
 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
міжнародної сертифікації знань з 

новогрецької мови  

Міністерства освіти і релігії 

Греції  

у Маріупольському державному 

університеті 

 
 

 
 

Детальна інформація за рівнями: 

Α1 

(початковий 

рівень для 

дітей віком  

8-12 років) 

Сертифікат є підтвердженням початкового рівня володіння  

новогрецькою мовою в Греції, на Кіпрі та країнах Євросоюзу для  

дітей віком 8-12 років. 

Екзамен проводитиметься у МДУ 18 травня 2021 р. 

Α1 

(початковий 

рівень) 

Сертифікат є підтвердженням початкового рівня володіння  

новогрецькою мовою в Греції, на Кіпрі та країнах Євросоюзу для  

іноземців віком від 12 років. 

Екзамен проводитиметься у МДУ 18 травня 2021 р. 

Α2   

(базовий  

рівень) 

Сертифікат є підтвердженням базового рівня володіння  

новогрецькою мовою в Греції, на Кіпрі та країнах Євросоюзу. 

Екзамен проводитиметься у МДУ 18 травня 2021 р. 

Β1  

(середній 

рівень) 

Сертифікат є підтвердженням середнього рівня володіння новогрецькою 

мовою, дає право іноземцям навчатися у вищих навчальних закладах 

Греції та Кіпру та визнається на ринку праці цих країн. 

Екзамен проводитиметься у МДУ 18 травня 2021 р. 

 

Β2  

(високий 

рівень) 

 

Сертифікат є підтвердженням високого рівня володіння новогрецькою 

мовою в Греції, на Кіпрі та країнах Євросоюзу і враховується при 

розгляді документів на отримання стипендій та грантів на навчання і 

дослідницьку діяльність фондів, державних установ, університетів та 

інших навчальних закладів у Греції та на Кіпрі. 

Екзамен проводитиметься у МДУ 19 травня 2021 р. 

 

Γ1 

(досконалий 

рівень) 
 

Сертифікат є підтвердженням досконалого рівня володіння новогрецькою 

мовою в Греції, на Кіпрі та країнах Євросоюзу та дає право іноземцям, які 

отримують громадянство Європейського Союзу, претендувати на 

державні посади в Греції, включаючи освітні заклади всіх ступенів. 

Екзамен проводитиметься у МДУ 19 травня 2021 р. 

 

Γ2 

(компетентний 

рівень) 
 

Сертифікат є підтвердженням компетентного рівня володіння 

новогрецькою мовою в Греції, на Кіпрі та країнах Євросоюзу, дає право 

іноземцям, які отримують громадянство Європейського Союзу, викладати 

новогрецьку мову в освітніх закладах всіх ступенів, претендувати на 

державні посади в державних закладах Греції.  

Екзамен проводитиметься у МДУ 20 травня 2021 р. 

 


