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ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАВИЧОК ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 
ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

 
Спілкування є однією з широко аплікабельних проблем педагогіки та 

психології. У контексті психолого-педагогічних розробок ця проблема 
конкретизується відповідно до розвитку та формування особистості дитини. 
Загальновизнано, що спілкування є першою та основною життєвою потребою 
людини. Воно є необхідною умовою становлення і розвитку людської 
особистості в тому значенні, що тільки в спілкуванні уможливлюється 
усвідомлення людиною власної людської суті. 

У сучасній філософській літературі (М.С.Каган, В.Г.Афанасьєв, 
Л.П.Буєва, Ю.Д.Прилюк) досліджується роль спілкування у формуванні та 
життєдіяльності особистості. При цьому висвітлюються такі аспекти, як 
соціалізуюча та індивідуалізуюча функції спілкування, розробляється 
проблема співвідношення суспільних відносин, діяльності та спілкування. 

У психології склалося кілька підходів щодо дослідження феномена 
спілкування. Найбільш детально розроблений і представлений в ряді робіт 
підхід до спілкування як до одного з видів людської діяльності (Б.Г.Ананьєв, 
О.М.Леонтьєв, А.В.Петровський). 

В.М.М’ясищев та його учні досліджують спілкування в руслі теорії 
відносин. Б.Ф.Ломов розглядає його як специфічну систему міжособистісної 
взаємодії. Психологи досліджують також феномени групового й 
колективного спілкування (Г.М.Андреєва, Є.С.Кузьмін), вікові особливості 
спілкування (Я.Л.Коломенський, Д.Б.Ельконін), спілкування школярів із 
учителями (А.С.Золотнякова, С.В.Кондратьєва). 

Педагогіка виділила спілкування в якості окремої теоретичної 
проблеми в 70-х роках (Л.І.Новикова, О.В.Киричук, Х.Й.Лійметс). Ученими-
педагогами досліджується ряд аспектів спілкування школярів у процесі 
пізнавальної діяльності (Г.І.Щукіна, М.Д.Виноградова, В.В.Котов), 
спілкування розглядається як фактор виховання школярів (А.В.Мудрик). 
Метою нашої статті є розкрити методику формування навичок ділового 
спілкування учнів німецькою мовою. 

Щоб визначити суть та значення спілкування у навчально-виховному 
процесі, насамперед необхідно з’ясувати загальне значення поняття 
„спілкування”, його характеристики. У психолого-педагогічній літературі 
прослідковується різноманітність підходів до визначення даного поняття. 
Трактуючи зміст поняття „спілкування”, дослідники виділяють різні аспекти 
в характеристиці цього феномена: обмін інформацією між людьми, їх 
взаємодія (Г.М.Андрєєва), психологічний контакт, сприйняття людьми один 
одного (О.О.Леонтьєв), взаємодія індивідів, процес їх взаємовпливу один на 
одного (Б.Д.Паритін), специфічний вид діяльності по „обробці” людей 
людьми (В.М.Тесленко). 

Під спілкуванням, ми розуміємо таку спільну діяльність людей, 



учасники якої ставляться один до одного і до самих себе як до суб’єктів. У 
психологічному плані з такого тлумачення спілкування випливає комплекс 
його когнітивних, емоційних і поведінкових параметрів: прийняття партнера 
і визнання його унікальності, усвідомлення його цінності і надання йому 
свободи, що є визначальними факторами спілкування. 

Аналіз численних досліджень з проблем спілкування дає підстави 
зробити висновок про одностайність науковців у думці про те, що 
спілкування має універсальне значення у формуванні та розвитку особистості 
людини. Конкретизується вона у принципі про комунікативну сутність 
особистості. Будь-яке відношення індивіда як особистості визначається його 
ставленням до іншої людини. Саме у процесі спілкування це проявляється на 
рівні індивідуального існування людини. З огляду на це, спілкування постає 
особистісною формою суспільних відносин. 

Наша педагогічна діяльність базується на організації ділового 
спілкування на засадах ціннісного ставлення до людини, що передбачає 
повагу до себе і здатність поважати іншу людину, великодушність, 
справедливість, взаєморозуміння і толерантність. У процесі формування в 
учнів досвіду ділового спілкування на уроках іноземної мови ми 
орієнтуємось насамперед на розвиток потреби дитини у спілкуванні без 
утилітарності, яке характеризується здатністю розрізняти добро і зло, 
безкорисливо співчувати і переживати, проявляти людяність і милосердя, 
доброзичливість і добропорядність, совість і добросовісність. Потреба у 
такому спілкуванні, як підтверджує наш досвід, тісно пов’язана із 
формуванням моральних потреб і оцінок, ідеалів, мотивів і вчинків (здатності 
адекватно реагувати на переживання іншого), що забезпечує розвиток 
потреби сприяти благополуччю іншого. Таке спілкування передбачає: 

– створення атмосфери психологічного комфорту; 
– встановлення особистісного контакту на основі партнерства з 

урахуванням норм людських взаємин; 
– безпосередній процес ділового спілкування на основі діалогу, що 

сприяє набуванню практичного досвіду взаємин між людьми; 
– забезпечення емоційного благополуччя; 
– використання вербальних і невербальних засобів взаємодії; 
– створення умов для самовираження і самоутвердження особистості, 

прояву індивідуальності. 
Важливим виміром, що виокремлюється в психологічному аналізі 

спілкування, в тому числі і виховного, є його структура – спілкування може 
бути монологічним або діалогічним. Монологічне спілкування 
характеризується поляризацією активності його учасників: один із них 
наказує, диктує, інший – пасивно сприймає. Тобто, за монологічного 
спілкування співбесідник виступає пасивним суб’єктом, його присутність 
лише залучає іншого співбесідника у процес спілкування. 

Діалог – це взаємодія суб’єктів, які здійснюють не тільки вербальний 
контакт, а і взаємодію, притаманну їх смисловим позиціям. Діалог, на відміну 
від монологу, безсумнівно є сутністю спілкування, а навчально-виховний 



процес, що реалізується спілкуванням, без діалогу неможливий. В діалозі 
активністю відзначаються всі його учасники. Діалог характеризується 
творчими методами навчання: бесідою, дискусією, рольовою грою. 
Пізнавальна діяльність у діалозі − критичне осмислення, отримання досвіду і 
його творче застосування. Діалог сприяє вільному саморозвитку, впевненості 
у власних силах, самореалізації співрозмовників. У діалогічному спілкуванні 
транслюється ставлення до співбесідника як активного його учасника. У 
цьому – виховний потенціал діалогу. Саме у побудові діалогічного 
спілкування ми вбачаємо можливість формування в учнів старших класів 
досвіду ділового спілкування на уроках іноземної мови. 

Перевага діалогу над монологом визначається і характером впливу 
різних форм педагогічної взаємодії на формування учнів: якщо у монолозі 
педагог є суб’єктом, а учень − об’єктом спілкування, то у діалогічному 
спілкуванні як учитель, так і учень є рівноправними його суб’єктами. 

Тобто, якщо у діалогічному спілкуванні завжди є момент пізнання 
однієї людини іншою людиною, а також пізнання кожним комунікантом 
самого себе, то воно виступає засобом формування у підростаючої 
особистості ставлення до інших людей, а також до самої себе. З огляду на це 
можна зробити висновок про те, що діалог є засобом виховання у школярів 
доброзичливості, толерантності, емпатії, поваги до інших тощо, що й 
підтверджується нашим дослідженням. 

Відносини на основі діалогу можливі лише тоді, коли є психологічна 
готовність до діалогу обох сторін. А щоб ця готовність була, потрібно 
цілеспрямовано формувати комунікативне ядро особистості. У зміст цього 
поняття психологи включають такі психічні риси, які встигли розвинутися в 
особистості й проявляються у спілкуванні. Особливе значення у цій 
сукупності властивостей має досвід спілкування з іншими людьми. 

Важливою для нашого дослідження є класифікація діалогів, 
запропонована Г.Бушем, який визначає такі основні діалогічні види залежно 
від їх провідної комунікативної функції: 

– інтеррогативний, тобто діалог, що будується за схемою запитання-
відповідь; 

– евристичний, що відбувається в умовах зіткнення протилежних 
думок, оцінок, суджень. Такий діалог є дискусією, диспутом; 

– риторичний, який передбачає як повідомлення інформації, так і 
вираження свого ставлення до неї. Такий вид діалогу має на меті 
непросто обмін інформацією між його учасниками, а і аргументацію 
власної точки зору, вміння її довести; 

– карнавальний діалог, тобто спілкування, що відбувається за умови 
вільного невимушеного навчання. 

Діалог-розпитування може бути одностороннім або двостороннім. У 
першому його варіанті ініціатива запитувати належить лише одному 
партнеру, у другому − кожному з них. Дієвим є саме двосторонній діалог, 
оскільки такий діалог розвиває ініціативність обох партнерів, характерну для 
природного спілкування. 



Одним з важливих умінь, яким повинні оволодіти учні, є уміння вести 
діалог-домовленість. Діалог-домовленість використовується при вирішенні 
співрозмовниками питання про плани та наміри. Його більш складним 
різновидом є діалог розпитування-домовленість. 

Метою діалогу-обміну враженнями, думками є виклад 
співрозмовниками свого бачення якоїсь події, проблеми, коли вони 
висловлюють свою думку, наводять аргументи для доказу, погоджуються з 
точкою зору партнера по спілкуванню або спростовують її. У такому діалозі 
ініціатива спілкування є двосторонньою. 

Більш складним вважається оволодіння учнями діалогом-обговорення, 
коли його учасники, дискутуючи, прагнуть виробити якесь рішення, дійти 
певних висновків, переконати в чомусь один одного . 

Виховні можливості процесу навчання діалогічного мовлення 
зумовлені, передусім, функціональною спрямованістю діалога. Так, ведення 
діалогу-розпитування допомагає учням засвоїти формули мовленнєвого 
етикету, необхідні для ситуативної реалізації соціальне значущих і соціальне 
детермінованих функцій спілкування: звертання, представлення, привітання, 
ввічливого прохання, запрошення, подяки, заохочення тощо. Такий діалог 
сприяє вихованню культури іншомовного спілкування на елементарному 
між-культурному рівні і створює сприятливі умови для формування в учнів 
загальних рис вихованої людини: чемності, доброзичливості, привітності, 
тактовності тощо. 

Взаємодія учнів у діалозі-домовленості також має допомагати 
вихованню у них привітності, ввічливості. Але разом з тим вона має 
сформувати у школяра вміння бути тактовним у разі відмови та вміння 
наводити переконливі аргументи на користь своєї позиції. 

Діалог-обмін думками, враженнями має сприяти формуванню 
критичного мислення учнів, здатності виробляти свою власну точку зору і 
водночас з повагою ставитися до точки зору співрозмовника, вміння ввічливо 
заохотити його до спілкування, підтримувати його, вміння надати йому 
психологічну підтримку і словом, і жестом. 

Ведення діалогу-обговорення має формувати позитивне, схвальне 
ставлення до співрозмовника; схвалення партнера і психологічне 
проникнення допомагають учневі точніше висловити свої думки, не 
замовчувати істотного. У такому діалозі виробляється уміння підтримувати 
розмову, вирішувати конфліктну ситуацію, давати належну оцінку проблемі, 
що обговорюється, бачити її з різних позицій. 

Вивчення ділового німецького мовлення у профільних класах старшої 
школи передбачає взаємопов’язаний комунікативний і соціокультурний 
розвиток учнів засобами іноземної мови, для підготовки їх до 
міжкультурного спілкування у різноманітних сферах життєдіяльності, в т.ч. й 
бізнес − сфері. В зв’язку з останнім стає актуальним вивчення курсу ділового 
спілкування як засобу самоосвіти у соціально-економічному напрямку, тобто 
засобу індивідуально-особистісного ознайомлення з діловим етикетом та 
культурою ділового мовлення, з основними поняттями бізнес-сфери. 



Курс з навчання ділового спілкування передбачає: 
– навчання усного діалогічного і монологічного мовлення в 

тематичних рамках бізнес-сфери; 
– навчання читання текстів публіцистичного і науково-популярного 

характеру з метою отримання інформації з теми;  
– розвиток основ культури та етикету ділового письма й знайомство з 

міжнародними стандартами ведення ділової документації в 
практично необхідних межах; 

– збагачення лексичного запасу через розширення ситуації 
спілкування у діловій сфері. 

Розглянемо реалізацію висвітлених положень на уроці ділового 
спілкування в 10 класі. 

Тема: Робота фірми. Службова поїздка.(узагальнюючий урок по темі). 
Мета: засвоєння учнями вмінь вести розмову на основі вивченого 

матеріалу, застосування вивченого матеріалу на письмі;  
забезпечувати комунікативний та соціокультурний розвиток учнів; 
готувати їх до міжкультурного спілкування у бізнес-сфері ; 
виховувати інтерес до країни, мова якої вивчається. 
Обладнання уроку: магнітофон, карта ФРН, німецькомовні журнали, 

газети. Додаткові посібники: Geschaftskommunikation von Axel Hering, 
Business Kurs von Borisko; Deutsch fur den Beruf von Adelheid Floffgen. 

Хід уроку 
1. Організаційнuй момент. 
Введення учнів у сферу іноземної мови. 
2. Повторения лексики до теми. 
Wiederholt dem Diktor nach! 
Die Firma, der Geschäftsführer, der Vertreter, der Lagervervvalter, der 

Sachhearbeiter, signieren, buchen, das Ticket, faxen, der Betriebswirt, der 
Produktionsleiter, der Chef, per Fax, dienstlich, telefonieren mit D. reservieren. 

3. Nennt die Synonyme zu den Wörtern und bildet die eigenen Siätze mit 
diesen Wörtern! 

1. faxen − durchfaxen − per Fax mitteilen 
2. die Firma-das Geschäft, das Unternehmen, die Gesellschaft 
3. der Leiler − der Chef, der Geschäftsführer, der Gescha’fismann 
4. zeichnen − signieren 
5. anrufen − telefonieren mit D 
6. bestellen − buchen − reservieren  
7. der Telex – das Fernschreiben  
8. die Flugkarte – das Ticket 
4. Buchstahiert und übersetzt fotgende Abkürzungen! 
GmbH − Gesellschaft mil beschränkter Haftung 
AG − Aktiengesellschaft 
Bzw. − beziehungsweise 
EWS − Europäisches Währungssyslem 
Fa − Firm a 



MfG − Mil freundlichen Grüβen 
Betr. − der Betreff 
e. h. − eigenhändig 
b. w. − bitte wcnden 
i. A. − im A u ft rag 
MvvSt − Mehrwerlsteuer 
5. Undjetzt inszenieren wir die Arbeit der Firmu „Avis” in Shytomyr. 
1. Sch. Meine Damen und Herren! 

Ich bin Geschäftsführer der Fa „Avis” / in Shytomyr. Mein Name ist 
... Unsere Fa produziert technische Haushaltgeräte! Gestatten sie mir 
das Personal unserer Fa vorzustellen, 

(Jeder Schiiler stellt sich vor, jeder hat seine Visitenkarte) 
Z.B. Mein Name ist... Ich bin Ukrainer. Ich, bin Voikswin von Beruf und 

arbeile als Manager bei der Fa „Avis”. Ich bin clem Geschäftsführer unterstellt und 
bin für die Angestellten vcrantwortlich. Usw. 

Chef: .. Wir haben die Information aus Leipzig bekommen. Sie bitten urn 
unseren Besuch zur Leipziger Messe. Unsere Geschäftspartner interessieren sich 
für unsere Produktion und bitten die Mustersendungen unserer Produktion 
mitzubringen. Die Vertreter der Fa müssen schon morgen nach Leipzig fliegen. 
Der Leiter der Gruppe wvird Frau Stepanowa. Die Sekretärin eriedigt alle 
Formalitäten: sie sendet ein Fax in die Fa in Leipzig, sie bestellt das Ticket bei der 
Lufthansa und reserviert Zimmer in einem Hotel in Leipzig. 

6. Учні пишуть на дошці 
a) Die Sekretärin sendet das Fax iiber die Ankunft der Vertreter der Fa 

„Avis” in Leipzig Telefax 
An: Hrn Мüller Fa Seifert 
Fax: 1049/201-4458  
Von Fa: Avis Shytomyr  
Fax : 0038/024-220-8050 Datum 4.12.04 

 
Sehr geehrter Flerr Müller! 
Fran Stepanowa und die Vertreter der Fa „Avis” in Shylomyr. Kommen am 

6. − 14. Dezember, Plug № LH 140 in Leipzig an. Ankunftszeit 9.45 Uhr. Bitte, 
teilen sie uns mil, wver sie am Flughafen abholen vvircl. 

Hotelreservierung: Hotel Merkur, drei Einzelzimmer 6. − 14.12 Mit 
freundlichen Grüβen i. A. Iwanowa  

b) Frau Iwanowa bestellt Tickets bei der Lufthansa. 
7. Telefongespäich 
– 1st das 264458? 
– Lufthansa Kyjiw. Guten Tag! 
– Avis Shytomyr. Ich möchte bitte 4 Plätze nach Leipzig buchen. Wann 

geht die Maschine? 
– Die geht täglich auβer Samstag. Ich empfehle Ihnen den Flug LI I 140 

7.30 Uhr. Sie sind um 9.45 Uhr in Leipzig. 
– Ausgezcichnet. 4 Plätze für den 6.12. 



– Geht in Ordnung. 4 Tickets für den 6.12. Der Flug №1 LH 140 
– Vielen Dank. 
8. Liеbе Schüller, stellt bitte vor, dass wir am Bord des Flugzeuges Boeing 

747 sind. 
Liebe Fluggäste! 
Wir bitten Sie sich anzuschnallen. Die Besatzung des Flugzeuges grüβt Sie 

am Bord unseres Flugzeuges Boeing 747. Wir fliegen in der Höhe 5000 km. Der 
Flug wird 1.20 Uhr dauern. 

9. Welche Begriffe fallen Ilinen im Zusammenhang mit Deutschland? 
(Die meisten antworteten: Bier, Berlin; Autobahn; Goethe; Humorlosigkeit) 
Учні розповідають про столицю Німеччини Берлін, про Лейпциг, про 

класиків німецької літератури і т.д. 
10. Dcr Flug ist zu Ende. Das Flngzeug landet im Flnghafen Leipzig. 
11. Заключний етап уроку. 
1. Підсумок уроку та домашнє завдання: 

A) Повторити вивчену лексику. 
Б) Скласти лист-запит. 
B) Текст, стор. 61, читати, перекладати. 
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