


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

       
Фахове випробування є обов’язковим вступним випробуванням до 

Київського університету імені Бориса Грінченка для навчання за програмою 
підготовки бакалавра. Іспит проводиться у письмовій формі у вигляді 
комп’ютерного тесту на базі сучасного програмного забезпечення у системі 
MOODLE. 

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 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 випробування 
вступники повинні продемонструвати: 

- знання основних відомостей про Японію; 
- адміністративно-територіальний поділ та державний устрій Японії; 
- специфіку політичного життя Японії на сучасному етапі; 
- основи національного господарства Японії; 
- релігійні течії Японії; 
- ери японської історії; 
- аспекти японської культури. 
 
Країнознавча компетенція вступників перевіряється у межах тематики: 

 
Загальні відомості про Японію. Назва, географічне положення, площа. 
Адміністративно-територіальний поділ, корисні копалини.  
Населення Японії. Чисельність населення. Вікова та статева характеристика 
населення Китаю. Національні меншини. Депопуляція населення, причини 
зменшення чисельності населення Японії. Сучасна політика Японії в 



демографічній сфері. Міграційна політика Японії. 
Політичний устрій Японії. Державні символи Японії (герб, прапор, гімн). 
Проблеми затвердження державних символів Японії. Політичний устрій Японії. 
Провідні політичні партії Японії. Монополія Ліберально-демократичної партії 
Японії в політичному житті країни. «Мирна» Конституція, відмова Японії від 
суверенного права нації на ведення війни.  
Економіка Японії. Основні етапи розвитку економіки Японії у післявоєнний час. 
«Японське економічне диво». Крах економіки «мильної бульбашки», стагнація 
японської економіки в 1990-х – початку 2000-х років. Торговельні бренди 
японської промисловості. Сектори японської економіки. Фінансовий сектор. 
Промисловість. Сільське господарство. Енергетика. Зовнішня торгівля. 
Транспорт і зв'язок. 
Релігійні та філософські течії Японії. Сінто. Буддизм. Релігійний синкретизм в 
житті японців.  
Система освіти в Японії. Шкільна освіта. Реформа освіти 1980-х років. Система 
вищої освіти. Провідні університети Японії. Міжнародна діяльність японського 
уряду в галузі освіти. Ніхон-го норьоку шікен. Ніхон-го рюгаку шікен.  
Спорт в Японії . Бейсбол. Сумо і гольф. Дзюдо і джіу-джіцу. Карате і кемпо. 
Айкідо. Кендо та іай. Кюдо, сай-дзютцу, нунчаку, тонфа, нагін ата, явара.  
Стилі японської мови і японський мовленнєвий етикет. Іменні суфікси 
(постфікси). Особові займенники. Зустріч і прощання. «Так» та «Ні». Форми 
ввічливості. Стандартні побутові фрази-кліше. Вигуки. Звуконаслідування. 
Грані японського мистецтва. Японський театр. Но. Кьоген. Бунраку. Кабукі. 
Сінгекі – сучасний японський театр. Ікебана і бонсай. Каліграфія. Чайна 
церемонія. 
Свята в Японії. Санно-мацурі. Гіон-мацурі. Свято Тендзін. Міфуне-мацурі. 
Танабата. О-Бон. Ханамі. Хадака-мацурі.  
 
 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ 
 

1. В якій частині світу знаходиться Японія? 
2. Яка площа Японії? Яке місце посідає Японії за розміром своєї території серед 
інших країн? 
3. Назвіть найбільші острови Японії: 
4. Якими морями омивається Японія:  
5. Заповніть пропущені частини у реченні: 



Кит ай поділяєт ься на ______ провінції, ______міст а цент рального 
підпорядкування. Ст олиця – _____.  

6. Перелічіть найбільші міста Японії: 
7. Назвіть найвищу точку Японії, яка її висота?  
8. Звідки з’явилася традиційна назва «Японія» в українській мові?  
9. Якою є традиційна назва Японії в японській мові? 
10. Яким є прапор Японії, що він символізує?  
11. Назвіть гімн Японії. Коли були написані слова японського гімну?  
12. Який орган уособлює виконавчу гілку влади в Японії?  
13. Яка роль імператора в сучасній Японії? Назвіть його попередників 
14. В якому році було прийнято японську конституцію? Чому її називають 
«мирною»? 
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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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