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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Програма складена з урахуванням сучасних вимог до підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників відповідно до «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників», затвердженого постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800. 

Метою курсу «Культура грекомовного ділового спілкування» є підвищення рівня 

професійної компетентності новогрецької мови.   

Зміст професійної програми відповідає таким вимогам: 

 відображає сучасні тенденції мовної освіти, враховує основні напрями 

реформування освіти в Україні, особливості упровадження державних стандартів; 

 є спрямованим на удосконалення професійної компетентності вчителя іноземної 

мови; 

 є практично спрямованим з урахуванням стандартів мовної освіти і сучасних 

підходів до навчання іноземних мов; 

 відповідає загальнодидактичним і методичним принципам навчання.  

Зміст програми спрямований на удосконалення системи знань, професійних умінь і 

навичок, які необхідні вчителю новогрецької мови для здійснення педагогічної діяльності, 

підвищення рівня педагогічної майстерності у викладанні основ ділової новогрецької мови, 

формування навичок використання сучасних засобів навчання в навчальному процесі, задоволення 

потреб вчителів щодо професійного розвитку. 

Практична спрямованість змісту програми забезпечується шляхом його орієнтації на 

тренування навичок усної та письмової комунікації вчителів та формування професійної 

комунікативної компетентності в галузі ділового новогрецького мовлення та особливостей його 

викладання, що сприятиме успішній організації навчально-виховного процесу з новогрецької мов 

у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Зміст програми відповідає принципам науковості, системності, комплексності, 

послідовності, прогностичності, індивідуалізації, диференціації, збалансованості теоретичного і 

практичного компонентів, врахування індивідуального досвіду й індивідуальних освітніх потреб, 

проблемно-ситуативного навчання, врахування рівня професійної компетентності вчителів 

іноземних мов, їх прагнень щодо особистісного та кар’єрного розвитку, досвіду професійної 

діяльності і самоосвіти. 

Навчальний план короткострокових курсів підвищення кваліфікації розрахований на 30 

годин і складається з трьох тематичних модулів: 

1) мовні особливості офіційно-ділового стилю новогрецької мови, 

2) письмовий практикум,  

3) усний практикум. 

Кожен тематичний модуль передбачає години аудиторної та самостійної роботи. Навчання 

здійснюється за денною формою з використанням елементів дистанційного навчання. 

 



2. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
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ТМ 1. 
Мовні особливості офіційно-ділового стилю 

новогрецької мови 
12 8 4 4 4 

ТМ 2. 
Письмовий практикум 

12 8  8 4 

ТМ 3 
Усний практикум 

6 6  6 - 

 Загальна кількість годин: 30 22 4 18 8 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тематичний модуль  1 

Мовні особливості офіційно-ділового стилю новогрецької мови 

№ 

ПП 

Тема Всь

ого 

Ауд

итор

на 

робо

та 

Сам

ості

йна 

робо

та 

1. Лексичні особливості ділового новогрецького мовлення. 5 3 2 

2. Граматичні особливості ділового новогрецького мовлення. 5 3 2 

3. Мовленнєвий етикет ділового спілкування.  2 2  

 Всього 12 8 4 

 

Мета: ознайомити учасників із різними аспектами ділової комунікації новогрецькою 

мовою та її мовними особливостями на лексичному, морфологічному та синтаксичному 

рівнях, через серію практичних завдань показати особливості новогрецького ділового 

мовлення, зумовлені його належністю до «високого стилю», переваги та можливості 

дотримання мовленнєвого етикету під час ділового спілкування новогрецькою мовою.  

Зміст:  

1. Опрацювання лексичних особливостей ділового новогрецького мовлення;                      

2. Опрацювання граматичних особливостей ділового новогрецького мовлення;                           

3. Ознайомлення з мовленнєвим етикетом ділового спілкування новогрецькою мовою;                     

4. Ознайомлення з грекомовними джерелами інформації для отримання даних про 

особливості та структуру грекомовних документів. 

 

 



Тематичний модуль  2 

Письмовий практикум 

№ 

ПП 

Тема Всь

ого 

Ауд

итор

на 

робо

та 

Сам

ості

йна 

робо

та 

1. Написання СV, резюме, супровідного листа. 5 3 2 

2. Рекомендаційний лист новогрецькою мовою. 2 2  

3. Написання ділового листа. Електронна кореспонденція.  5 3 2 

 Всього 12 8 4 

 

Мета: ознайомити учасників із різними видами довідково-інформативних документів, 

документів із кадрово-контрактових питань, особистих офіційних документів 

новогрецької мови, формувати поняття про мовностилістичні особливості заяви, 

біографічної довідки,  рекомендаційного та супровідного листа тощо, техніку складання 

цих документів, структуру, правила оформлення, типові помилки при створенні; набути 

практичних навичок під час створення власних документів. 

Зміст: 1. Створення документів різних видів новогрецькою мовою. 

 2. Редагування текстів документів, відтворювання їх на бланках.  

3. Добирання та використовування у ділових документах найуживаніших типових мовних 

зворотів і кліше. 

 

Тематичний модуль  3 

Усний практикум 

№ 

ПП 

Тема Всь

ого 

Ауд

итор

на 

робо

та 

Сам

ості

йна 

робо

та 

1. Співбесіда с приводу працевлаштування. 3 3  

2. Ділова телефонна розмова. 3 3  

 Всього 6 6 - 

 

Мета:  ознайомити учасників із типами співбесід, підготовкою і правилами поведінки на 

ній, розглянути вимоги до ділового стилю людини, набути практичних навичок 

проходження співбесід під час ігрових ситуацій; дати визначення поняттю етикету 

телефонної розмови, визначити регламент, структуру, мовностилістичні особливості 

ділової телефонної розмови. 

Зміст:  

1. Удосконалення культури ділового мовлення вчителя як необхідна умова його 

професійного зростання.  

2. Публічний виступ і мистецтво презентації.  



3. Культура усного ділового мовлення.  

4.  Співбесіда.  

5. Ділова телефонна розмова. 

 6. Інсценування комунікативних ситуацій, обговорення помилок.  
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