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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма з новогрецької мови для 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів розроблена згідно з новим Державним
стандартом базової і повної загальної середньої освіти, відповідно до
Типових навчальних планів (додатки 1 та 2), затверджених Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ № 409 від 03.04.2012 року).
Дана навчальна програма базується на принципах:
 практичної спрямованості та комунікативної орієнтації навчання;
 взаємозв'язку у вирішенні комунікативних, освітніх, розвивальних і
виховних завдань;
 розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності;
 відбору та організації навчального матеріалу відповідно до вимог
мовознавства з урахуванням функціонального підходу, а також
специфіки оволодіння новогрецькою мовою;
 особистісної орієнтації;
 наступності у навчанні.
Головна мета навчання новогрецької мови у загальноосвітніх
навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної
компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі
мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від
соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які
забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її
соціалізації в новому для неї суспільстві.
Основними комунікативними уміннями є:
• уміння здійснювати усномовленнєве спілкування (у монологічній і
діалогічній формах);
• уміння розуміти зі слуху зміст автентичних текстів;
• уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним
рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної
інформації і як засіб оволодіння нею;
• уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до
поставлених завдань;
• уміння адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови,
розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння новогрецькою мовою;
• уміння використовувати у разі необхідності невербальні засоби спілкування
за умови дефіциту наявних мовних засобів.
Розвиток комунікативних умінь неможливий без оволодіння мовними
засобами реалізації усного і писемного мовлення. Проте знання лексичного і
граматичного матеріалу ще не забезпечує становлення комунікативних умінь.
Необхідні уміння оперування цим матеріалом, а також використання його
для породження і розпізнавання інформації у певних сферах спілкування.
Комунікативні
мовні
компетенції
формуються
на
основі
взаємопов’язаного мовленнєвого, соціокультурного, соціолінгвістичного і

мовного розвитку учнів відповідно до їхніх вікових особливостей та інтересів
на кожному етапі оволодіння іноземною мовою і складаються з:
• мовної (лінгвістичної) компетенції, яка забезпечує оволодіння учнями
мовним матеріалом з метою використання його в усному і писемному
мовленні;
• соціолінгвістичної
компетенції, яка забезпечує формування умінь
користуватися у процесі спілкування мовленнєвими реаліями (зразками),
особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для країни,
мова якої вивчається;
• прагматичної компетенції, яка пов’язана зі знаннями принципів, за якими
висловлювання організовуються, структуруються, використовуються для
здійснення комунікативних функцій та узгоджуються згідно з
інтерактивними та трансактивними схемами.
У процесі навчання новогрецької мови формуються загальні
компетенції, які складаються з:
• декларативних знань, що включають знання світу, соціокультурні знання
та міжкультурне усвідомлення; соціокультурна компетенція передбачає
засвоєння учнями знань соціокультурних особливостей країни, мова якої
вивчається, культурних цінностей та морально-етичних норм свого та інших
народів, а також формування умінь їх використовувати у практичній
діяльності;
• практичних та міжкультурних умінь і навичок, таких як соціальні вміння,
навички повсякденного життя тощо;
• “компетенції існування”, яка пов’язана з індивідуальними особливостями
поведінки, мотивацій, цінностей, ідеалів та типу особистості;
• загальнонавчальних
компетенцій (вміння вчитися), що сприяють
оволодінню учнями стратегіями мовленнєвої діяльності, спрямованої на
розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем.
Під час навчання реалізуються також освітня, виховна і розвивальна
цілі.
Освітня мета передбачає формування в учнів таких особистісних
якостей як:
— усвідомлення функцій новогрецької мови у навчальному процесі й у
суспільстві;
— усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за допомогою
якої сприймається дійсність;
— розуміння особливостей власного мислення;
— зіставлення новогрецької мови з рідною;
— оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції Республіки
Греція (країнознавство, лінгвокраїнознавство);
— залучення учнів до діалогу культур (іншомовної та рідної);
— уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для
задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником,
словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Засобами іноземної мови відбувається виховання учнів, яке
здійснюється через систему особистісних стосунків із новою культурою і
процесом оволодіння нею. Цьому сприяє виховання в учнів:
— позитивного ставлення до новогрецької мови як засобу спілкування,
поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури,
звичаїв і способу життя;
— культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі;
— емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує;
— розуміння важливості оволодіння новогрецькою мовою і потреби
користуватися нею як засобом спілкування.
Оволодіння іноземною мовою сприяє розвитку в учнів:
— мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;
— готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;
— бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння
новогрецькою мовою;
— уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання
проблемно-пошукової діяльності.
Усі цілі навчання досягаються у комплексі, підпорядковуються
головній меті та реалізуються у процесі її досягнення і сприяють таким
чином різнобічному розвитку особистості учня.
Оволодіння учнями новогрецькою мовою сприяє розвитку в них
здібностей використовувати її як інструмент спілкування в діалозі культур і
цивілізацій сучасного світу, вона розглядається як засіб міжособистісної
взаємодії в умовах багатонаціонального і полiкультурного світового
простору.
Зміст
програмового
матеріалу
забезпечує
реалізацію
міжпредметних зв’язків для поглибленого розуміння мовних явищ,
розширення світогляду учнів, формування умінь застосовувати знання,
засвоєні на уроках української мови, а також суміжні знання з інших
предметів.
Програма не обмежує самостійності й творчої ініціативи вчителя в
реалізації основних ліній змісту навчання новогрецькій мові. У разі потреби
вчитель може вносити певні корективи у орієнтований розподіл годин,
зазначений у програмі, на вивчення розділів і тем.
Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи з
новогрецької мови проводиться відповідно до норм и вимог, закладених у
програмі, критеріїв, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України.
Рівень володіння новогрецькою мовою на кінець дев’ятого класу
відповідає рівню А2+ згідно з «Загальноєвропейськими Рекомендаціями з
мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання».

