Іспити на сертифікат знань грецької мови в Києві
Кафедра елліністики Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка як офіційний екзаменаційний центр
Центру грецької мови запрошує до складання іспитів на отримання
сертифікату про рівень володіння новогрецькою мовою.
Для тих, хто бажає навчатися в грецьких коледжах та вищих навчальних
закладах, а також брати участь у європейських програмах підвищення
кваліфікації, чи працювати в грецьких установах та компаніях в Україні,
Греції чи інших країнах світу, наявність сертифікату є обов’язковою
передумовою та перевагою.
З 1999 року Центр Грецької Мови (КЕГ) (Греція) надає громадянам інших
країн можливість отримати державний сертифікат про рівень володіння
новогрецькою мовою у країні свого постійного проживання.
Цього року іспити проходитимуть 10, 11 та 12 травня.
!!!!!Реєстрація з 1 лютого до 13 березня 2016 року он-лайн:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
Ви також можете подати письмові заяви на складання іспитів в Києві за
адресою: бул. Т. Шевченка, 14, кімн. 49−50.
Телефон для довідок (044) 239-33-48.
Адреса для листування: ellinedra@ukr.net, fotyny79@gmail.com.
Відповідальна за проведення іспитів − доцент кафедри елліністики Світлана
Євгеніївна Перепльотчикова.
Детальна інформація щодо сертифікату та іспитів на сайті Центру Грецької
Мови http://www.greeklanguage.gr/certification/.

Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας στο Κίεβο
Η Έδρα των Ελληνικών Σπουδών του Ινστιτούτου Φιλολογίας του Εθνικού
Πανεπιστημίου Κιέβου «Ταράς Σεβτσένκο», το επίσημο εξεταστικό κέντρο του
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Ελλάδα), σας προσκαλεί στη συμμετοχή στις
εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας.
Για αλλογενείς και ομογενείς που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ελληνικά ανώτερα
και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά
προγράμματα κατάρτισης ή να προσληφθούν σε διάφορα ιδρύματα και
επιχειρήσεις στην Ουκρανία, Ελλάδα ή άλλες χώρες η κατοχή του πιστοποιητικού
αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση καθώς και ένα ισχυρό πλεονέκτημα.
Από το 1999 το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας προσφέρει σε πολίτες άλλων χωρών
τη δυνατότητα να πάρουν τον κρατικό τίτλο ελληνομάθειας στη χώρα της μόνιμης
διαμονής τους.
Φέτος οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 10, 11 και 12 Μαΐου.
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από την
1 Φεβρουαρίου έως τις 13 Μαρτίου του 2016 στο http://www.greeklanguage.gr/certification/application/index.html
Υπεύθυνη του εξεταστικού κέντρου − Δρ. Σβιτλάνα Περεπλιότσικοβα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο (044) 239–33–48.
Διεύθυνση του κέντρου: λεωφόρος Τ. Σεβτσένκο, 14, Ινστιτούτο Φιλολογίας,
γρ. 49-50, Κίεβο.
Η διευθυνση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι ellinedra@ukr.net,
fotyny79@gmail.com.
Πληροφορίες για το πιστοποιητικό και τις εξετάσεις είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα του ΚΕΓ http://www.greeklanguage.gr/certification/.

ЭКЗАМЕН НА СЕРТИФИКАТ ЗНАНИЯ
ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА В КИЕВЕ
Кафедра эллинистики Института филологии Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко, являющаяся официальным
экзаменационным центром Центра греческого языка (КЕГ) (Греция) в Киеве,
приглашает к сдаче экзаменов на получение сертификата знания греческого
языка.
Для желающих обучаться в греческих колледжах и ВУЗах, а также
принимать участие в европейских программах повышения квалификации или
работать в греческих учреждениях и компаниях в Украине, Греции или
других странах мира, наличие сертификата является обязательным условием
и преимуществом.
С 1999 года Центр Греческого Языка (КЕГ) (Греция) предоставляет
гражданам других стран возможность получить государственный сертификат
об уровне владения новогреческим языком в стране своего постоянного
проживания.
В этом году экзамены будут проходить 10, 11 и 12 мая.
!!!!!!!!Регистрация желающих с 1 февраля до 13 марта 2016 года он-лайн:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
Вы также можете подать заявление в письменной форме по адресу г. Киев,
бул. Т. Шевченко, 14, к. 49-50.
Телефон для справок: (044) 239-33-48.
E-mail: ellinedra@ukr.net, fotyny79@gmail.com.
Ответственная за проведение экзаменов – доцент кафедры эллинистики
Светлана Евгеньевна Переплётчикова.
Детальная информация о сертификате и экзаменах доступна на сайте Центра
греческого языка (КЕГ): http://www.greeklanguage.gr/certification/.

