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Програма вступного фахового іспиту з основної іноземної мови (новогрецької) за ОС 

«Бакалавр» зі спеціальності 035.081 «Філологія. Новогрецька мова і література (переклад 
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Містяться положення та методичні рекомендації щодо проведення вступних фахових 

іспитів з основної іноземної мови за ОС «Бакалавр» зі спеціальності 035.081 «Філологія. 

Новогрецька мова і література (переклад включно). Переклад (новогрецька)» (на базі 

диплому молодшого спеціаліста). Визначені структура та зміст іспиту, 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) - «Переклад (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 одного фахового іспиту  з основної іноземної мови (новогрецької), який 

складається з письмового тесту з новогрецької мови, мета якого полягає у виявленні у 

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 граматики 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; 

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

вивчається в школі, логічно висловлювати свої думки. 

 

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 базових тем з граматики новогрецької мови 
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1. Κλίση των ουσιαστικών σε –ος, -ας, -ης. 

2. Κλίση των ουσιαστικών σε –α, -η. 

3. Κλίση των ουσιαστικών σε –ο, -ι, -μα. 

4. Κλίση των επιθέτων σε –ος,-η/α, - ο 

5. Ενεστώτας των ρημάτων Α και Β1, Β2 συζυγίας της Ενεργητικής φωνής. 

6. Παρατατικός των ρημάτων Α και Β1, Β2 συζυγίας της Ενεργητικής φωνής. 

7. Αόριστος των ρημάτων Α και Β1, Β2 συζυγίας της Ενεργητικής φωνής. 

8. Μέλλοντας Συνεχής και Μέλλοντας Απλός των ρημάτων Α και Β1, Β2 συζυγίας της 

Ενεργητικής φωνής. 

9. Υποτακτική Συνεχής και Απλή των ρημάτων Α και Β1, Β2 συζυγίας της Ενεργητικής φωνής. 

10. Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Συντελεσμένος Μέλλοντας των ρημάτων Α και Β1, Β2 

συζυγίας της Ενεργητικής φωνής. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ АБІТУРІЄНТІВ 

Фаховий іспит з основної іноземної мови 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. 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 
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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. 

 

 

ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

          ВСТУПНИЙ ФАХОВИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

035.081 НОВОГРЕЦЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 

(ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО). ПЕРЕКЛАД (НОВОГРЕЦЬКА) 

 

ОС «БАКАЛАВР» 

(на базі диплому молодшого спеціаліста) 

 

ЗАВДАННЯ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ 

Να επιλέξετε το σωστό: 

 

1. Χθες το πρωί .............. τα φώτα. (θα σβήσουν, έσβησαν, σβήνουν) 

2. Δε ......... ποτέ ξανά από αυτό το μαγαζί, γιατί είναι πολύ ακριβό. (ψώνιζα, θα ψωνίσω, θα 

ψωνίζω) 

      3. Αυτή η εφημερίδα ....... 150.000 φύλλα τη μέρα. (βγαίνουν, βγήκε, βγάζει) 

      4. Οι εφημερίδες λένε ότι ο καιρός ....... ως την Πέμπτη. (θα έχει αλλάξει, είχε αλλάξει, έχει   

         αλλάξει) 

5.Πέρσι τέτοιον καιρό ... συχνά φέτος όμως δεν έβρεξε ούτε μία φορά. (βρέχει, έβρεχε, έβρεξε) 

6. Ο Γιάννης περιμένει ........     .(τον φίλο, του φίλου, ο φίλος) 

7. Τα τετράδια ..........  είναι στον δάσκαλο. (τους μαθητές, των μαθητών, τον μαθητή) 

8. ......... της κόρης μου είναι στη τσάντα της. (οι εφημερίδες, τις εφημερίδες, των εφημερίδων) 

9. Αγοράζουμε για ......... τα δώρα. (των αντρών, τους άντρες, οι άντρες) 

10.Με .......... πηγαίνω στην Αθήνα. (το τρένο, τα τρένα, των τρένων) 

11. Η οικογένειά μου δεν είναι .......... (μεγάλος, μεγάλο, μεγάλη) 

12.Στον κινηματογράφο βλέπουμε ..........ταινίες. (νέες, νέους, νέα) 

13. Οι ............ άντρες αγαπούν τα παιδιά τους. (παντρεμένες, παντρεμένοι, παντρεμένα) 

14. Μένουμε σε ......... πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της πόλης. (νέος, νέα, νέο) 

15. Διδάσκει .......... γλώσσα (την αγγλική, της αγγλικής, η αγγλική) 

 

Να βάλετε τα ουσιαστικά στο σωστό τύπο. 
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1. Για το κούρεμα πηγαίνω σε γνωστό μου _________________. (κουρέας) 

2. Στην εταιρία χρειάζονται __________________. (γραμματέας) 

3. Αυτό το έργο έγραψαν μερικοί ____________________. (συγγραφέας) 

4. ___________________ πρέπει να είναι αυστηρός και υπεύθυνος. (εισαγγελέας) 

5. Τα καθήκοντα δύο _____________________ του διευθυντή μας είναι διαφορετικά. 

(γραμματέας) 

6. Είμαι ειδικός σε τρεις ___________________ της επιστήμης. (τομέας) 

7. Ξέχασα να γράψω το όνομα ___________________. (αποστολέας) 

8. Μερικές φορές __________________ τυφλώνουν τους θεατές. (προβολέας) 

9. Η μητέρα του παίρνει ενεργό μέρος στον σύλλογο ________________. (γονέας) 

10. Πάντα συνεργαζόμαστε με _____________________. (ένας διερμηνέας) 

 

Να συμπληρώσετε με την κατάλληλη αόριστη αντωνυμία τα κενά των παρακάτω προτάσεων. 

 

1. Έχω _____________ γείτονες που δεν είναι καθόλου συμπαθητικοί. 

2. Εσείς ____________ έχετε και δεν μπορείτε να μιλήσετε; 

3. ______________ από μας θέλει να μάθει τι έγινε. 

4. Μας σταμάτησε ________________ στο δρόμο και μας ρώτησε αν γνωρίζουμε __________ 

καλό γιατρό. 

5. Είναι πολύ φυσικό να θέλει _______________ να ταξιδεύει. 

6. Ο Δημήτρης μπορεί να φάει οτιδήποτε και εγώ δεν μπορώ να φάω _____________ φαγητό. 

7. ______________ ερωτήσεις είναι δύσκολες και ______________ εύκολες. 

8. ______________ φορά που τον βλέπω, τον ρωτώ πώς είναι η μητέρα του. 

9. Η Ειρήνη είναι από την Αθήνα αλλά έχει _________________ γνωστούς στη Θεσσαλονίκη. 

10. Στους φίλους μου τους αρέσει η σαλάτα με _______________ φέτα. 

11. Θα έρθουν και ______________ άλλοι.  

12. Δεν ξέρω ______________ για αυτό το γεγονός. 

13. Αγόρασαν _____________; Ναι, ______________ ρούχα για τα παιδιά. 

14. Βλεπόμαστε στο μάθημα _____________ Δευτέρα. 

15. Δεν υπάρχει ________________ λύση. 

16. Στο πάρτι συνάντησα _________________ γνωστούς μου. 

17. _________________ φοιτητές λένε πως _________________ πρέπει να γίνει. 

18. Δεν καταλαβαίνω ________________ απ’αυτά που μου λες. 

19. Το τρίχωμα ________________ ζώων είναι πολύτιμο. 

20. Σας ζήτησε ________________ πληροφορίες; 

21. Τα γούστα του ______________ διαφέρουν από τους άλλους. 

22. Ήρθαν πολλοί στη συνεδρίαση; Όχι, ________________. 

23. ________________ έχει τα δικά του προβλήματα. 

24. Από σένα δεν θέλω _______________. 

25. Πρέπει να αποφεύγει ________________ αυτά τα άγρια μέρη. 

 

 

 

 

 

 

Список рекомендованої літератури 
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