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Розділ 1 

Програма співбесіди для абітурієнтів, які поновлюються або переводяться, 

вступають для здобуття другої вищої освіти та паралельного навчання на 2 курс 

освітнього ступеня «Бакалавр» факультету грецької філології  та перекладу за 

спеціальністю 01 Освіта. 014.02 Мова і література (новогрецька) 

 

1.1. Цілі та завдання  

Абітурієнти, що поновлюються або переводяться, вступають для здобуття другої 

вищої освіти та паралельного навчання на 2 курс спеціальності 01 Освіта. 014.02 Мова і 

література (новогрецька) повинні володіти уміннями та навичками чотирьох видів 

іншомовної мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма для 

здійснення іншомовного спілкування в типових життєвих ситуаціях, умінням 

застосування знань та навичок на практиці (відповіді на запитання, переказ прочитаного 

тексту, висловлення власної думки на задану тему, надання оцінки подіям чи фактам, 

переклад з рідної мови на новогрецьку та навпаки, постановка питань усіх типів до 

текстів, ситуацій, малюнків, правильне орфографічне написання лексичних одиниць 

активного словника, написання творів за запропонованими темами), розуміти та 

продукувати іншомовний вислів відповідно до умов мовленнєвої комунікації, а також 

володіти теорією з методики викладання ОІМ (новогрецької) 

 

1.2. Зміст та структура співбесіди з новогрецької мови як основної іноземної 

мови 

Перелік тем для співбесіди 

• з граматики новогрецької мови 

1. Іменник. Загальна характеристика іменника. Категорія відмінку. Відмінювання 

іменників 1 відміни (з закінченнями –ας, -ης, -ος), 2 відміни ( –η, -α), 3 відміни (-ο, -ι). 

2. Прикметник. Загальна характеристика. Узгодження іменника та прикметника. 

Відмінювання прикметників із закінченнями -ος,-η,-ο, -ος,-α,-ο. 

3. Загальна характеристика дієслова. Дієвідмінювання дієслів активного стану І та ІІ 

(1 та 2 класу) дієвідміни у теперішньому часі. 

4. Дієвідмінювання дієслів пасивного стану І та ІІ дієвідміни у теперішньому часі. 

5.  Відмінювання та вживання питальних займенників. 

6.  Відмінювання та вживання вказівних займенників. 

7.  Відмінювання та вживання присвійних займенників. 

8.  Відмінювання та вживання означених займенників. 

9.  Вживання та відмінювання кількісних числівників від 1 до мільйону.  

10.  Відмінювання нерівноскладових прикметників із закінченнями -ης,-α,-ικο. 

11.  Відмінювання та вживання прикметника πολύς. 

12.  Відмінювання іменників 1 відміни з закінченням – έας. 

13.  Різновідмінювані іменники. 

14.  Відмінювання прикметників із закінченнями – ής,-ής,-ές. 

15.  Відмінювання та вживання порядкових числівників від 1 до 1000000. 

16.  Дієвідмінювання дієслів стягненої форми у теперішньому часі. 

17.  Відмінювання іменників 3 відміни з закінченнями –μα, -ος. 

18.  Відмінювання прикметників із закінченнями –υς,-ια,-υ. 

19.  Вживання неозначених займенників. 

20.  Вживання, значення та утворення залежного способу дієслів. 

21.  Відмінювання нерівноскладових іменників 1 відміни  з закінченнями – ας,-ης,-ες,-

ους, та 2 відміни з закінченнями  -α 

22.  Вживання сильної та слабкої форми особових займенників. 

23.  Вживання взаємних займенників. 

24.  Визначення національної приналежності особи. 
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25.  Вживання прийменників πριν, επί, ως, χωρίς, κατά, σε, παρά, με. 

26.  Відмінювання дієприслівника ενδιαφέρων,-ουσα,-ον. 

27.  Прислівник. Класифікація прислівників. Утворення прислівників від іменників. 

28.  Дієвідмінювання дієслів пасивного стану І та ІІ дієвідміни у теперішньому часі та 

умовному способі. 

29.  Минулий недоконаний час дієслів активної форми. 

30.  Минулий час доконаного виду дієслів активного стану І та ІІ дієвідміни. 

31.  Майбутній час дієслів активного стану І та ІІ дієвідміни. 

32.  Визначення часу. 

33.  Відмінювання прикметників із закінченнями -ής,-ιά,-ί. 

34.  Ступені порівняння прикметників. Ступені якості. 

35.  Дієвідмінювання дієслів пасивного стану І дієвідміни у майбутньому часі та 

умовному способі. 

36.  Наказовий спосіб дієслів. 

37.  Відмінювання іменників 3 відміни із закінченням -ως. 

38.  Зворотні займенники.  

39.  Співвідносні числівники. 

40.  Відмінювання іменників 3 відміни із закінченням -ας, -αν, -εν, -υ, -ος.  

  

•  з усного мовлення 

1. Знайомство 

2. Навчання 

3. Родина 

4. Тіло людини  

5. Одяг 

6. Мій робочий день 

7. Мій друг. 

8. Пори року. 

9. Греція. 

10. Мій будинок. 

Абітурієнт має також володіти лексикою та вміти відповісти на питання за темами: 

Національні та релігійні свята Греції, прогноз погоди. 

 

З методики викладання ОІМ (новогрецької) 

 

1. Методика як навчальна, наукова, практична дисципліна. 

2. Методи дослідження в методиці навчання. 

3. Цілі навчання. Зміст навчання. Засоби навчання. 

4. Навчання фонетичного матеріалу. 

5. Навчання граматичного матеріалу. 

6. Навчання лексичного матеріалу. 

7. Читання як вид мовленнєвої діяльності. 

8. Навчання ознайомлювального читання. Навчання вивчального читання. 

 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

 

1. Питання з граматики новогрецької мови. 

2. Усна бесіда за лекційним матеріалом. 

3. Граматичне завдання (тест). 

 

Додаток 

Зразок лексико-граматичного тесту 
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1. Συμπληρώστε τα κενά με τα ουσιαστικά: 

1. Μας εξήγησαν λεπτομερώς ποια είναι ________________________ μας. (το καθήκον) 

2. Αυτοί δεν ήταν άνθρωποι, ήταν σωστά ________________________ . (το τέρας) 

3. Η μυρωδιά ____________________ έφτασε έξω στη βεράντα. (το κρέας) 

4. Η ταχύτητα _____________________ είναι μεγαλύτερη από του ήχου. (το φως) 

5. Οι χημικοί εξετάζουν τα συστατικά του κάθε______________. (το οξύ) 

6. Η άκρη __________________ είναι μυτερή. (το δόρυ) 

7. Η πρόβλεψη ______________________ είναι δύσκολη.(το μέλλον) 

8. Η γράψη των ________________________ στο τέλος των δεκαδικών ψηφίων δεν αλλάζει την 

αξία του αριθμού. (το μηδέν) 

9. Έχει διαβάσει __________________ γύρω από αυτό το γεγονός. (το παν) 

10. Η οικονομία της χώρας πάει καλά μόνο σε δύο _________________. (τομέας) 

11. Ποιοι ζήτησαν αυτούς ____________________. (καφές) 

12. Έξω από το χωριό μας υπάρχουν __________________. (αλεπού) 

13. _________________ ___________________ είναι Θεμιστοκλής και Αλκιβιάδης. (όνομα, 

παππούς)  

14. Σε παρακαλώ να πας σε ____________________ να πάρεις μισό κιλό φέτα.    (μπακάλης) 

15. Πολλά _________________ ζητούν τη λύση _____________________ από τον Οργανισμό 

Ηνωμένων __________________. (κράτος, πρόβλημα, έθνος) 

16. Πολύ εύκολα θυμώνει και αρχίζει ____________________. (καβγάς) 

17. Εμείς κάνουμε πολλά ____________. (λάθος) 

18. Είναι μεγάλη η αξία αυτών των __________. (δάσος) 

19. Παρακολουθούσε την εξέλιξη _____________ στην Αμερική με __________.     (γεγονός, 

ενδιαφέρον) 

20. Η μελέτη των ουράνιων __________ και γενικά ____________ αποτελεί αντικείμενο 

Αστρονομίας.( το σώμα, το σύμπαν) 

 

2. Βάλτε τα επίθετα στο σωστό τύπο: 

1. Ο αδερφός μου έχει _____________________ ώμους. (φαρδύς) 

2. Πέτρο, τα μαλλιά σου είναι πολύ ____________________. (μακρύς) 

3. Η Λίζα καταλαβαίνει ότι είναι πολύ ____________________ αλλά δεν μπορεί να αλλάξει. 

(ζηλιάρης) 

4. Ο πατέρας και η μητέρα έχουν ίσια μαλλιά, όμως και τα δυο τους παιδιά είναι 

________________________. (σγουρομάλλης) 

5. Αυτά τα προγράμματα είναι ________________________. (δημοφιλής) 

6. Η πατρίδα μου δεν είναι πλούσια γιατί έχει πολλές ______________________ περιοχές. 

(αμμώδης) 

7. Πώς κρατάς αυτή την τσάντα; Είναι πολύ __________________. (βαρύς) 

8. Το καλοκαίρι καταστρέφονται _________________ δάση. (πολύς) 

9. Η συνήθεια __________________ ανθρώπου είναι να μην χαιρετάει τους άλλους. (αγενής)  

10. Έχω έναν ______________________ φίλο. (πεισματάρης) 

11. Το παιδί του είναι πολύ ______________ .(αναιδής) 

12. Η θεία μου είναι μεγάλη ______________και _____________. (τεμπέλης, υπναράς) 

13. Ο Αλέκος και ο Κώστας είναι πολύ _______________ . (ζηλιάρης) 

14. Βάλτε τα ρήματα στο σωστό τύπο της _______________ Υποτακτικής. (συνεχής) 

15. Ακούστηκε η φωνή του _______________ κοριτσιού. (γκρινιάρης) 

16. Είναι οι τσάντες των _______________ φιλών. (σγουρομάλλης) 

17. Αυτή η τραγουδίστρια είναι πολύ __________________ στη χώρα της. (δημοφιλής) 

18. Οι σχέσεις των __________________ ανθρώπων με άλλους είναι το πρόβλημά τους. 

(αδύνατος) 

19. Αυτές οι αποφάσεις είναι του __________________ Οργανισμού Υγείας. (Διεθνής) 

25  
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20. Γνωρίζω ___________ ανθρώπους εδώ. (πολύς) 

21. Δεν ξέρω μάκρος και  φάρδος  αυτού του _________________  δρόμου. (ασφαλής) 

22. Οι ____________ φράσεις δεν είναι πάντα _____________ . (πομπώδης, ειλικρινής)  

23. Το δικαστήριο επέβαλε __________ ποινές σε ____________ . (βαρύς, εγκληματίας) 

24. Μου αρέσει __________________ _________________ μουσική. (μοντέρνος, γρήγορος)  

25. Ο πλευρονήκτης, ένα είδος ψαριού, όταν βρίσκεται σε __________ βυθό, παίρνει  ένα 

_________  _________χρώμα.(αμμώδης, κιτρινωπός, καφετής)  

 

 

 

3. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα ρήματα ενεργητικής φωνής: 

1. Τα παιδιά _____________ πολύ και ___________ όλο το φαγητό. (πεινώ, τρώω) 

2. Πού μπορώ ______________ το παλτό μου; (κρεμώ) 

3. Σήμερα θέλω _____________ κάπου έξω με τους φίλους μου. (βγαίνω) 

4. Είναι τα γενέθλιά μου και θέλω _____ σας ___________. (κερνώ) 

5. Όταν ____________ στο Πανεπιστήμιο ____________ στο φοιτητικό οίκο. (σπουδάζω, 

μένω) 

6. Δεν _____________ στις εξετάσεις μου. ( περνώ) 

7.  Ο γιατρός του _____________ ________________ το φάρμακο τρεις φορές κάθε μέρα. 

(συμβουλεύω, παίρνω) 

8.  Το πρωί συνηθίζω _____________ ένα σάντουιτς και να __________ έναν βαρύ καφέ. 

(τρώω, πίνω) 

9.  Δεν μπορώ __________σου το ______ .(λέω – άρνηση) 

10.  Ο πατέρας ___________ την εφημερίδα, ενώ εγώ _____________ τα μαθήματά μου. 

(διαβάζω, μελετώ) 

 

 

4. Συμπληρώστε τα κενά με σωστό τύπο της προστακτικής ρημάτων: 

1. Γιώργο, _______________ τα φώτα όταν φεύγεις από το σπίτι. (σβήνω) 

2. ______________________πάντα ευγενικά με τους μεγαλύτερους. (φέρομαι) 

3. Μην ____________________ συνέχεια, θα είναι χάλια τα μαλλιά σας. (βάφομαι) 

4. Κορίτσια, μην_____________ πολλά λεφτά κάθε μέρα. (ξοδεύω)  

5. Χρίστο, Μαρία, __________________ πρώτα την πόρτα όταν μπαίνετε στο 

δωμάτιο.(χτυπώ) 

6. ____________________ το ανέκδοτο. (αυτή, λέω) 

7. ____________________ότι σας είπα την αλήθεια. (πείθομαι) 

8. ___________________ τη διαφορά ανάμεσα σε δύο προϊόντα. (αισθάνομαι) 

9. Παιδιά, μη________________ άλλη φορά προβλήματα στην τάξη.(δημιουργώ) 

10. ____________________καλά για τη συμπεριφορά σου. (σκέφτομαι) 

11. Πέτρο, __________________ αμέσως! Αργούμε! (σηκώνομαι) 

12. Ποτέ μην _________________ το χαρτί χωρίς να το διαβάσεις προσεχτικά. (υπογράφω) 

13. Αν θέλετε, ____________ στο πάρτι μου απόψε.(έρχομαι) 

14. _____________________ από την τράπεζα κάθε φορά που έχεις ανάγκη. (δανείζομαι) 

15. Κώστα, μην _________________ τα βιβλία σου εδώ και εκεί. (αφήνω) 

16.  Μην___________________ εδώ. Δεν το θέλω. (έρχομαι) 

17. ___________________ με το δικό σου σαμπουάν. (πλένομαι) 

18. ______________________ για τα δώρα στους συγγενείς σας. (ξοδεύομαι) 

19. _____________ όπου θέλεις. (κάθομαι) 

20. _____________________ καλύτερος, σε παρακαλώ! (γίνομαι) 

21. Μην _____________________ σε ξένες υποθέσεις. (μπλέκομαι) 

22. _____________________ τη βοήθειά του. (αρνούμαι) 

23. _____________________ τη ζωή και τον ήλιο! (χαίρομαι) 

24. Μην ____________________, θα σε χρειαστώ σε λίγο. (χάνομαι)  

30  

15  
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25. ________________ αυτή τη ζακέτα, σου πάει.(φορώ) 

 

5. Μετατρέψτε τα ουσιαστικά σε προσωπικές αντωνυμίες. 

1. Ο αδελφός πάντα στέλνει σ’εσένα ένα δώρο. 

________________________________________ 

2. Δίνω στο Γιάννη μια επιταγή. 

________________________________________ 

3. Σε ποιον δίνεις το κλειδί; 

________________________________________ 

4. Αγοράζω σ’αυτές τις μάλλινες μπλούζες. 

________________________________________ 

5. Ξέρω τον Αντρέα πολύ καλά. 

________________________________________ 

6. Αφήνετε τους φακέλους σας στο τραπέζι. 

________________________________________ 

7. Βοηθάμε πάντα τη μητέρα μας. 

________________________________________ 

8. Διαβάζει η δασκάλα σ’εσάς καμιά ιστορία; 

________________________________________ 

9. Στη μητέρα μου και εμένα πάει το άσπρο χρώμα. 

________________________________________  

 10  

 

6. Βάλτε τα ρήματα στο σωστό τύπο του Ενεστώτα: 

1.  Εσείς __________________ τα ελληνικά τραγούδια; (τραγουδώ) 

2. Εσείς δε _________________ μαζί μας. Γιατί; (συμφωνώ) 

3. Η Αλίκη _________________ το λεξικό, όταν δεν  ___________ τι σημαίνει  μια λέξη. 

(χρησιμοποιώ, ξέρω) 

4. Εμείς όταν _____________ , ____________ νερό από τη μαμά μας.(διψώ, ζητώ) 

5. Η Αγγελική και ο Νίκος δεν _______________ , όταν η μητέρα τους _____________ . 

(απαντώ, ρωτώ) 

6. Γιατί δεν ____________ ποτέ στο σπίτι σας τον Άγγελο και τη γυναίκα του, κυρία Σοφία; 

(καλώ) 

7. Ποιος ____________ εκείνο το αυτοκίνητο; (οδηγώ) 

10  

7. Βάλτε τα ρήματα της παθητικής φωνής στο σωστό τύπο (Αόριστο, Μέλλοντα ή 

Υποτακτική) 

1. Το σπίτι _____________________ από τους κατοίκους.(εγκαταλείπομαι) 

2. Πολλά ζώα και φυτά ______________________ από το πρόσωπο της 

γης.(εξαφανίζομαι) 

3. Η απάντηση πρέπει ________________ αύριο. (δίνομαι) 

4. Του χρόνου ___________________ τα μέτρα από το κράτος.(παίρνομαι) 

5. Μπορείς __________________ σ’ αυτό το σύλλογο.(γράφομαι) 

6. Τα παιδιά _____________________ στην είσοδο του σχολείου.(σπρώχνομαι) 

7. Εμείς _________________ να φύγουμε. (αναγκάζομαι) 

8. Η αλήθεια _________________ τελικά. (λέγομαι) 

9. Εσείς ___________________ ποτέ στον καθρέφτη; (κοιτάζομαι) 

10. Η φίλη μου ___________________ γιατρός.(γίνομαι) 

11. Κυρία, ___________________ οπωσδήποτε! (εκλέγομαι) 

12. __________________ κοντά στο τζάκι για __________________.(κάθομαι, 

ζεσταίνομαι) 

13. Ο Πέτρος _________________ πολύ από τους γνωστούς του. (σέβομαι) 

14. Παιδιά, σε λίγο _______________ στο κέντρο. (βρίσκομαι) 

25  
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15  

 

8. Μεταφράστε τα αριθμητικά 

восьмая ученица –  

минуты одного часа –  

тринадцать шкафов –  

цена четырех сумок –  

шестой журнал –  

двадцатые телефоны –  

295 человек –  

десяток учеников –  

1359 –  

В 1968 году –  

10  

9. Διαλέξτε την σωστή αντωνυμία 

1.    _____________ είναι φοιτητές. 

    α) αυτοί               β) αυτή              γ) αυτές 

2. ________ έιναι τα βιβλία; - Των φίλων μας. 

    α) τι                β) ποιανών                 γ) τίνος 

3. Αυτό είναι το σπίτι μου και εκείνο _____________ 

    α) δικό σου          β) μόνο σου       γ) ίδιο σου 

4. Τα βιβλία είναι __________ 

    α) δικά μας          β) ίδια τους        γ) μοναχά τους  

5. _________ άνθρωπος είναι αυτός; - Είναι καλός άνθρωπος. 

    α) τίνος                β) ποιος             γ) τι 

6. Αυτό εδώ το φόρεμα είναι κόκκινο και ____________ εκεί είναι μπλε. 

   α) εκείνο               β) τέτοιο            γ) τόσο 

7. Το παιδί μένει ____________ 

   α) μόνο του           β) μοναχό του    γ) ίδιο του 

8. ____________ τα βιβλία δεν έχω. 

   α) τέτοια               β) αυτά                γ) τόσα 

9. Σε ________________ κάνετε την πρόταση; 

10. ____________ άντρες ξέρετε εδώ; - 12 άντρες. 

10  
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Розділ 2 

Програма співбесіди для абітурієнтів, які  поновлюються або переводяться на 3 курс 

освітнього ступеня «Бакалавр» факультету грецької філології та перекладу за 

спеціальністю 01 Освіта. 014.02 Мова і література (новогрецька) 

 

2.1. Цілі та завдання  

 

Абітурієнти, що поновлюються або переводяться, вступають для здобуття другої 

вищої освіти та паралельного навчання на 3 курс спеціальності „Мова та література 

(новогрецька)” повинні володіти базовими знаннями з граматики новогрецької мови, 

вміти розпізнавати та застосовувати на практиці граматичні структури в усному (відповіді 

на запитання, переказ прочитаного тексту, висловлення власної думки на задану тему, 

надання оцінки подіям чи фактам) та в письмовому мовленні (переклад з рідної мови на 

новогрецьку та навпаки, постановка питань усіх типів до текстів, ситуацій, малюнків, 

правильне орфографічне написання лексичних одиниць активного словника, написання 

творів за запропонованими темами), розуміти та продукувати іншомовний вислів 

відповідно до умов мовної комунікації, вміти достатньо вільно говорити на мові, що 

вивчається, володіти мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності, володіти теорією з 

методики викладання ОІМ (новогрецької) 

 

2.2. Зміст та структура співбесіди з новогрецької мови як основної іноземної 

мови 

Перелік тем для співбесіди 

•  з граматики новогрецької мови 

1.Умовний спосіб дієслів. 

2.Аорист дієслів пасивного стану 2 дієвідміни. 

3.Залежний спосіб та майбутній час дієслів пасивного стану 2 дієвідміни. 

4.Дієприкметник. 

5.Перфект. 

6.Передминулий час. 

7.Іменники середнього роду на -σιμο, -ξιμο, -ψιμο; жіночого на -ου. 

8.Минулий час недоконаного виду дієслів пасивного стану. 

9.Наказовий спосіб дієслів пасивного стану. 

10. Застарілі прийменники. 

11. Бажальний спосіб дієслів. 

12. Майбутній складний час. 

13. Залежний спосіб. 

14. Неправильні займенники. 

 

•  з усного мовлення 

1. Грецька кухня 

2. Міста 

3. На пошті 

4. Лист другу 

5. Сільське господарство 

6. Медичне забезпечення 

7. Моє село 

8. Офіційний візит. Переговори 

9. Обряди та звичаї греків 

10. Професії 

11. Духовний та культурний розвиток Греції (η εκπαίδευση, η τέχνη). 
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•  теоретичні питання для співбесіди (з циклу лекційних дисциплін) 

1. Навчання переглядового читання. Навчання пошукового та критичного читання. 

2. Аудіювання як один з найважчих для навчання видів мовленнєвої діяльності. 

Вправи для навчання аудіювання. 

3. Навчання техніки письма. 

4. Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності. 

5. Навчання монологічного мовлення. 

6. Навчання діалогічного мовлення. 

7. Функції контролю. Види контролю. 

8. Вимоги до контролю. Засоби контролю. Форми контролю. 

 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

1. Питання з циклу лекційних дисциплін (на вибір викладача з переліку питань). 

2. Усна бесіда за запропонованою темою. 

3. Граматичне завдання (тест). 

 

Додаток 

Зразок лексико-граматичного тесту 

 

1. Συμπληρώστε τα κενά προσέχοντας το χρόνο. 

1. Δεν _____________________________ ακόμα το πρόβλημα. (ξεπερνιέμαι)  

2. Πρόσεξε! _____________________. (κόβομαι) 

3. ____________________________ όλα τα λουλούδια. (φυτεύομαι)  

4. Ο Αντρέας ___________________ όλη τη μέρα. (κοιμάμαι) 

5. Τον _________________________ παντού, και δεν τον βρήκαμε. (ψάχνω)  

6. Η τούρτα  ____________________ . (διαιρούμαι)      

7. Πριν λύσει αυτό το πρόβλημα, _______________________ άλλο. (δημιουργώ) 

8. Οι καταστροφές _____________________ από τη νεροποντή. (προκαλούμαι) 

9. ____________________, όταν έμαθε την κατάσταση. (ρισκάρω)  

10. Παλιότερα η πόλη ___________________ από δυο μεγάλα μέρη. (αποτελούμαι) 

 

2. Συμπληρώστε τα κενά με τις μετοχές. 

1. Η θάλασσα ήταν πολύ __________________. (ταράσσω) 

2. Ήταν εικόνες γεμάτες ____________________ πρόσωπα. (σκάβω) 

3. Να μη θυμόμαστε τα ___________________. (περνώ) 

4. Τα χωράφια ήταν _________________________. (καλλιεργώ) 

5. Το κάστρο είναι ________________________. (καταστρέφω) 

6. Είναι ____________________ ολόψυχα στη μητέρα του. (αφοσιώνω) 

7. __________________ στα γεγονότα έβγαλε σωστά συμπεράσματα. (βασίζω) 

8. Τα φρούτα είναι ____________________. (χαλώ) 

9. Αυτά τα πράγματα είναι _______________________. (λέω) 

10.Ήταν _______________________ με την Αλίκη. (παντρεύω) 

 

3. Βάλτε το σωστό τύπο των υποθετικών προτάσεων. 

1. Θέλω να έρθω μαζί σας, αν με ___________________. (παίρνω) 

2. Αν μας έβλεπε, ____ μας _____________. (μιλώ) 

3. Αν σου αρέσει το φόρεμα, ___________________. (αγοράζω) 

4. Θα __________________ τη γλώσσα πιο γρήγορα, αν μελετούσε κάθε μέρα. (μαθαίνω) 
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5. Αν ________________ στην πόλη μας, θα κάναμε βόλτες μαζί. (ζω) 

6. Θα τον ___________________ , αν δεν τον γνώριζα καλά. (πιστεύω) 

7. Αν του το είπες, δεν______________ δίκιο. (έχω) 

 

4. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα ρήματα στην Ευχετική έγκλιση. 

1. Ας ____________________ καμιά φορά και τους άλλους. Μόνο εαυτός της την ενδιαφέρει. 

(σκέφτομαι) 

2. Καλύτερα να μην ____________________ απόψε. Δεν θα ξέρω ακόμα τι να της πω. 

(τηλεφωνώ) 

3. Μακάρι να ___________________ ο Κώστας έξω. Δεν υπά΄ρχει καθόλου φαγητό στο σπίτι. 

(τρώω) 

4. Μακάρι να ___________________ νωρίτερα. Τώρα πια είναι αργά. (μαντεύω) 

5. Αχ και να ___________________ πρωθυπουργός! Η χώρα θα έβλεπε πολλά καλά. (είμαι) 

6. Αλίκη, από τον επόμενο μήνα θα ήθελα να _____________________ τη δουλειά σου 

καλύτερα. (οργανώνω) 

7. Θα ήθελα να μην ______________________ τη μητέρα σου ξανά. Να της μιλάς καλύτερα, 

σε παρακαλώ. (στενοχωρώ) 

8. Ας ___________________δέκα εκατομμύρια στο λαχείο και θα έβλεπες πόσα πράγματα θα 

έκανα. (κερδίζω) 

 

5. Να μετατρέψετε τις προτάσεις από τις ενεργητικές σε παθητικές και αντίθετα. 

1. Το έχω παρατηρήσει ακόμα στη γιορτή του. 

________________________________________________________________ 

2. Πάντα άκουγε τις ειδήσεις στις 8 το βράδυ. 

________________________________________________________________ 

3. Τα παιδιά είχαν πιάσει πολλές πεταλούδες πριν γυρίσουν σπίτι. 

________________________________________________________________ 

4. Τα έργα του επαινούνταν από τους κριτικούς. 

________________________________________________________________ 

5. Πρέπει να πλύνεις τα πιάτα αμέσως. 

________________________________________________________________ 
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Розділ 3 

Програма співбесіди для абітурієнтів, які  поновлюються або переводяться на 4 курс 

освітнього ступеня «Бакалавр» на факультет грецької філології  та перекладу за 

спеціальністю 01 Освіта. 014.02 Мова і література (новогрецька)   

 

3.1. Цілі та завдання  

 

Абітурієнти, що поновлюються або переводяться, вступають для здобуття другої 

вищої освіти та паралельного навчання на 4 курс спеціальності „Мова та література 

(новогрецька)” повинні володіти базовими знаннями з синтаксису новогрецької мови, 

вміти розпізнавати та застосовувати на практиці граматичні структури в усному (відповіді 

на запитання, переказ прочитаного тексту, висловлення власної думки на задану тему, 

надання оцінки подіям чи фактам) та в письмовому мовленні (переклад з рідної мови на 

новогрецьку та навпаки, постановка питань усіх типів до текстів, ситуацій, малюнків, 

правильне орфографічне написання лексичних одиниць активного словника, написання 

творів за запропонованими темами), розуміти та продукувати іншомовне висловлювання 

відповідно до умов мовленнєвої комунікації, вміти досить вільно говорити на мові, що 

вивчається, володіти мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності, теоретичними та 

практики навичками володіння методикою викладання ОІМ (новогрецької). 

 

3.2. Зміст та структура співбесіди з новогрецької мови як основної іноземної 

мови 

Перелік тем для співбесіди 

•  з синтаксису новогрецької мови 

1.Структура мови. Складне синтаксичне ціле. 

2. Речення. Види речень. 

3. Просте та складне речення. 

4. Лексичне ціле. Групи слів у реченні. Види. 

5. Лексичне ціле іменного типу. Іменні означення – одно відмінювані, 

    різновідмінювані. Пояснення, прикладка. Відокремлені члени речення. 

6. Різновідмінювані означення  в Родовому відмінку. Види. 

7. Прикметникові означення. Види. 

8. Означення прислівникового типу.  

9. Лексичне ціле дієслівного типу. 

10. Головні члени речення. Підмет. Присудок. 

11. Види присудка. Простий та складний присудок. 

12. Другорядні члени речення. 

13. Означення. Види означень. 

14. Додаток. Прямий та непрямий додаток.  

15. Перехідні та неперехідні дієслова. Дієслова з одним та двома додатками. 

16. Складне речення. Будова складного речення. 

17. Сполучниковий і безсполучниковий зв’язок у складному реченні. 

18. Сполучникове складне речення. Складносурядне речення. 

19. Складнопідрядне речення. 

20. Безсполучникове складне речення. 

21. Складне речення з різними видами зв’язків. 

22. Види підрядних речень іменного та прислівникового типу. 

 

•  з усного мовлення 

Тема 1. Довкілля. 

Тема 2. Безпечне споживання. 

Тема 3. Здоров’я споживача. 
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Тема 4. Відповідальні споживачі. 

Тема 5. Шкідливі звички. 

Тема 6. Надмірна вага – ворог сучасної людини. 

Тема 7. Сучасна жінка в Греції. 

Тема 8. Екотуризм. 

 

Теоретичні питання з методики викладання ОІМ: 

 

1. Методика як навчальна, наукова, практична дисципліна. 

2. Методи дослідження в методиці навчання ІМ. 

3. Цілі навчання ІМ. Зміст навчання ІМ. Засоби навчання ІМ. 

4. Навчання іншомовного фонетичного матеріалу. 

5. Навчання іншомовного граматичного матеріалу. 

6. Навчання іншомовного лексичного матеріалу. 

7. Читання як вид мовленнєвої діяльності. 

8. Навчання ознайомлювального читання. Навчання вивчального читання. 

9. Навчання переглядового читання. Навчання пошукового та критичного читання. 

10. Аудіювання як один з найважчих для навчання видів мовленнєвої діяльності. 

Вправи для навчання аудіювання. 

11. Навчання техніки письма. 

12. Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності. 

13. Навчання монологічного мовлення. 

14. Навчання діалогічного мовлення. 

15. Функції контролю. Види контролю. 

16. Вимоги до контролю. Засоби контролю. Форми контролю. 

 

 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

1. Питання з циклу лекційних дисциплін (на вибір викладача з переліку питань). 

2. Усна бесіда за запропонованою темою. 

3. Граматичне завдання (тест). 

 

 

Додаток 

Зразок граматичного тесту 

 

1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:  

1) Με βάση το κριτήριο της ποιότητας οι προτάσεις διακρίνονται σε: 

                      α) δευτερεύουσες, κύριες  

                       β) καταφατικές, αποφατικές  

                       γ)  απλές, σύνθετες, επαυξημένες, ελλειπτικές  

 

2) Η πρόταση που περιέχει μόνο τους κύριους όρους, δηλαδή απ’την οποία λείπουν  οι 

δευτερεύοντοι όροι λέγεται  

                    α) ελλειπτική  

                    β) επαυξημένη  

                    γ)  απλή  

 

3) Η σύνταξη στην οποία οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με σχέση ισοτιμίας λέγεται 

                    α) παραταχτική  

                    β) υποταχτική  
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4) Αυτός ο προσδιορισμός ορίζει ακριβέστερα ένα ουσιαστικό προσθέτοντάς του ένα ειδικό 

γνώρισμα που το ξεχωρίζει από τα άλλα όμοια. Είναι  

                     α) επεξήγηση  

                     β) παράθεση  

                     γ) επιθετικός προσδιορισμός 

 

2. Στις παρακάτω προτάσεις να καθορίσετε  πού υπάρχει παράθεση και πού επεξήγηση. 

 

a. Τους μίλησε για την αγάπη, το πιο όμορφο συναίσθημα. (______________) 

b. Το ανέβασμα της στάθμης των θαλάσσιων νερών, η πλημμυρίδα, συμβαίνει 

περοδικά. (______________) 

c. Του είπε ένα λόγο, να προσέχει τους φίλους. (_________________) 

d. Ο πατέρας του, πρόεδρος του συλλόγου, παραιτήθηκε. (_________________) 

3.Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσετε τα αντικείμενα και να  καθορίσετε το είδος 

τους.   

 

a. Δώσαμε της μητέρας μας ένα ωραίο δώρο.  

b. Δε μοιάζεις με τον πατέρα σου. 

c. Δεν ξέρεις να χορεύεις αυτό το χορό.  

d. Ο καθηγητής μάς εξέτασε το μάθημα.  

4. Να συμπληρώσετε το είδος της καθεμιάς πρότασης ως προς τη δομή και ως προς το 

περιεχόμενο. 

 

a. Ο Πέτρος έφτασε κουρασμένος.                     (__________________________) 

b. Είναι πολλά βιβλία ωφέλιμα για τον άνθρωπο; (___________________________)  

c. Τι ωραίο περιβόλι!                                         (___________________________) 

d. Η Μαρία και η Όλγα δεν ήρθαν.                      (___________________________) 

e. Ο θείος μου λείπει στο εξωτερικό έξι μήνες.    (____________________________) 

 

5. Να καθορίσετε το είδος της κάθε δευτερεύουσας πρότασης και να σημειώσετε τη 

συντακτική της  λειτουργία: (+ σχήμα) 

 

1) Ενώ βρισκόταν ακόμη στην Αγγλία, έμαθε ένα νέο, που τον αναστάτωσε και τον 

ανάγκασε να ρίσει αμέσως στη χώρα του, ώστε να ανταπεξέλθει στη δύσκολη θέση 

της οικογένειάς του.  

2) Μολονότι διάβασε πολύ, απέτυχε στις εξετάσεις, όμως δεν απογοητεύτηκε, επειδη 

υπήρχε και άλλη ευκαιρία.  

3) Δεν είμαι και εντελώς βέβαιος αν άρχισε να λειτουργεί το σχολείο. 

4) Πρέπει να του δανείσει χρήματα. 

 

6. Να αναφέρετε το είδος σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ των παρακάτω προτάσεων και να 

καθορίσετε το  είδος του  συνδέσμου: 

1) ΄Η είναι κουφός ή έτσι φαίνεται. ________________________________________ 

2)  Λέγονται αυτά, μα δε γίνονται. _________________________________________ 

3)  Τόσες φορές είπε ψέματα, ώστε να μήν τον πιστεύει κανένας πια. _____________ 

4) ΄Ηρθε στην Αθήνα, για να σπουδάσει. ____________________________________ 

 

7. Να υπογραμμίσετε τις αναφορικές προτάσεις, να αναγνωρίσετε το είδος τους (ονοματική ή 

επιρρηματική), να καθορίσετε τη συντακτική τους  λειτουργία, να σημειώσετε το ρήμα  

εξάρτησης  ή το σημείο αναφοράς σε καθεμία περίπτωση. 

1΄Εμπαιναν μόνο όσοι είχαν πρόσκληση __________________________________ 
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2.Απάντησε σε όλα, όσα τον ρώτησαν ___________________________________ 

3. Πήγαινε όπου γουστάρεις και άσε με ήσυχο. ____________________________ 

4. Διάβαζε όποιο έντυπο έβρισκε μπροστά του. ____________________________ 

 

 

8. Να κάνετε την πλήρη συντακτιή ανάλυση των εξής προτάσεων:  

1. Όλοι συμπαραστάθηκαν στο φίλο τους εκείνες τις δύσκολες στιγμές.   

2. Στα νιάτα του ήταν πολύ καλός αθλητής. 

3. Δεν κατάλαβα τι έλεγαν οι τουρίστες, γιατί δεν ήξερα καλά ξένες γλώσσες. 

 

 

 

 

Питання з методики викладання: 

 

1. Методика як навчальна, наукова, практична дисципліна. 

2. Методи дослідження в методиці навчання ІМ. 

3. Цілі навчання ІМ. Зміст навчання ІМ. Засоби навчання ІМ. 

4. Навчання іншомовного фонетичного матеріалу. 

5. Навчання іншомовного граматичного матеріалу. 

6. Навчання іншомовного лексичного матеріалу. 

7. Читання як вид мовленнєвої діяльності. 

8. Навчання ознайомлювального читання. Навчання вивчального читання. 

9. Навчання переглядового читання. Навчання пошукового та критичного читання. 

10. Аудіювання як один з найважчих для навчання видів мовленнєвої діяльності. 

Вправи для навчання аудіювання. 

11. Навчання техніки письма. 

12. Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності. 

13. Навчання монологічного мовлення. 

14. Навчання діалогічного мовлення. 

15. Функції контролю. Види контролю. 

16. Вимоги до контролю. Засоби контролю. Форми контролю. 
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Розділ 4 

Вимоги та критерії контролю для абітурієнтів які поновлюються або   

переводяться, вступають для здобуття другої вищої освіти та паралельного навчання 

на спеціальність 01 Освіта. 014.02 Мова і література (новогрецька)  на II, III та IV 

курси ОС Бакалавр», та освітнього ступеня «Магістр» 

      

Загальна максимальна кількість балів, яку абітурієнт може отримати, 

становить 100 балів. У разі отримання абітурієнтом від 25 до 100 балів він може бути 

рекомендований до поновлення або переведення на відповідний освітній рівень. 

Прохідним є бал – 25. Відповідно до кількості отриманих балів складається рейтинг 

успішності, який є підставою для подальшого поновлення або переведення абітурієнтів на 

відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.  

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

МДУ 

За національною 

шкалою 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів 

100 - 90 відмінно Абітурієнт виконав всі завдання в повному обсязі, має 

системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм, аргументовано використовує їх 

для відповідей на запитання та для виконання 

практичних завдань. Абітурієнт уміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати навчальний матеріал, 

приймати рішення, виявляти і відстоювати особисту 

позицію. Абітурієнт уміє вільно висловлюватись та 

вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та 

ефективно користуючись мовними та мовленнєвими 

засобами. 

89 – 50 добре Абітурієнт виконав всі завдання в повному обсязі, 

знає суттєві ознаки понять, явищ, зв`язки між ними, 

вміє пояснити основні закономірності, робить 

несуттєві граматичні та лексичні помилки, Володіє 

розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, 

узагальненням, класифікацією, порівнянням), вміє 

робити висновки, самостійно виправляти зроблені 

помилки. Відповідь абітурієнта повна, вірна, логічна, 

обґрунтована, але їй бракує повноти висловлювання. 

Абітурієнт уміє логічно висловитися у межах 

вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, а 

також у зв’язку зі змістом прочитаного, почутого або 

побаченого, висловлюючи власне ставлення до 

предмета мовлення; уміє підтримувати бесіду, 

вживаючи короткі репліки. Абітурієнт в основному 

уміє у відповідності з комунікативним завданням 

використовувати лексичні одиниці і граматичні 

структури, не допускає фонематичних помилок. 

49 - 25 задовільно Абітурієнт виконав завдання, виявляє знання й 

розуміння основних положень навчального матеріалу, 

здатний з неточностями дати визначення понять, 

сформулювати власну думку; відповіді правильні, але 

недостатньо грамотно оформлені. За допомогою 
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викладача здатний аналізувати, узагальнювати, 

порівнювати, робити висновки, застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком. Але відповідь 

досить схематична, поверхова. Абітурієнт уміє в 

основному логічно розпочинати та підтримувати 

бесіду, при цьому використовуючи обмежений 

словниковий запас та елементарні граматичні 

структури. На запит співрозмовника дає елементарну 

оціночну інформацію, відображаючи власну точку 

зору. Абітурієнт уміє в основному логічно побудувати 

невеличке монологічне висловлювання та діалогічну 

взаємодію, допускаючи незначні  помилки при 

використанні лексичних одиниць. Всі звуки в потоці 

мовлення вимовляються правильно. 

24- 0 незадовільно Абітурієнт погано виконав завдання, при виконанні 

завдання було зроблено багато граматичних та 

лексичних  помилок. Має розрізнені уявлення про 

теоретичні та методичні засади організації навчально-

виховного процесу в ВНЗ; має труднощі при 

виконанні практичного завдання. Знання схематичні, 

мають неповний характер. Абітурієнт використовує в 

мовленні прості непоширені речення з опорою на 

зразок, має труднощі у вирішенні поставленого 

комунікативного завдання в ситуаціях на задану тему, 

допускає фонематичні помилки. 
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Рекомендована література 

 

1. Практикум з граматики новогрецької мови для студентів І курсу ОКР «Бакалавр» 

спеціальності «Середня освіта. Мова і література (новогрецька)» / укл. К.О. Лисак – 

Маріуполь: МДУ, 2010. – 59 с. 

2. Практикум з граматики новогрецької мови для студентів ІІ курсу ОКР «Бакалавр» 

спеціальності «Мова та література (новогрецька)» / Укладач Н.К.   Кобиленко – 

Маріуполь, МДГУ, 2009. – с.50 

3. Інструктивно – методичні матеріали для організації та проведення семінарських 

занять і самостійної роботи з «Вступу до спецфілології» для студентів ІІ курсу ОКР 

«Бакалавр» спеціальності «Мова і література (новогрецька)» за заг. ред. ст. викл. кафедри 

грецької філології І.Г. Рожковою – Маріуполь: МДГУ, 2009. – 38 с. 

4. Навчально – методичний посібник з історії мови для студентів ІІІ курсу ОКР 

«Бакалавр» спеціальності «Мова і література (новогрецька)» / укл. І.Г. Косенко, 

Маріуполь: МДГУ, 2006 – 68 с.  

5. Практикум з новогрецької мови (аспект «Синтаксис») для студентів ІІІ курсу ОКР 

«Бакалавр» спеціальності «Мова і література (новогрецька)» заочної форми навчання / 

укл. Н.К. Кобиленко – Маріуполь: МДГУ, 2010. – 60 с. 

6. Практикум з новогрецької мови (аспект «Практика усного та писемного 

мовлення») для студентів ІV курсу ОКР «Бакалавр» спеціальності «Мова і література 

(новогрецька)» / укл. Ю.Б. Кутна, О.В.Гаргаєва. – Маріуполь: МДУ, 2012. – 69 с. 

7. Методичні вказівки з аналітичного читання для студентів ІІІ – V курсів 

спеціальності «Мова і література (новогрецька, англійська)» / укл. І.Г.Косенко, Ю.Б. 

Кутна. – Маріуполь: МГІ ДонНу, 2004.  

8. Курс лекцій з Теоретичної граматики новогрецької мови для студентів ІV курсу 

ОКР «Бакалавр» спеціальності «Мова і література (новогрецька)» / укл. Ю.Б. Кутна. – 

Маріуполь: МДГУ, 2009. – с. 75 

9. Методичні рекомендації зі стилістики новогрецької мови студентів ІV курсу ОКР 

«Бакалавр» спеціальності «Мова і література (новогрецька)» заочної форми навчання / 

укл. Гаргаєва О.В., Христу Х. – Маріуполь: МДГУ, 2009. – 38 с.  

10. Λιαπή Β. Γλώσσα η ελληνική. Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη / 

Β. Λιαπή. – Θεσσαλονίκη: Εκδ. Βανιάς, 1994. – 126 σ. 

11. Κλαίρης Χ. Συνοπτική γραμματική της Νέας Ελληνικής: δομολειτουργική-

επικοινωνιακή / Χ. Κλαίρης, Γ. Μπαμπινιώτης. – Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, 2007. – 85 σ. 

12. Γιαννακόπουλου Π. Συντακτικό της Νεοελληνικής Γλώσσας / Π. Γιαννακόπουλου. – 

Αθήνα, 1998. – 145 σ. 

13. Παυλίδου Θ. Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης / Θ. Παυλίδου  – Θεσσαλονίκη, 2005. – 

174 σ. 

5. Σετάτος M. Η λειτουργική εκμετάλλευση της ποικιλίας στην κοινή νεοελληνική / 

M. Σετάτος. –  Α.Π.Θ., 1995. – 60 σ. 

14. Σμυρνιωτάκης Γ. Γραμματική της νεοελληνικής / Γ. Σμυρνιωτάκης. – Αθήνα, 1995. – 

89 σ. 

15. Τριανταφυλλίδης Μ. Νεοελληνική γραμματική ιστορική εισαγωγή / 

Μ. Τριανταφυλλίδης. – Θεσσαλονίκη, 1993. – 158 σ. 

16. Τσοπανάκης Α. Νεοελληνική γραμματική / Α. Τσοπανάκης. – Θεσσαλονίκη, 1994. – 

120 σ. 

17. Χαραλαμπάκης Χ. Νεοελληνικός λόγος – μελέτες για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και το 

ύφος / Χ.Χαραλαμπάκης. – Αθήνα, 1992. – 69 σ. 

18. Χατζησαββίδης Σ. Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας σε μη 

ελληνόφωνους μαθητές / Σ. Χατζησαββίδης. – Πάτρα, 1999. – 90 σ. 
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19. Holton D. Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας / D. Holton, P. Mackridge, 

Ε. Φιλιππάκη-Warburton – Αθήνα, 1999. – 135 σ. 

20. Mackridge P. Η νεοελληνική γλώσσα / P. Mackridge. – Αθήνα, 2000. – 123 σ. 

21. Mirambel A. Η νέα ελληνική γλώσσα: περιγραφή και ανάλυση / A. Mirambel. – 

Θεσσαλονίκη, 1988. – 94 σ. 

22. Гальскова Н. Д. Теория и практика обучения иностранным языкам. Начальная 

школа : методическое пособие / Н. Д. Гальскова – М. : Айрис-пресс, 2004. – 240 с.  

23. Общая методика преподавания иностранных языков в средних специальных 

учебных заведениях / под ред. А. А. Миролюбова, А. В. Парахина. – М. : Высшая школа, 

1978. – 264 с.  

24. Пассов Е. И. Основы методики обучения иностранным языкам / Е. И. Пассов. – 

М. : Русский язык, 1977. – 216 с. 

25. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / М. В. Буланова-
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