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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програму вступного випробування з новогрецької мови розроблено з 

урахуванням чинних програм з підготовки фахівців за освітнім ступенем 

«Магістр» спеціальності: 014 «Середня освіта. Мова і література 

(новогрецька)» . 

Абітурієнти Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського, допущені до складання вступного іспиту, мають показати 

високий рівень засвоєних під час навчання на рівні «Бакалавр» знань з 

новогрецької мови та літератури. Оцінювання рівня підготовленості 

випускників вищих навчальних закладів з новогрецької мови та літератури  з 

метою конкурсного відбору для навчання в ТНУ проводиться у формі 

тестового контролю.  

Відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України програма вступного випробування з новогрецької мови та літератури 

розподілена за такими розділами:  

- «Новогрецька мова» («Фонетика. Графіка», «Лексикологія. 

Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», 

«Стилістика», «Орфографія»);  

- «Новогрецька література». 
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Екзамен проводиться у формі тесту, який складається з таких форм 

тестових завдань:  

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.  

До кожного завдання пропонується 3-5 варіантів відповіді, з яких лише 

один правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник 

вибрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей. 

Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено 

неправильну відповідь; б) позначено два або більше варіантів відповіді, 

навіть якщо серед них є правильний; в) відповідь не позначено взагалі.  

 2. Завдання з власною відповіддю. 

У завданнях пропонується заповнити пропуски, уживши відповідне 

слово у правильній формі. Завдання вважається виконаним правильно, якщо 

учасник у бланку відповідей зазначив правильну граматичну форму слова  

без орфографічних помилок.  

На виконання тесту з новогрецької мови і літератури відведено 120 

хвилин. 
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Система оцінювання  

 

Для завдань тесту кожної форми встановлюється відповідна система 

оцінювання:  

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 4 бали;  

2. Завдання з власною відповіддю – 6 бали;  

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно 

розв’язавши всі завдання тесту з новогрецької мови і літератури, – 200 балів.  

 

Алгоритм оцінювання: 20*4+20*6=100 балів. 
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ІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ  

 

1. Відмінювання іменників. 

2. Відмінювання прикметників.  

3. Ступені порівняння прикметників. 

4. Числівники. 

5. Займенники. 

6. Стани та типи грецького дієслова. 

7. Способи та часи грецького дієслова. 

8. Дієприкметники. 

9. Прийменники. 

10. Історія новогрецької мови: давньогрецька мова (періодизація, діалекти, 

особливості функціонування). 

11. Історія новогрецької мови: Візантійський період. 

12. Історія новогрецької мови від 1453 р. до наших днів. 

13. Мовне питання у Греції: катаревуса vs димотика. 

13. Діалекти новогрецької мови. 

14. Походження новогрецьких слів. Типологія запозичень. Асиміляція 

запозичених слів. 

15. Способи словотворення. 

16. Засоби словотворення: Афіксація. Найпоширеніші суфікси новогрецької 

мови.   

17. Засоби словотворення: Афіксація. Найпоширеніші префікси новогрецької 

мови, їхнє походження, та значення. 

18. Словоскладання.  

19. Семантичні групи слів (синоніми, антоніми, пароніми, омоніми, 

багатозначні слова). 

20. Фразеологія новогрецької мови.  
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21. Новогрецька та новогрецько-українська / українсько-новогрецька 

лексикографія. 

22. Книжна vs розмовна лексика новогрецької мови. 

23. Функціональні стилі новогрецької мови.  

24. Фонетичні, морфологічні та графічні ресурси стилістики. 

25. Лексико-семантичні та синтаксичні стилістичні прийоми та експресивні 

засоби.  

26. Історія та культура Стародавньої Греції. 

27. Історія та культура Візантійської імперії.  

28. Історія Греції після 1453 року. 

28. Історія Кіпру. Кіпрське питання. 

30. Звичаї та звички грецького народу. 

31. Історія новогрецької літератури. 

32. Греки України: історія, мова, сьогодення. 

33. Методика викладання новогрецької мови в середній школі: фонетичний, 

граматичний та лексичний матеріал.  

34. Методика викладання новогрецької мови в середній школі: розвиток 

навичок сприйняття іноземного мовлення на слух та читання. 

35. Методика викладання новогрецької мови в середній школі: розвиток 

діалогічного та монологічного мовлення та письма.  
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Теми для перевірки усного мовлення 

 

1. Η τέλεια μέρα μου. 

2. Καινουριες τεχνολογίες: τα υπέρ και τα κατά. 

3. Σπουδές εξ αποστάσεως: τι μας προσφέρουν οι καινούριες τεχνολογίες και ο 

ρόλος του δασκάλου   

4. Μαθαίνοντας την ξένη γλώσσα: παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση να 

μάθουμε μία ξένη γλώσσα, μέθοδοι διδασκαλίας/τρόποι εκμάθησης και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. 

5. Τα παιδιά και το σχολείο: τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο 

σημερινό σχολείο, αιτίες, λύσεις. Εκφοβισμός στο σχολείο.  

6. Δουλεύοντας από το σπίτι: αιτίες και προβλήματα για τους απασχολημένους. 

7. Υγιής διατροφή και δίαιτες: ο σημερινός τρόπος ζωής και διατροφή. 

8. Η προστασία του περιβάλλοντος: τα κυρια οικολογικά προβλήματα, οι αιτίες 

τους και λύσεις. 

9. Είμαστε ό,τι φοράμε: πώς η εμφάνισή μας επηρεάζει τη ζωή μας. Το σπίτι του 

μέλλοντός μου. 

10. Είσαι το ταίρι μου: επιλογή συντρόφου. Η κρίση της συγχρονης οικογένειας.  
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9. Боннар А. Греческая цивилизация: От Илиады до Парфенона. От 
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– 671 с. 



11 

 

10. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой 
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IV. ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Για ποιο λόγο οι λογοτέχνες χρησιμοποιούν την διάλεκτο στα έργα τους; 

a) για την δραματική έμφαση,  

b) για να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιββάλον,  

c) για να εντυπωσιάσουν τον αναγνώστη 

2. Παρήχηση είναι η επανάληψη του:  

a) ίδιου τονισμένου φωνήεντος, 

b) ίδιου άτονου φωνήεντος, 

c) του ίδιου συμφώνου.  

3. Ποιο είναι το χρονολογικό πλαίσιο της ύπαρξης του μυκηναϊκού πολιτισμού; 

a) XVIII - XIII αι. π.Χ. 

b) VI - IV αι. π.Χ. 

c) I - IV αι. π.Χ. 

d) 4. XIV - XVIII αι. μ.Χ. 

4. Ποιά τάση διατηρείται στην ΝΕ όσο αφορά την κατηγορία του γένους; 

a) τάση υπέρ του ουδέτερου γένους,  

b) τάση για εξαφάνιση του ουδέτερου γένους,  

c) τάση για εξαφάνιση του αρσενικού γένους 

6. Ποιος απ’τους θεούς του Ολύμπου ήταν δάσκαλος των τεχνών; 

a) Άρης 

b) Αθήνα 

c) Ερμής 

d) Ηρα 

7. Πώς ονομάζεται η γλώσσα που δέχεται μια καινούρια λέξη; 

a) γλώσσα-δότης, 

b) γλώσσα-υποδοχής,  

c) δανείζουσα γλώσσα 

8. Τι είναι  καθαρεύουσα ;  

a) Αγγλικά  προχριστιανικά 
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b) Αρχαϊκή λόγια ελληνική 

c) Μια νέα παραλλαγή της ελληνικής γλώσσας , κοινή στην Αίγυπτο 

9. Να βρείτε μεταξύ των παρακάτω αραβισμών την λέξη της ελληνικής 

καταγωγής: 

a) άλγεβρα.     c) ζάχαρη 

b) αζιμούθιο     d) φυσική 

10. _____________ - μια σειρά από τα εγχειρίδια με φυλλάδια και προγράμματα 

υπολογιστών και βίντεο που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της 

διδασκαλίας ξένων γλωσσών . 

a) Τα μέσα της διδασκαλίας 

b ) Οι μέθοδοι της διδασκαλίας  

c)  Τα οπτικά βοηθήματα 

d ) Τα προγράμματα κατάρτισης. 

 

Eίμαστε ό, τι τρώμε 

Το ένα στα δέκα Ελληνόπουλα είναι παχύσαρκο11! Το ένα στα δύο δε 

συνηθίζει να τρώει πρωινό και όλα σχεδόν έμαθαν να τρώνε σαν τα Αμερικανάκια. 

Και όλα αυτά όταν στη νότια Ασία το 50% των παιδιών υποσιτίζονται12! Ας δούμε 

λοιπόν πόσο κακό κάνουμε στον εαυτό μας και ας πάρουμε την απόφαση να 

αλλάξουμε τις κακές μας συνήθειες… έτσι… σαν δώρο στον εαυτό μας. 

Όπως λοιπόν δείχνουν οι έρευνες, ένα στα τρία Ελληνόπουλα τρώει 

τουλάχιστον μια δυο φορές την εβδομάδα σε φαστφούντ, κυρίως τα αγόρια, και το 

20% από αυτά τα παιδιά πηγαίνουν στα φαστφουντάδικα13 μαζί με τους γονείς 

τους. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί γονείς δε διαφωνούν και ίσως μάλιστα να 

προτρέπουν14 τα παιδιά τους στο εύκολο και γρήγορο φαγητό. 

Το 56% των μαθητών τρώει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα τσιπς, 

κρουασάν και άλλα παρόμοια τρόφιμα. Όμως το χειρότερο από όλα είναι ότι τα 

παιδιά στην Ελλάδα δε συνηθίζουν να τρώνε πρωινό. Σύμφωνα πάντα με τις 

έρευνες, η έλλειψη15 πρωινού από το διαιτολόγιο κάθε παιδιού έχει ως αποτέλεσμα 

περισσότερη κατανάλωση των τροφών των φαστφούντ! Και να σκεφτεί κανείς ότι 
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η σωστή διατροφή στην εφηβική ηλικία βοηθάει στην ομαλή, σωματική και 

ψυχολογική ανάπτυξη των ανθρώπων. Στην ηλικία αυτή μπαίνουν οι βάσεις για τη 

μελλοντική μας υγεία. Εδώ, λοιπόν, πρέπει να συμφωνήσουμε με την παρακάτω 

παροιμία: 

«Το πρωινό να το τρως μόνος σου, το μεσημεριανό να το μοιράζεσαι με τους 

φίλους σου και το βραδινό να το χαρίζεις στον εχθρό σου!!» 

Σίγουρα δε φταίμε μόνο εμείς! 

Υπάρχει μια τόσο μεγάλη ποικιλία νέων αγαθών που ίσως και άθελά μας 

_____16 στο να τα δοκιμάσουμε! Κι όμως, όλοι μπορούμε να βελτιώσουμε τις 

διατροφικές μας συνήθειες ______17 τι τρώμε, πόσο αθλούμαστε και φυσικά 

_______18 κάποιο μέτρο στο γρήγορο φαγητό. Αν όλοι οι άνθρωποι _______19 

κατά λέξη τους κανόνες καλής διατροφής, σίγουρα _______ 20 ο μέσος όρος των 

καρδιοπαθειών, της παχυσαρκίας και γενικά των προβλημάτων υγείας. 

Τι λέτε; Κάνουμε μια προσπάθεια; 

Νικολέτα Αγγελίδου, μαθήτρια B' τάξης 6ου Γυμνασίου Σερρών 

(http://www.6gymnasio.gr) 

11. Να προσδιορίσετε τη δομή της λέξης παχύσαρκο: 

a) απλή 

b) συνθετη  

c) παράγωγη  

12.  Το πρόθημα υπό- στην λέξη “υποσιτίζονται” δηλώνει ότι: 

a) κάτι βρίσκεται κάτω από αυτό που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη 

b) η ενέργεια που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη γίνεται λίγο, κρυφά, παράνομα, 

με δυσκολία κτλ.  

c) η ενέργεια που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη γίνεται σε μικρό βαθμό, 

ανεπαρκώς η ενέργεια που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη επαναλαμβάνεται 

13. Η λέξη “φαστφουντάδικα” είναι 

a) μία σύνθετη λέξη 

b) μία παράγωγη λέξη 

c) μία ταυτόχρονα σύνθετη και παράγωγη λέξη 



22 

 

14. Το συνώνυμο της λέξης  “προτρέπουν” είναι 

a) παρακινούν    c) υποκινούν  

b) προκαλούν     d) παρακαλούν  

15. Το αντίθετο της λέξης «η έλλειψη» είναι 

a) παράλειψη 

b) επανάληψη 

c) επάρκεια 

d) ύπαρξη  

e) παρουσία  

16. Να συμπληρώσετε το κενό με το σωστό τύπο της λέξης «ωθώ». 

17. Να συμπληρώσετε το κενό με το σωστό τύπο της λέξης «προσέχω» . 

18. Να συμπληρώσετε το κενό με το σωστό τύπο της λέξης «κρατώ». 

19. Να συμπληρώσετε το κενό με το σωστό τύπο της λέξης «εφαρμόζω». 

20. Να συμπληρώσετε το κενό με το σωστό τύπο της λέξης «μειώνω». 

 


