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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 035.081 Філологія. Новогрецька мова та література  (переклад 

включно). «Мова та 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 „Мова та 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, написання творів за 

запропонованими темами та ін..), розуміти та продукувати іншомовний вислів відповідно 

до умов мовленнєвої комунікації. 

 

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. 

25.  Вживання прийменників πριν, επί, ως, χωρίς, κατά, σε, παρά, με. 
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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. 

 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

 

1. Питання з граматики новогрецької мови. 

2. Усна бесіда за запропонованою темою. 
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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 035.08 Філологія. Класичні мови та літератури (переклад включно). 

«Мова та література (новогрецька)» 

 

2.1. Цілі та завдання  

 

Абітурієнти, що поновлюються або переводяться 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), постановка питань усіх типів до текстів, 

ситуацій, малюнків та ін..), 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. 

 

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). 

 

•  теоретичні питання для співбесіди (з циклу лекційних дисциплін) 

1. Філологія як наука. Предмет та об’єкт дослідження. Цілі та завдання філології. 
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2. Загальні відомості про мову. Мова як засіб спілкування. Зв’язок мови та мислення. 

3. Діалекти греків Приазов’я: румейський та урумський. 

4. Поняття про діалект. Різниця між діалектом та говіркою. 

5. Причини розподілу мови на діалекти (випадок Давньої та сучасної Греції). 

6. Новогрецька філологія як наука. Наукове становлення, офіційне визнання. 

Філологи сучасності.  

 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

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

2. Усна бесіда за запропонованою темою. 
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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 035.08 Філологія. Класичні мови та літератури (переклад включно). 

«Мова та література (новогрецька)»  

 

3.1. Цілі та завдання  

 

Абітурієнти, що поновлюються або переводяться 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), 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. 

 

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. 

Тема 4. Відповідальні споживачі. 

Тема 5. Шкідливі звички. 

Тема 6. Надмірна вага – ворог сучасної людини. 

Тема 7. Сучасна жінка в Греції. 
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Тема 8. Екотуризм. 

 

•  теоретичні питання для співбесіди (з циклу лекційних дисциплін) 

1. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Στοιχεία της περιόδου. 

2. Γλωσσικό ζήτημα. Διαμόρφωση της καθαρεύουσας 

3. Λεξικολογία ως κλάδος της γλωσσολογίας. Κυριότερα προβλήματα της  λεξικολογίας. 

4. Φαινόμενο του δανεισμού. Λόγοι δανεισμού. Είδη δανείων. 

5. Πρώτοι ελληνικοί πολιτισμοί. 

6. Πολιτισμός της Κλασσικής εποχής. 

 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

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

2. Усна бесіда за запропонованою темою. 
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Розділ 4 

Програма співбесіди для абітурієнтів, які  поновлюються або переводяться для 

навчання на факультет грецької філології  та перекладу за  спеціальністю 035.081 

Філологія. Новогрецька мова та література (переклад включно). «Мова та 

література (новогрецька)» освітнього ступеня «Магістр» 

5.1. Цілі та завдання  

 

Програма співбесіди з новогрецької мови для абітурієнтів, які  поновлюються або 

переводяться на освітній рівень «Магістр» характеризується комунікативною та 

професійною спрямованістю, поєднанням усіх аспектів викладання мови (граматика, 

практика усного та писемного мовлення, аналітичне читання, суспільно-політична 

термінологія, сучасна ділова мова), абітурієнт, який переводиться або поновлюється на 

освітній рівень «Магістр» повинен володіти знаннями, вміннями та навичками з 

новогрецької мови у такому обсязі: 

- вести бесіду з екзаменатором за однією з запропонованих лексичних тем, 

використовуючи відповідну лексику, адекватні граматичні структури; 

- робити переказ та реферування грецькою мовою публіцистичних текстів; 

- володіти термінологією ділового спілкування сучасної новогрецької мови, уміти 

укладати та оформлювати офіційні документи новогрецькою мовою. 

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

 

Практика усного та писемного мовлення 

 

Теми для співбесіди: 

 

1. Να αναφερθούν οι βασικές μορφές εκμετάλλευσης του ελεύθερου χρόνου. Νέοι και 

ψυχαγωγία. Τα σύγχρονα θεάματα. 

2. Πείτε τα κίνητρα της εργασία και να εξηγήσετε τον τρόπο της λειτουργίας τους. Να 

εκφράσετε την άποψή σας σχετικά με την καταναλωτική τάση στην σύγχρονη εποχή. 

Ποιοι είναι οι παράγοντες σωστής εργασίας; Ποια εργασία κατά τη γνώμη σας 

θεωρείται λάθος επιλογή του ατόμου και γιατί;  

3. Δημόσια υπηρεσία. Χαρακτηριστικά. Ποια άποψη έχετε σχετικά με το γεγονός της 

μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων;  

4. Να αναφέρετε ποια είδη του πολιτεύματος γνωρίζετε και να τονίσετε τα 

χαρακτηριστικά τους με παραδείγματα. Εκλογικό σώμα και εκλογές. Πείτε το εκλογικό 

σύστημα της πατρίδας σας. Ποια είδη των εκλογών γνωρίζετε;  

5. Το δικαστικό σύστημα του κράτους. Πείτε τα είδη των δικαστηρίων και τις 

αρμοδιότητές τους  στη χώρα σας. Να ερμηνεύσετε τον όρο «η δικαιοσύνη». 

6. Πείτε την έννοια της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σε τι συνίσταται η αλληλένδετη 

σχέση τους; Να αναφέρετε τα παραδείγματα. 

7. Ποια είναι τα ευεργετικά αποτελέσματα και ποιες οι επιπτώσεις της ραγδαίας εξέλιξης 

της επιστήμης και της τεχνολογίας στον σύγχρονο πολιτισμό;  Πείτε την άποψή σας. 

Ποιοι είναι οι κλάδοι της επιστήμης; Τι γνωρίζετε για την πρόοδο της επιστήμης και 

της τεχνολογίας στην εποχή μας; Πείτε τις νέες μορφές μάθησης. Να ερμηνεύσετε τον 

όρο «τα τεχνολογικά επιτεύγματα». 

8. Να εκφράσετε την άποψή σας σχετικά με ένα από τα επίκαιρα ζητήματα του αιώνα της 

Βιοτεχνολογίας που έχει σχέση με τον φόβο της προόδου. 

9. Οι συνέπειες του αλκοολισμού στην ατομική και κοινωνική ζωή. Γιατί καταφεύγουν 

στα ναρκωτικά. 

10. Εθισμοί της σύγχρονης εποχής και τα είδη τους. 

11. Τα αρνητικά και θετικά σημεία της λειτουργίας της διαφήμισης.  
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12. Με ποια ατομικά μέτρα και με ποια μέτρα από την πολιτεία μπορεί να προστατευτεί ο 

πολίτης από τις αρνητικές επιδράσεις του καταναλωτισμού και της διαφήμισης. 

13. Ποια τα βασικά, γενικού ενδιαφέροντος προβλήματα απασχολούν τη σύγχρονη 

Ελλάδα. 

14. Ποια είναι τα βασικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με λίγα λόγια 

αναπτύξτε τις βασικές λειτουργίες τους. 

15. Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ποια στοιχεία προωθούν και ποια όχι την 

ιδέα της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

16. Πότε, πώς εντάχθηκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ (μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση). Πού 

αποσκοπούσε από την πλευρά της Ελλάδας η ένταξη αυτή.  

 

 

 

Суспільно-політична термінологія 

 

Перелік тем: 

Тема 1. Η πνευματική ανάπτυξη της κοινωνίας. (Культурний розвиток суспільства). 

Тема 2. Η οικονομική. (Економіка). 

Тема З. Οι Έλληνες της διασποράς. (Грецька діаспора). 

Тема 4. Η πολιτική ζωή. (Політичне життя). 

Тема 5. Οι μάστιγες της σύγχρονης κοινωνίας. (Проблеми сучасного суспільства) 

Тема 6. Η υγιεινή ζωή. (Здоровий спосіб життя). 

 

 

Сучасна ділова новогрецька мова 

 

Перелік тем: 

1.  Види ділових листів. Листування. 

2.  Лист на зайняття робочої вакансії. 

3.  Рекомендаційний лист. Відповідна лексика. 

4.  Заява. Види офіційних заяв. Лексика. 

5.  Доручення. Види доручень. Лексика. 

6.  Складання автобіографії. Лексика. Резюме та супроводжувальний лист. Складання 

власного резюме. 

7.  Типові скорочення та їх місце в діловому мовленні. 

8.  Професійна лексика. Використання неологізмів та запозичень. 

9.  Пунктуація сучасного діловодства новогрецької мови. 

10.  Офіційна промова як приклад ділового усного мовлення. 

 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

1. Питання з суспільно-політичної термінології та сучасної ділової новогрецької мови. 

2. Усна бесіда за запропонованою темою. 
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Розділ 5 

 

Вимоги та критерії контролю для абітурієнтів які поновлюються або 

переводяться, вступають для здобуття другої вищої освіти та паралельного навчання 

на спеціальність 035.081 Філологія. Новогрецька мова та література (переклад 

включно). «Мова та література (новогрецька)» на II курс, 035.08 035.08 Філологія. 

Класичні мови та літератури (переклад включно). «Мова та література 

(новогрецька)» на ІІІ та на IV курс ОС «Бакалавр», та 035.081 Філологія. 

Новогрецька мова та література (переклад включно). «Мова та література 

(новогрецька)» ОС «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: 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою  
 

За національною 

шкалою 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів 

100 - 90 зараховано 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. 

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 зараховано 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 



 

 13 

структури, не допускає фонематичних помилок. 

49 - 25 зараховано 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 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 незаразховано Абітурієнт погано відповів на запитання, при 

цьому було зроблено багато граматичних та 

лексичних  помилок. Має розрізнені уявлення про 

теоретичні та методичні засади організації 

навчально-виховного процесу в ВНЗ. 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 «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 
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