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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
(НОВОГРЕЦЬКОЇ)
Програма державного іспиту з практичного курсу другої іноземної мови
(новогрецької) для студентів ОС «Магістр» характеризується комунікативною
та професійною спрямованістю. Державний іспит з практики новогрецької
мови складається з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина
передбачає виконання тестового завдання
з метою перевірки знань
навчального матеріалу з лінгвокраїнознавства новогрецької мови. Завдання
практичної частини спрямовані на виявлення рівня сформованості іншомовної
комунікативної компетентності.
Студент ОС «Магістр» повинен володіти низкою знань:
- граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження
відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування
широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;
- правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати
широке коло текстів в академічній та професійній сферах;
- широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що
є необхідним в академічній та професійній сферах;
- мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів;
- історії, культури і традицій грецького народу.

-

-

-

-

Студенти повинні вміти:
розуміти автентичні аудіо/відеотексти та комунікативно реагувати на
тривале мовлення; використовувати слухання новогрецькою мовою для
виконання власних професійних проектів;
працювати з оригінальною літературою, реферувати і анотувати наукову
літературу, виступати ініціаторами діалогу у ситуації професійного
спілкування;
одержувати професійну інформацію з іноземних джерел, а також
проведення бесіди-діалогу;
вести бесіду з екзаменатором за однією із запропонованих усних
розмовних тем, використовуючи відповідний активний лексичний
мінімум, передбачені програмою викладання новогрецької мови
граматичні та синтаксичні конструкції;
володіти термінологією ділового спілкування сучасної новогрецької
мови, уміти укладати та оформлювати офіційні документи новогрецькою
мовою.

3. Програма державного іспиту
Модуль 1. Лінгвокраїнознавство новогрецької мови
1. Γεωγραφικά στοιχεία της Ελλάδας.
2. Πολιτειακή οργάνωση της Ελλάδας.
3. Διοικητική οργάνωση.
4. Η παιδεία της Ελλάδας.
5. Ιστορία και προϊστορία.
6. Ο Μινωϊκός πολιτισμός.
7. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός.
8. Η γεωμετρική εποχή. Ο πολιτισμός της γεωμετρικής εποχής.
9. Η Αρχαϊκή εποχή.
10.Ο πολιτισμός της Αρχαϊκής εποχής. Τα γράμματα. Το διδακτικό έπος. Η
λυρική ποίηση. Ο πεζός λόγος. Η φιλοσοφία.
11.Η τέχνη της Αρχαϊκής εποχής.
12.Η Κλασική εποχή.
13.Η Ελληνιστική εποχή.
14.Ο Ελληνιστικός πολιτισμός. Η «κοινή γλώσσα».
Зразок тестових завдань
1. Σε ποιο τμήμα της Βαλκανικής χερσονήσου βρίσκεται η Ελλάδα;
α) νοτιοδυτικό
γ) βορειοδυτικό
β) νοτιοανατολικό
δ) βορειοανατολικό
2. Από πόσους βουλευτές αποτελείται η Βουλή των Ελλήνων;
α) 250
γ) 350
β) 300
δ) 400
3. Ποια κτίσματα υπήρχαν στην αρχιτεκτονική των Μυκηναίων;
α) ναοί, ανάκτορα, τάφοι
γ) ανάκτορα, τάφοι, λαβύρινθοι
β) ναοί, λαβύρινθοι, οχυρώσεις
δ) οχυρώσεις, τάφοι, ανάκτορα
4. Πώς ονομάζονται οι εξής λέξεις της Νέας Ελληνικής γλώσσας: ανατομία,
δοκός, ακαδημία, αλφάβητο, ολυμπιακός κ.α.;
α) λαϊκές λέξεις
β) νεόπλαστες λέξεις
γ) δάνειες λέξεις
δ) λόγιες λέξεις
5. Ποιος μπορεί να γίνει φοιτητής των Α.Ε.Ι.;
α) απόφοιτος του Δημοτικού
γ) απόφοιτος του Λυκείου
β) απόφοιτος του Γυμνασίου
δ) οποιοσδήποτε πολίτης της Ελλάδας
Модуль 2. Граматика новогрецької мови
1. Іменники жіночого роду.
2. Іменники середнього роду.
3. Іменники чоловічого роду.

4. Дієприкметники.
5. Дієприслівники.
6. Активний стан дієслів I дієвідміни.
7. Активний стан дієслів II дієвідміни.
8. Пасивний стан дієслів I дієвідміни.
9. Пасивний стан дієслів II дієвідміни.
10.
Залежний та наказовий спосіб.
11.
Прикметники та прислівники.
12.
Ступені порівняння прикметників та прислівників.
13.
Числівники.
14.
Займенники.
15.
Прийменники.
Зразок тестових завдань
Να επιλέξετε το σωστό:
1. Χρειάστηκε _______ καιρός, για να τον συγχωρήσει και ξεχάσει αυτό το
γεγονός.
α) πολύ
γ) περισσότερο
β) πολύς
δ) πολλύς
2. Το πρόβλημα το ______ μόνη της, χωρίς να τη βοηθήσει κανένας.
α) έλυσε
γ) λύνεται
β) λύθηκε
δ) λύνουν
3. Γιώργο, έχεις κανένα καλό γλυκό στο ψυγείο να μου _______;
4. α) προσφέρνεις
γ) προσφέρεις
β) πρόσφερες
δ) θα προσφέρεις
Модуль 3. Реферування грекомовної статті публіцистичного стилю.
Об’єкт контролю:
- вміння реферувати публіцистичні статті обсягом до 1500 друкованих
знаків;
- вміння писати анотацію до публіцистичної статті обсягом до 600
друкованих знаків;
- знання термінології новогрецькою мовою за програмними темами
викладання новогрецької мови на ОС «Магістр».
Статті реферуються за такими темами:
1. Η εκπαίδευση της Ελλάδας και της Ουκρανίας.
2. Ο πολιτισμός.
3. Το πρόβλημα της ανεργίας.
4. Η κρίση της οικογένειας.
5. Η υγεία των ανθρώπων.
Термінологічний мінімум
1. Η διαδικασία της Μπολόνιας
2. Η ευρωπαϊκή διάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
3. Η μεταρρύθμιση

4. Τα Πανεπιστημιακά πτυχία
5. Τα προγράμματα σπουδών
6. Η ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών
7. ΑΕΙ
8. Η κρίση της οικογένειας
9. Η ανεργία
10.Η απώλεια παραγωγικών δυνάμεων
11.Η επαγγελματική κατάρτιση και επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού
12.Η απασχόληση
13.Η απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και ειδικεύσεων
14.Η μεσογειακή δίαιτα
15.Η κατανάλωση
Модуль 4. Усне повідомлення за темою (з переліку запропонованих тем з
практики усного та писемного мовлення).
Об’єкт контролю:
- вміння вести бесіду за запропонованою темою таких блоків
(«Розвиток сучасної освіти і науки», «Вчитель: сучасність і
майбутнє», «Проблема безробіття», «Туризм: основні напрямки,
позитивні та негативні сторони», «Традиції та звичаї»).
Θεματικοί κύκλοι για συζήτηση
1. Το μελλοντικό επάγγελμά μου.
2. Η κοινή γνώμη.
3. Το πρόβλημα της ανεργίας.
4. Ο τουρισμός.
5. Παιδεία στην Ελλάδα.
6. Έθιμα και παραδόσεις

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
1.

Виконання тесту з лінгвокраїнознавства другої іноземної мови

(новогрецької)
2. Виконання граматичного тесту.
3. Реферування грекомовної статті
4. Бесіда за пропонованою темою.
Зразок екзаменаційного білета

Освітньокваліфікаційний рівень

Маріупольський державний університет
Магістр

Спеціальність
Навчальна дисципліна

Філологія. Мова і література (англійська) Семестр 3
Практичний курс другої іноземної мови (новогрецької)
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Να κάνετε το τεστ στη γλωσσοπατριδογνωσσία της νεοελληνικής γλώσσας.
2. Να κάνρτρ το γραμματικό τεστ.
3. Να κάνετε τη σύντομη περίληψη του δεδομένου άρθρου: Η διαδικασία της
Μπολόνιας
4. Παραγωγή προφορικού λόγου: Το μελλοντικό επάγγελμά μου. Οι
επαγγελματικές ικανότητες που απαιτούν οι επιχειρήσεις από τους αποφοίτους του
Πανεπιστημίου.
Затверджено на засіданні вченої ради факультету грецької філології та
перекладу
Протокол № від
Голова вченої ради _______________________ С.В.Шепітько
Шкала оцінювання
№п
Зміст роботи
/п
1. Тест з лінгвокраїнознавства другої іноземної
мови (новогрецької)
2. Граматичний тест

Кількість балів
15
20

3.

Реферування публіцистичної статті

30

4.

Співбесіда за темою

35

“A” – відмінно

Оцінка

2. Критерії оцінювання сформованості комунікативної компетенції з другої
іноземної мови (новогрецької)

Тест з
лінгвокраїнознавст
ва другої іноземної
мови
(новогрецької)
15 – 14 правильних
відповідей

Тест з
граматики
10 – 9
правильних
відповідей

Реферування статті

Повне, логічне та
послідовне
викладення змісту
статті.
Чітке
визначення
проблеми.
Дотримування
правил
реферування
статті.
Використання
мовних
кліше.
Володіння
лексикою
за
темою в повному
обсязі. Вичерпна
відповідь
на
додаткові
запитання. Вміння
обгрунтовано
довести
думку
автора.
Викладення
особистої думки.
Допускається
декілька
граматичних
помилок (1-3).

Співбесіда за
темою
Тема розкрита в
повному
обсязі,
чітко
сформульовані
головні
положення теми,
продемонстроване
бездоганне
володіння
лексикою
за
темою
та
використані
допоміжні мовні
кліше,
глибоке
знання
відповідного
матеріалу, добре
викладена
особиста думка,
правильно
та
логічно
оформлена
відповідь
на
запитання
викладача.

“B” – добре

13 – 12 правильних
відповідей

8
–
правильних
відповідей

7 Дещо
неповне,
проте логічне та
послідовне
викладення змісту
статті.
Чітке
визначення
проблеми.
Дотримання
правил
реферування
статті.
Недосить
повне
володіння
лексикою
за
темою.
Використання
мовних
кліше.
Неповна відповідь
на
додаткові
запитання. Вміння
довести
думку
автора.
Допускається
незначна кількість
граматичних
помилок (3-4).

Відповідь досить
логічно
оформлена,
але
дещо
неповно
розкрита,
продемонстроване
добре володіння
лексикою,
використані деякі
мовні
кліше,
наявні несуттєві
помилки,
правильна (або з
деякими
недоліками)
відповідь
на
додаткові
запитання
викладача.

“C” – добре

11 – 10 правильних
відповідей

7 правильних
відповідей

Переказ логічний,
послідовний, але
недостатньо
повний.
Чітке
визначення
проблеми.
Дотримання
правил
реферування
статті. Володіння
лексичним
мінімумом, проте
спостерігається
використання
дещо спрощених
лексикограматичних
структур.
Використання
мовних
кліше.
Неповна відповідь
на
додаткові
запитання. Вміння
довести
думку
автора.
Допускається
незначна кількість
граматичних
помилок (5-6).

Відповідь досить
логічно
оформлена, але
неповно розкрита,
продемонстроване
добре володіння
лексикою,
використані деякі
мовні кліше,
наявні несуттєві
помилки,
правильна (або з
деякими
недоліками)
відповідь на
додаткові
запитання
викладача.

7
–
правильних
відповідей

6 Неповне
та
нелогічне
викладення змісту
статті.
Невміння
чітко
визначити
проблему.
Непослідовне
викладення
матеріалу. Неповне
володіння
лексикою
за
темою. Невміння
використовувати
мовні
кліше.
Неповна відповідь
на
додаткові
запитання.
Студент не має
власної думки та
допускає
граматичні
помилки (6-7).

7 – 6 правильні
відповіді

5
–
правильних
відповідей

4 Неповне
та
нелогічне
викладення змісту
статті.
Невміння
чітко
визначити
проблему.
Непослідовне
викладення
матеріалу. Неповне
володіння
лексикою
за
темою. Невміння
використовувати
мовні
кліше.
Неповна відповідь
на
додаткові
запитання.
Студент не має
власної думки та
допускає
значну
кількість
граматичних
помилок (7-8).

“E” – задовільно

“D” – задовільно

9 – 8 правильних
відповідей

Відповідь є
недосить логічною
та оформленою,
продемонстроване
невміння
визначити основні
положення теми,
неповне володіння
лексикою за
темою, недостатня
кількість чи повна
відсутність
мовних кліше в
мовленні, неповна
відповідь на
додаткові
запитання
викладача,
помітна
невпевненість
студента у
відповіді, студент
не має власної
думки з питання.
Відповідь
є
в
основному
не
логічною
та
неправильно
оформленою,
продемонстроване
невміння
визначити основні
положення теми,
неповне володіння
лексикою
за
темою, недостатня
кількість чи повна
відсутність
мовних кліше в
мовленні, неповна
відповідь
на
додаткові
запитання
викладача,
помітна
невпевненість
студента
у
відповіді, студент
не має власної
думки з питання.

3–2
правильних
відповідей

Зміст статті не
викладено.
Студент не володіє
лексикою за темою
та
не
вміє
використовувати
мовні
кліше.
Невміння
відповідати
на
додаткові
запитання.
Студент не має
власної
думки.
Наявні
суттєві
граматичні
та
лексичні помилки.

1 – 0 правильних
відповідей

1–0
правильних
відповідей

Студент зовсім не
впорався
із
завданням.
Переказ
не
відповідає змісту
статті.
Наявні
суттєві граматичні,
лексичні
та
стилістичні
помилки.

“F” – незадовільно

“FX” – незадовільно

5 – 4 правильні
відповіді

Відповідь є
нелогічною,
непослідовною та
неповною, тема
нерозкрита, дуже
слабке чи зовсім
відсутнє
володіння
лексикою за
темою та мовними
кліше, відсутність
прикладів,
неправильна
відповідь на
запитання
викладача чи
повна її
відсутність.
Наявні суттєві
помилки в
мовленні.
Відповідь є
нелогічною,
непослідовною та
неповною, тема
нерозкрита, дуже
слабке чи зовсім
відсутнє
володіння
лексикою за
темою та мовними
кліше, відсутність
прикладів,
неправильна
відповідь на
запитання
викладача чи
повна її
відсутність.
Наявна значна
кількість помилок.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Рекомендована література
Навчальний посібник з другої іноземної мови (новогрецької) (аспекти
«Реферування статті» та «Практика усного та писемного мовлення») для
студентів ОС «Магістр» спеціальності «Мова та література (англійська)»
/ Укл.: Ю.В. Жарікова, Н.К. Кобиленко. – Маріуполь : МДУ, 2019. – 119
с.
Έγχρωμη εγκυκλοπαίδεια ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ. Γενική ελληνική και παγκόσμιος.
Αθήνα: Εκδόσεις «Δομική», Γκούμας – Κωτσιόπουλος, 1985.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ. Μείζον. Τεγόπουλος–Φυτράκης. Δεύτερη έκδοση. –
Αθήνα: Εκδόσεις Αρμονία Α.Ε. – 1999. – 3050.
Καλαβρουζιώτου Δ. Εκθέσεις. Β΄Γυμνασίου. Μεθοδολογία και τεχνική στην
παραγωγή λόγου / Δ. Καλαβρουζιώτου. – Αθήνα : Εκδόσεις Σαββάλας, 2006.
– 320 σ.
Κάνδρος Π. Νεοελληνική γλώσσα για το γυμνάσιο / Π. Κάνδρος Ε. Λάναρης,
Α. Μουμτζάκης, Δ. Τάνης. – Τεύχος Α΄. – Αθήνα: Οργανισμός εκδόσεως
διδακτικών βιβλίων,1993. – 245 σ.
Μπαχαράκης Μ. Θεμέλιο στην έκθεση Ιδεών / Μ. Μπαχαράκης. – Τόμος 3ος.
– Εκδόσεις Σαββάλας, 1994. – 220 σ.
Σιόντης Χ. Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα / Χ. Σιόντης. – Ιωάννινα , 2001. –
350 σ.
Τλούπα Σ. Πολιτιστικό πανόραμα. Νέα Ελληνικά και Πολιτισμός. –
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βανίας, 1994. – 280 σ.

