


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

       
Фахове випробування є обов’язковим вступним випробуванням до 

Київського університету імені Бориса Грінченка для навчання за програмою 
підготовки бакалавра. Іспит проводиться у тестовій формі. 

Для виконання тестових завдань абітурієнт має володіти основними 
навичками роботи з комп’ютером та розуміти технічні особливості виконання 
тестів різних типів: вибір з найменшої кількості варіантів відповіді, вибір з 
розширеного набору відповідей, вибір множин відповідей. 

Зміст тестових завдань орієнтований на виявлення практичних навичок 
володіння і передбачає визначення у вступників достатньої мовної компетенції 
на рівні В1 за шкалою Ради Європи, що засвідчує готовність вступників до 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. 
 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК  
 
Вступники  повинні володіти комплексом знань, умінь і навичок, 

необхідних  для навчання за обраним напрямом. Під час вступного випробування 
вступники повинні продемонструвати: 

- знання основних відомостей про Китай; 
- адміністративно-територіальний поділ та державний устрій Китаю; 
- специфіку політичного життя Китаю на сучасному етапі; 
- основи національного господарства Китаю; 
- релігії Китаю; 
- ери китайської історії; 
- аспекти китайської культури. 
 
Країнознавча компетенція вступників перевіряється у межах тематики: 

 
Загальні відомості про Китай. Назва, географічне положення, площа, сусіди. 
Адміністративно-територіальний поділ. 
Населення Китаю. Чисельність населення. Вікова та статева характеристика 
населення Китаю. Національні меншини. Демографічні проблеми Китаю. 
Причини скасування обмеження на дітонародження в 2015 році. Сучасна 
політика Китаю в демографічній сфері.  
Політичний устрій Китаю. Державні символи Китайської Народної Республіки 



(герб, прапор, гімн). Політичний устрій КНР. Політичні партії Китаю. 
Конституція Китайської Народної Республіки. 
Економіка КНР. Основні етапи розвитку економіки КНР. Політика «реформ і 
відкритості». Сільське господарство сучасного Китаю. Промисловість в КНР. 
Сфера обслуговування в сучасному Китаї. 
Релігійні та філософські течії Китаю. Ранні культи в Китаї. Конфуціанство. 
Даосизм. Буддизм. Сучасні тенденції в релігійному житті китайців.  
Наука і техніка в Китаї. Дж. Нідем – дослідник китайської науки. Чотири великі 
відкриття китайської цивілізації. Розвиток астрономії в Стародавньому Китаї. 
Китайська медицина. Інженерна справа в Китаї. Розвиток математики в 
Стародавньому Китаї. Китайська технологія ткацтва. Наука і техніка в сучасному 
Китаї. 
Звичаї та побут китайців. Культура давати імена. Китайський зодіак. Китайське 
весілля. Китайські свята. Китайський традиційний одяг. Їжа і напої в Китаї. 
Традиційне китайське житло. Транспорт у Китаї. 
Етика та етикет Китаю. Терміни й поняття етики. Конфуціанська етика. 
Особливості китайського етикети. 
Високе мистецтво Китаю. Китайська традиційна музика. Китайське традиційне 
сценічне мистецтво. Китайська ієрогліфіка як вид мистецтва. Образотворче 
мистецтво Китаю. 

 
 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ 
 

1. Назвіть географічне розташування Китаю (на якому материку та якій частині 
світу розташований)? 
2. Яка площа Китаю? Яке місце посідає Китай за розміром своєї території серед 
інших країн? 
3. Назвіть найбільші острови Китаю: 
4. Якими морями омивається Китай:  
5. З якими країнами межує Китай (назвіть їх):  
6. Заповніть пропущені частини у реченні: 

Кит ай поділяєт ься на ______ провінції (включаючи Тайвань), ____ авт ономних районів, 
______ міст а цент рального підпорядкування і ________ особливих адмініст рат ивних 
райони. Ст олиця – Пекін [北京].  

7. Перелічіть найбільші міста Китаю: 
8. Назвіть найвищу точку Китаю, яка її висота?  
9. Назвіть найбільше прісноводне озеро Китаю: 



10. Заповніть пропущені частини у реченні: 
З т очки зору опадів, т ерит орію Кит аю мож на поділит и на _____ зони: __________ 
клімат  на сході, засушливий на _________ заході й особливий __________ клімат , 
переваж но холодний, на Тібет ському нагір’ї. Опади розподіляют ься нерівномірно – 
найбільше їх у _________ регіонах, т оді як по мірі просування повіт ряних мас вглиб 
конт инент у вони зменшуют ься. 

11. Поклади яких кольорових металів в Китаї є найбільшими у світі?  
12. Якою є повна назва Китаю, назвіть звідки з’явилася традиційна назва «Китай» 
в українській мові? 
13. Якою є традиційна назва Китаю у китайській мові? 
14. Яким є прапор Китаю, що він символізує?  
15. Назвіть гімн Китаю. Коли були написані слова китайського гімну?  
16. Якими є функції Всезагальних зборів народних представників? 
17. Який орган уособлює виконавчу гілку влади в Китаї?  
18. Хто є чинним голови КНР? Назвіть його попередників 
19. В якому році було прийнято китайську конституцію?  
20. Коли в Китаї розпочалася політика «реформ та відкритості» та хто є її 
автором?  
21. Яка галузь вважається першою виробничою силою в Китаї?  
22. Чому громадянам Китаю потрібні візи для в’їзду до Гонконгу? 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Відповідність рейтингових балів та національної шкали оцінювання 

визначається наступною системою оцінювання академічних знань і вмінь: 
Кількість 

балів 
(max – 100) 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за 
шкалою 
ECTS 

Критерії 

90 – 100 «Відмінно» A Виставляється за глибокі знання 
навчального матеріалу, вміння 
аналізувати явища, які вивчаються, 
вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання 
практичних задач. 

82 – 89 «Дуже добре» В Виставляється за ґрунтовні знання 
навчального матеріалу, з 
неточностями в застосовуванні 
теоретичних положень під час 
розв'язування практичних задач. 

75 – 81 «Добре» C Виставляється за міцні знання 
навчального матеріалу, які, однак, 
містять певні несуттєві неточності; 
вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання 
практичних задач. 

69 – 74  
 
 

«Задовільно» 

D Виставляється за посередні знання 
навчального матеріалу, слабке 
застосування теоретичних положень 
при розв’язанні практичних задач. 

60 – 68 Е Виставляється за слабкі знання 
навчального матеріалу, неточні 
відповіді, за слабке застосування 
теоретичних положень при 
розв’язанні практичних задач. 

1 – 59 «Незадовільно» 
 

FX Виставляється за незнання основних 
фундаментальних положень, істотні 
помилки у відповідях на запитання, 
невміння орієнтуватися під час 
розв'язання практичних задач. 
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