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Містяться положення та методичні рекомендації щодо проведення вступних фахових іспитів з 

основної іноземної мови за ОС «Магістр» зі спеціальності 035.081 Філологія (Новогрецька мова і 

література (переклад включно), освітньо-професійна програма «Мова та література (новогрецька)» 

(на базі диплому молодшого спеціаліста). Визначені структура та зміст іспитів, критерії 

оцінювання та рекомендована література.  

Програму призначено для випускників, які отримали диплом молодшого спеціаліста, здобутого за 

іншою спеціальністю (для вступу на ІІ курс).   
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма вступного іспиту з новогрецької мови призначена для вступників за освітнім 

ступенем «Бакалавр» за спеціальністю 035.081 Філологія. Новогрецька мова і література 

(переклад включно) ОПП Мова та література (новогрецька) (на базі диплому молодшого 

спеціаліста). Зміст представленої програми відповідає вимогам «Загальноєвропейських 

Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання», а також вимогам до знань, 

умінь та навичок випускників вищих професійних училищ, центрів професійно-технічної освіти, 

які завершили навчання за напрямом молодшого спеціаліста. З огляду на це, прийом на ІІ курс 

освітнього ступеня Бакалавр здійснюється на основі складання абітурієнтами вступного фахового  

іспиту з основної іноземної мови:  

1. Вступний фаховий іспит з новогрецької мови, мета якого полягає у виявленні в 

абітурієнтів рівня сформованості іншомовної компетенції в різних видах мовленнєвої діяльності, а 

також рівня володіння граматичними структурами новогрецької мови. 

Абітурієнти мають продемонструвати високий рівень сформованості мовних та 

мовленнєвих  умінь і навичок. Перевірка рівня сформованості названих навичок і вмінь 

здійснюватиметься за допомогою тестових завдань (граматичний тест) та співбесіди. 

Отже, вступники повинні: 

 виконувати тестові завдання на матеріалі лексики та грамматики новогрецької мови; 

  розуміти основні думки прочитаного іншомовного тексту на тематику, що вивчається в 

рамках шкільної програми; вилучати  інформацію, що відповідає змісту тексту, враховуючи 

деталі фактологічного характеру; 

 спілкуватися в усній та письмовій формі в межах тем шкільної програми, в ситуаціях 

повсякденного життя; 

 вести бесіду (ставити та відповідати на запитання), висловлювати свої думки в прямому 

спілкуванні з екзаменаторами в ситуаціях повсякденного спілкування, використовуючи речові 

кліше та стереотипні висловлювання; 

 фонетично, граматично та лексично грамотно висловлюватися в межах тематики, що 

вивчається в школі, логічно висловлювати свої думки; 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПИСЬМОВОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ    

Формою проведення письмового фахового іспиту з новогрецької мови є граматичний тест 

множинного вибору. Об’єктом контролю є рівень сформованості граматичних навичок.  

Перелік питань для фахового вступного іспиту 

1. Іменники чоловічого роду із закінченнями -ας, -ης, -ος, -εας, -ας (αδες), -ης (ηδες), -ες, -

ους; 

2. Іменники жіночого роду із закінченнями -α, -η, -ος, -η(σ, ξ, ψ), -α (αδες), -ου; 

3. Іменники середнього роду із закінченнями -ο, -ι, -μα, -ος, неправильні іменники 

середнього роду. 

4. Прикметник. Узгодження іменника та прикметника. Відмінювання прикметників усіх 

типів (-ος,η(α),ο; -ης,ης,ες; -ης,α,ικο; -υς,ια,υ; -ης,ια,ι). Відмінювання прикметникаπολύς, 

πολλή, πολύ. Ступені порівняння прикметникв. 

5. Дієслово. Дієвідмінювання дієслів активного та пасивного стану у теперішньому, 

минулому, майбутньому часі, імперфекті та плюсквамперфекті. 

6. Залежний, умовний, наказовий та бажальний спосіб дієслів.Умовні речення.  

7. Займенник. Відмінювання та вживання особових, питальних, вказівних, присвійних та 

означальних займенників.  

8. Числівник. Вживання та відмінювання кількісних та порядкових числівників від одного 

до мільйону.  

9. Дієприкметник. Утворення всіх видів дієприкметника. Книжні дієприкметники. 

10. Дієприслівник. Утворення всіх видів дієприслівника. 

11. Прийменник. Застарілі прийменники в клішованих висловах. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТІВ 

Письмовий фаховий іспит оцінюється за 200-бальною шкалою. За кожну правильну 

відповідь абітурієнт отримує 2 бали. Прохідним є бал – 100. 

Шкала оцінювання письмового фахового іспиту 

Оцінка за національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання знань 

абітурієнтів 

відмінно 180 - 200  Абітурієнт виконав всі завдання в 

повному обсязі, має системні 

глибокі знання в обсязі та в межах 

вимог навчальних програм для 

виконання практичних завдань. 
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Допустив незначну кількість 

помилок. 

добре 140 - 179  Абітурієнт виконав завдання в 

повному обсязі, але допустив від 

20 до 44 помилок. Має системні 

знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм для 

виконання практичних завдань.  

задовільно 100 - 139  Абітурієнт виконав завдання, але 

допустив від 75 до 45 помилок. 

Має не достатньо глибокі знання в 

обсязі та в межах вимог 

навчальних програм для 

виконання практичних завдань.  

незадовільно 0 - 99  Абітурієнт погано виконав 

завдання, допустивши більше 75 

помилок. Знання абітурієнта 

схематичні та мають неповний 

характер. 
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ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВСТУПНИЙ ФАХОВИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

035.081 НОВОГРЕЦЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО) 

ОПП МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (НОВОГРЕЦЬКА) 

ОС «БАКАЛАВР» 

(на базі диплому молодшого спеціаліста) 

 

ЗАВДАННЯ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

 

Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας μία από τις τρεις επιλογές που σας δίνονται. 

1. _______________, τι κάνεις;  

α) ο Θόδωρος   β) τον Θόδωρο  γ) Θόδωρε 

2. ________________ μαθαίνουν γρήγορα τις λέξεις.  

α) ο σπουδαστής  β) οι σπουδαστές  γ) τους σπουδαστές 

3. Αυτή η γυναίκα έχει δύο ______________________.  

α) οι αδερφές    β) αδερφές   γ) των αδερφών 

4. Μου αρέσει η γεύση ___________________ καφέ.  

α) ο μέτριος   β) του μέτριου   γ) τον μέτριο 

5. Το διαμέρισμά του είναι ______________________.  

α) πολυτελή   β) πολυτελείς   γ) πολυτελά 

6. Μας φέρατε τα τετράδια; - Όχι, δεν ___________ φέραμε. 

α) τα    β) τους    γ) τις 

7. Με ____________ κάνεις παρέα; 

α) ποιος   β) ποιον   γ) ποιανού 

8. _____________ ποτέ σου τόσο νόστιμο φαγητό; 

α) είχες φάει   β) έχεις φάει   γ) Θα έχεις φάει 

9. Χθες το παιδί __________________ αργά. 

α) σηκώθηκε   β) σηκώστηκε   γ) σηκωνόταν 

10. Το σπίτι μου βρίσκεται κοντά _______ την λίμνη. 

α) από    β) σε    γ) για 

Список рекомендованої літератури 
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