, dass es heute zwei Standpunkte 

zur Weiterentwicklung des sprachlichen Weltbildes gibt. Einer Theorie  zufolge wird die 

Menschheit einsprachig werden: Mit einer universellen, verständlichen Sprache, die sich 

auf Englisch gründet. Nach der zweiten Theorie wird die Gesellschaft mehrsprachig, 

multikulturell sein: Mit Bewahrung aller Sprachen, gegenseitiger Bereicherung der 

Kulturen durch Kontakte und gegenseitigen Respekt.  Linguisten sind davon überzeugt, 

dass es in der Zeit der ziemlich aggressiven Einführung der angloamerikanischen Sprache 

in der Welt notwendig ist, alle Sprachen beharrlich und entschlossen zu verteidigen und 

die Erhaltung der sprachlichen Vielfalt in der Welt zu fordern. 

Die Sprachenpolitik der Europäischen Union, insbesondere im Bereich des 

Sprachenlernens zeigt die außerordentliche Rolle von Sprachen in modernen 

Integrationsprozessen, die Bewahrung der sprachlichen Vielfalt der Gemeinschaft und 

die Förderung des Erwerbs von Fremdsprachen durch die EU Bürger. Der Zweck dieser 

Politik ist die Mehrsprachigkeit [5]. 

Der Begriff „Mehrsprachigkeit“ wurde Ende der 90er Jahre von den 

Wissenschaftlern J. Pool und M. Fettes eingeführt . Es bedeutet die Welt, in der die 

Fähigkeit, Sprachen zu verwenden, um zu kommunizieren und an interkulturellen 

Interaktionen teilzunehmen, die Norm ist; wo eine Person über mehrstufige Fähigkeiten 

in mehreren Sprachen und Erfahrung in mehreren Kulturen verfügt. Wissenschaftler 

betonen, dass Mehrsprachigkeit während des gesamten Lebens eines Menschen gebildet 

wird: Es handelt sich um die Spracherziehung in der Vorschule und Schule, an der 

Universität und um die ständige persönliche Sprachentwicklung einer Person, die neue 

Sprachen für unterschiedliche Zwecke und Bedürfnisse beherrschen kann [4 ].  

Mehrsprachigkeit ist heute ein selbstverständlicher Teil der 

fremdsprachendidaktischen  Diskussion. In der Fremdsprachendidaktik nutzt man den 

Begriff in der Bedeutung von individueller Mehrsprachigkeit und meint dabei eine 

Person, die neben der Erstsprache zwei oder mehr weitere Sprachen erworben bzw. 

gelernt hat [ 2].  Mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze sind im Allgemeinen dadurch 

gekennzeichnet, dass die vorgelernten Sprachen explizit miteinbezogen werden. Diese 

Ansätze basieren auf der Vorstellung, dass Sprachen nicht in strikt voneinander 

getrennten mentalen Bereichen gespeichert werden, sondern gemeinsam eine 

kommunikative Kompetenz bilden. Erfolgreiches Lernen findet vor allem dann statt, 

wenn neue Inhalte mit bereits gelerntem Wissen verknüpft werden. Die 

Mehrsprachigkeitsdidaktik macht sich eben dieses Phänomen zu Nutzen [ 3]. 

Plurilinguale Kompetenz beschreibt die Fähigkeit, in drei oder mehr Sprachen zu 

kommunizieren, und beinhaltet integral Sprachenwechsel, Codeswitching, 
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Sprachenmittlung und Transfer. Diese sprachenübergreifenden Aktivitäten bilden die 

Brücke zwischen den genutzten Sprachen. Sie können als Fertigkeiten gelehrt und gelernt 

und in mehrsprachigen Situationen als kommunikative Strategien genutzt werden [1].  

Also, ein mehrsprachiger Ansatz zum Sprachenlernen beinhaltet die Schaffung 

einer angemessenen Sprachenpolitik in jedem Land und die Bedingungen für deren 

Funktionieren. Der Inhalt einer solchen Politik und die Art und Weise, die ihre 

Entwicklung sicherstellt, sollte auf zwei grundlegenden Bereichen basieren: dem 

Sprachenlernen und der Entwicklung eines Mehrsprachigkeitsbewusstseins. 
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Акцентовано увагу на сутності, принципах та процесові використання різноманітних 

інноваційних форм організації навчання іноземної мови. Окреслено критерії, що враховуються 

при виборі інноваційних технологій.  

Ключові слова: інноваційні форми організації, навчальний процес, мовна особистість, 

інноваційні технології, метод, професійна компетентність. 

  

Українська школа, як і всі сучасні заклади освіти країни, розвивається у ХХІ 

столітті – столітті відкриття нових технологій. В даний час, коли в Україні 


