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Каталог елективних дисциплін кафедри грецької філології та перекладу (для освітньо-

професійних, освітньо-наукових і наукових програм підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальностями МДУ) : інфор. видання  / Укл.:  Ю.В. Жарікова, Н.К. Кобиленко – 

Маріуполь, 2020. – 8 с.  

 

 

 

Рекомендовано вченою радою факультету грецької філології та перекладу (протокол  

№ 3 від 02 листопада  2020 року) 

 

 

 

В інформаційному виданні подано анотований перелік 20 елективних дисциплін 

професійної підготовки, які пропонуються кафедрою грецької філології та перекладу для 

включення в освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальностями МДУ на першому та другому рівні вищої освіти (ОС «Бакалавр», ОС 

«Магістр»). 

Призначено для розробників програм, керівників факультетів, кафедр, які 

забезпечують право здобувачів вищої освіти на вибір індивідуальної траєкторії навчання 

шляхом вивчення елективних дисциплін.  

 

 

Розробники програм елективних дисциплін 

 

 

Юлія Валентинівна Жарікова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри грецької 

філології та перекладу, 

Наталя Костянтинівна Кобиленко, старший викладач кафедри грецької філології та 

перекладу 
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ЗМІСТ 

 

Дисципліни професійної підготовки 

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

(Середня освіта) 

 

Теоретична фонетика 

Лексикологія ОІМ (новогрецької) 

Теоретична граматика основної іноземної мови (новогрецької) 

Стилістика ОІМ (новогрецької) 

Основи ділової основної іноземної мови (новогрецької) 
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ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ КАТАЛОГУ 

 

Каталог елективних дисицплін кафедри грецької філології та перекладу 

 є систематизованим переліком елективних дисциплін, які кафедра пропонує для  

освітньо-професійних, освітньо-наукових і наукових програм підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальностями МДУ на першому та другому рівнях 

вищої освіти; 

 є свідченням спроможності кафедри оперативно задовольнити освітні потреби 

здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії 

навчання за обраними спеціальностями; 

  Змістовні модулі дисциплін, форми навчання, методи активізації пізнавальної 

активності студентів під час проведення аудиторних занять і організації СРС 

спрямовані на формування базових компетенцій (компетентностей) у здобувачів 

вищої освіти на певному рівні.  

 Окремі дисципліни мають професійне спрямування для певної цільової групи 

здобувачів вищої освіти 

 

У процесі роботи з каталогом використовуються такі позначки, які дають уявлення про 

рівень навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін: 

* Авторський курс: підготовлено навчальний посібник, навчально-методичний посібник 

або наукові публікації за темами; змістовні модулі пройшли експертизу і апробацію у 

наукових виданнях і на фахових зібраннях. Підготовлено мультимедійні лекції з окремих 

тем.     

** Проведено змістовну експертизу програми з дисципліни; підготовлено навчально-

методичне забезпечення аудиторної та самостійної роботи студентів. Підготовлено 

мультимедійні лекції.     

***  Дисципліна буде викладатися уперше; розробляється програма і навчально-

методичне забезпечення з урахуванням вітчизняних і зарубіжних навчально-методичних 

видань, а також авторських напрацювань. Окремі теми курсу базуються на наукових 

публікаціях авторів.    
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ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 (СЕРЕДНЯ ОСВІТА) 

 

Назва дисципліни:  Теоретична фонетика 

Мета оволодіння знаннями основних розділів фонетики новогрецької мови.  

Завдання:  

 оволодіння знаннями основних розділів фонетики новогрецької мови;  

 засвоєння основних фактів про фонетичний склад сучасної новогрецької мови. 

ЗМ 1. Фонологія. Основні методи визначення складу фонем.  

ЗМ 2. Артикуляційна та акустична класифікація голосних та приголосних. Дистрибуція 

фонем;  

ЗМ 3. Словесний наголос та інтонація. 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу:  

 володіння культурою мислення, прийомами усного і письмового викладу 

матеріалу, здібністю до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, 

постановки мети та вибору шляхів її досягнення;  

 аналізувати, порівнювати, узагальнювати матеріал спираючись на джерела;  

 володіти сучасною концептуальною базою та сучасними підходами 

зарубіжних та вітчизняних дослідників з проблем курсу;  

 робити висновки та узагальнення з вивченої проблематики.  

 

Програмні результати навчання  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 Знати та вміти:  

 

  працювати з науковими джерелами, інформаційними ресурсами Інтернет, 

розміщеними на платформі Moodle. 

 

 

 

 
 

 

Назва дисципліни: Лексикологія ОІМ 

Мета оволодіння знанням основних розділів лексикології новогрецької мови; 

засвоєння основних лексичних, фразеологічних, словотворчих норм сучасної новогрецької 

мови  

Завдання:  

 вироблення вмінь і навичок, формування вміння пояснювати та самостійно 

інтерпретувати поняття лексикології новогрецької мови; 

 ознайомлення зі значними мовознавчими працями, присвяченими проблемам 

новогрецької лексикології;  

 засвоєння студентами основних понять сучасної лексикології для виконання 

практичних завдань та аналізу мовного матеріалу, що сприяє розширенню наукового 

світогляду філолога. 

ЗМ 1. Проблеми слова як основної мовної одиниці. Семасіологія, полісемія і омонімія.  

ЗМ 2. Шляхи розширення лексичного складу мови. Запозичення. Неологізми. 

ЗМ 3. Фразеологія та лексикографія. 

 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу:  
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 аналізувати, порівнювати, узагальнювати матеріал спираючись на джерела;  

 володіти сучасною концептуальною базою та сучасними підходами 

зарубіжних та вітчизняних дослідників з проблем курсу;  

 робити висновки та узагальнення з вивченої проблематики.  

 здатність генерувати нові ідеї; розвинута здатність до творчих підходів у 

вирішенні професійних завдань;  

 

Програмні результати навчання  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 Знати та вміти:  

 аналізувати, оцінювати, коригувати чужий і власний виступ відповідно до 

поставленої мети і типу аудиторії; 

  працювати з науковими джерелами, інформаційними ресурсами Інтернет, 

розміщеними на платформі Moodle. 

 

 

 

 

Назва дисципліни: Стилістика ОІМ 

Мета засвоєння основних відомостей про стилістику мови. 

Завдання:  

 сприяння підвищенню мовленнєвої культури студента взагалі та професійної 

культури філолога зокрема;  

 виховання почуття особистої відповідальності за власну мовленнєву поведінку та за 

стан мовленнєвої культури суспільства. 

ЗМ 1. Мова в житті людей та соціальна значущість мовної культури;  

ЗМ 2. Мова та мовлення, проблема розмежування;  

ЗМ 3. Система функціональних стилів сучасної новогрецької мови  

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу:  

 аналізувати, порівнювати, узагальнювати матеріал спираючись на джерела;  

 володіти сучасною концептуальною базою та сучасними підходами 

зарубіжних та вітчизняних дослідників з проблем курсу;  

 робити висновки та узагальнення з вивченої проблематики.  

 

Програмні результати навчання  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 Знати та вміти:  

 аналізувати, оцінювати, коригувати чужий і власний виступ відповідно до 

поставленої мети і типу аудиторії; 

  працювати з науковими джерелами, інформаційними ресурсами Інтернет, 

розміщеними на платформі Moodle. 
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Назва дисципліни: Теоретична граматика ОІМ(новогрецької)  

Мета формування у студентів системи теоретичних знань про факти граматичної 

будови сучасної грецької мови в синхронно-описовому плані і у зв’язку з особливостями 

історичного розвитку грецької мови. 

Завдання:  

 формування у студентів умінь та навичок переробляти фундаментальну наукову 

інформацію з дисципліни, самостійно робити узагальнення та висновки з даних, що 

приводяться у спеціальній літературі а також із власних спостережень над мовним 

матеріалом; 

 навчити студентів користуватися набутими теоретичними положеннями при аналізі 

мовного матеріалу;  

 прищепити студентам навички самостійного граматичного аналізу грецького 

мовного матеріалу.  

ЗМ 1. Граматика як наука. Морфемний склад слова  

ЗМ 2. Теорія частин мови. Морфологія імені. Граматичні категорії імені в новогрецькій 

мові. 

ЗМ 3. Морфологія дієслова. Граматичні категорії дієслова в новогрецькій мові. 

ЗМ 4. Новогрецький синтаксис. Словосполучення. Речення. 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу:  

 володіння культурою мислення, прийомами усного і письмового викладу 

матеріалу, здібністю до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, 

постановки мети та вибору шляхів її досягнення;  

 аналізувати, порівнювати, узагальнювати матеріал спираючись на джерела;  

 володіти сучасною концептуальною базою та сучасними підходами 

зарубіжних та вітчизняних дослідників з проблем курсу;  

 робити висновки та узагальнення з вивченої проблематики.  

 

Програмні результати навчання  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 Знати та вміти:  

 

  працювати з науковими джерелами, інформаційними ресурсами Інтернет, 

розміщеними на платформі Moodle. 

 

 

 

 

 

 

Назва дисципліни:Основи ділової  ОІМ (новогрецької) 

Мета розвинути та сформувати знання, необхідні у подальшій професійно 

спрямованій роботі, виробити вміння та навички мовного етикету ділового спілкування 

новогрецькою мовою. 

Завдання:  

 ознайомлення студентів з основами діловодства;  

 ознайомлення студентів з основними характеристиками офіційно-ділового стилю 

сучасної новогрецької мови, його призначенням;  

 забезпечення засвоєння студентами загальних вимог до укладання та оформлення 

документів; 
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 вивчення термінології та ідіоматичних виразів сучасного грецького діловодства, 

формування умінь правильного використання термінів на практиці (усне та писемне 

мовлення);  

 вивчення мовних особливостей ділового стилю сучасної новогрецької мови; 

 застосовування здобутих у процесі вивчення новогрецької мови професійних та 

комунікативних навичок для вирішення повсякденних проблем. 

ЗМ 1. Культура ділового спілкування, дотримання мовних норм, види та оформлення 

офіційно-ділової документації, 

ЗМ 2. Усне публічне мовлення, граматичні, лексичні, синтаксичні особливості офіційно-

ділового стилю.  

ЗМ 3. Мовностилістичні особливості офіційно-ділового стилю сучасної новогрецької 

мови. Переклад офіційної документації з української на новогрецьку.  

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу:  

 володіння культурою мислення, прийомами усного і письмового викладу 

матеріалу, здібністю до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, 

постановки мети та вибору шляхів її досягнення;  

 аналізувати, порівнювати, узагальнювати матеріал спираючись на джерела;  

 володіти сучасною концептуальною базою та сучасними підходами 

зарубіжних та вітчизняних дослідників з проблем курсу;  

 робити висновки та узагальнення з вивченої проблематики.  

 

Програмні результати навчання  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 Знати та вміти:  

 

  працювати з науковими джерелами, інформаційними ресурсами Інтернет, 

розміщеними на платформі Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


