
РІШЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ФГФП 

від 01.12.2020, протокол №5 

Щодо питання « Про рекомендацію до розгляду вченою радою ФГФП програм 

кваліфікаційних екзаменів ОС «Бакалавр»» 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до розгляду вченою радою ФГФП програми кваліфікаційних екзаменів ОС 

«Бакалавр»: 

Кафедра грецької філології та перекладу: 

1. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з практичного курсу ОІМ, теорії 

іноземної мови, історії зарубіжної літератури країни першої іноземної мови для 

студентів ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки 03 Гуманітарні науки, спеціальності 

035 Філологія. Мова і література (новогрецька) / Укл. Жарікова Ю.В., Гаргаєва О.В.,  

Рожкова І.Г., Пічахчи О.В. – Маріуполь: МДУ, 2020. – 14 с. 

2. Програма кваліфікаційного екзамену з іноземної мови І та практики перекладу для 

студентів денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки 03 

Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія, спеціалізацією 035.08 Класичні мови 

та літератури (переклад включно). Переклад (новогрецька) та освітньо-професійною 

програмою Філологія. Переклад (новогрецька) / Укл. Пічахчи О.В., Рожкова І.Г., 

Гаргаєва О.В., Жарікова Ю.В. – Маріуполь: МДУ, 2020. – 15 с. 

3. Програма кваліфікаційного екзамену з новогрецької мови та світової літератури для 

студентів ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки Освіта, спеціальності 014.02 Середня 

освіта Мова та література (новогрецька) / Укл. Жарікова Ю.В., Гаргаєва О.В.,  Рожкова 

І.Г., Пічахчи О.В. – Маріуполь: МДУ, 2020. – 17 с. 

 

Кафедра теорії та практики перекладу: 

1. Програма державного іспиту з Іноземної мови І і перекладу для студентів спеціальності 

035.04 «Германські мови та літератури (переклад  включно). Філологія. Переклад 

(англійська)» ОС «Бакалавр». – Маріуполь: МДУ, 2020. 

2. Програма державного іспиту з іноземної мови для студентів спеціальності 051 

Економіка ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки 05 Соціальні та поведінкові науки за 

освітньо-професійною програмою   «Міжнародна  економіка». – Маріуполь: МДУ, 

2020. 

3. Програма державного іспиту з іноземної мови для студентів спеціальності 056  

Міжнародні економічні відносини ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки 05 Соціальні 

та поведінкові науки за освітньо-професійною програмою   «Міжнародний бізнес». – 

Маріуполь: МДУ, 2020. 

 

Кафедра слов’янської філології та перекладу: 

1. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з сучасної російської мови, історії 

російської літератури, історії зарубіжної літератури, методики викладання російської 

мови та літератури у закладах середньої освіти для студентів денної форми навчання 

ОС «Бакалавр» за спеціальністю 014 Середня освіта, освітньою програмою «Середня 

освіта. Мова і література (російська)» – Маріуполь: МДУ, 2020. 

2. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з сучасної української мови, 

сучасної російської мови, практики російсько-українського перекладу, теорії перекладу 

для студентів денної та заочної форм навчання ОС «Бакалавр» за спеціальністю 035 

Філологія, освітньою програмою «Філологія. Переклад (українська, російська, 

польська)» – Маріуполь: МДУ, 2020. – Маріуполь: МДУ, 2020. 



3. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з сучасної російської мови, історії 

російської літератури, історії зарубіжної літератури для студентів денної форми 

навчання ОС «Бакалавр» за спеціальністю 035 Філологія, за освітньопрофесійною 

програмою Філологія. Мова та література (російська). – Маріуполь: МДУ, 2020. 

 


