


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
      

Випробування з  японської  мови  є  обов’язковим  для  вступу  до
Київського університету імені Бориса Грінченка для навчання  за програмою
підготовки магістра за спеціальністю 035 Філологія (освітня програма Мова і
література  (японська)).  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.  На виконання і
відповідь  одного  тестового  завдання  відводиться  не  більше  двох  хвилин.
Увесь час роботи над тестовим завданням не перевищує 60 хвилин.

Випробування  до  магістратури  ґрунтується  на  виявленні  практичних
навичок володіння китайською мовою  і передбачає визначення у вступників
достатньо високого рівня мовної компетенції  (на рівні  B2 за шкалою Ради
Європи),  що  засвідчує  готовність  вступників  до  здобуття  другого
(магістерського) освітнього рівня.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК З ЯПОНСЬКОЇ МОВИ

Особи,  які  вступають  до  магістратури  повинні  володіти  комплексом
іншомовних  знань,  умінь  і  навичок,  необхідних  для  навчання  за  обраним
напрямом та проведення дипломного дослідження.

Під час іспиту з японської мови вступники повинні продемонструвати:

 достатнє  володіння  японською  мовою,  сформованість  комунікативної
компетенції в рецептивних видах мовленнєвої діяльності;

 багатий лексичний запас японської мови, вільне використання лексики та
володіння основним набором синонімічних та антонімічних пар;

 сформованість  граматичної  компетенції  у  практичному  і  теоретичному
аспектах;

 належне володіння орфоепічними нормами японської мови;
 вміння аналізувати та інтерпретувати лінгвістичні явища і факти.

Япономовна  комунікативна  компетенція студентів  перевіряється  у
межах  тематики,  що  передбачена  програмами  базових  практичних
дисциплін  японської  мови  (освітньо-кваліфікаційний  рівень  „бакалавр”),  а
саме:

1. Про себе（私のこと）



2. Моя сім'я （私の家族)
3. Моє життя（私の生活）
4. Мій університет（私の大学）
5. Робочий день та дозвілля(仕事日と休みの日)
6. Моя оселя (私の家)
7. Мій друг (私の友達）
8. Україна та моє рідне місто (село) (ウクライナと私の出身地)
9. Японія (日本）
10. Мандрівки та подорожі (旅行)
11. Пори року та погода(気候と季節)
12. Покупки (買い物)
13. Мої плани на зимові канікули（冬休みにしたいこと）
14. Вивчення японської мови（日本語の勉強）
15. Різдво クリスマス
16. Найкращий подарунок（今まで一番うれしかった贈り物）
17. Моє хобі（私の趣味）
18. Мої плани на майбутнє（私の将来）
19. Визначні місця України　(ウクライナの観光地）
20. Моя мрія (私の夢)

Перевірка знань системи китайської мови ґрунтується на змісті базових
теоретичних  дисциплін,  які  вивчаються  студентами  освітнього  рівня
«бакалавр»,  зокрема:  теоретична  фонетика  японської  мови,  теоретична
граматика японської мови, лексикологія японської мови.

Теоретична фонетика японської мови

 Проблема складу. Фонетичні характеристики складу в японській мові.
 Склад  як  фонетична  і  фонологічна  одиниця.  Різні  трактування  складу.

Теорії складоутворення. 
 Структура складу. Складоутворюючі звуки в японській мові.
 Типи складів. Поняття відкритого та закритого складу. 
 Функції складу в фонетичній структурі слова і фрази. 
 Поняття  інтонації  і  просодії  та  їх  співвідношення  як  лінгвістичного  і

акустико-фізіологічного явища. 
 Компоненти  інтонації:  мелодика,  гучність,  темп,  тембр,  якість  голосу,

пауза. 
 Функції просодії та функції інтонації.
 Словесний наголос. Акустико-фізіологічна природа словесного наголосу в

японській мові (у порівнянні з українською). 
 Види словесного наголосу.



 Функції словесного наголосу.
 Місце словесного наголосу. 
 Градація словесного наголосу. 
 Головні  тенденції,  які  визначають  місце  і  різний  ступень  наголосу  в

японських словах. 
  Основні акцентні типи слів в японській мові.
 Білінгвізм і диглоссія. Діалекти японської мови.

Теоретична граматика японської мови

 Зародження японських граматичних вчень
 Синтагматичні і парадигматичні виміри японської мови.
 Поняття граматичної категорії в японській мові
 Категорія граматичного ствердження/заперечення в японській мові
 Категорія граматичного часу в японській мові
 Категорія граматичного способу в японській мові
 Категорія граматичного виду в японській мові
 Категорія граматичного стану в японській мові
 Граматична категорія директиву в японській мові
  Граматична  категорія  соціально-особистісних  відносин  (категорія

ввічливості) в японській мові
  Проблема визначення слова в японській мові
  Частини мови як лексико-граматичні класи слів
  Принципи граматичної класифікації слів
  Граматична форма й граматична категорія слова
  Головні  семантико-функціональні  особливості  іменників  у  сучасній

японській мові
  Граматичні категорії японського іменника
  Функціональна парадигма формальних іменників у сучасній японській

мові
  Головні  семантико-функціональні  особливості  прикметників  у

сучасній японській мові
  Граматичні категорії японського прикметника
  Функціональна  парадигма  службових  прикметників  у  сучасній

японській мові
  Головні семантико-функціональні особливості прислівників у сучасній

японській мові
  Головні  семантико-синтаксичні  особливості  дієслів  у  сучасній

японській мові
  Граматичні категорії японського дієслова
  Форми відмінювання дієслів



 Видові форми дієслова
 Сполучник в японській мові
 Частка в японській мові
 Зв’язка в японській мові
 Субстантиватор в японській мові
 Вигук в японській мові
 Вказівник як специфічна частина мови в японській мові

Лексикологія японської мови

 Типи слів у японській мові, межі слова.
 Cлово, лексема, словоформа, семема. Структура лексичного значення.
 Полісемія, зміни у значенні слова. 
 Гіперо-гіпонімічні, еквонімічні та партитивні зв’язки між словами.
 Власні та загальні назви у японській мові.
 Ономатопоетична лексика.
 Синонімія  та антонімія в японській мові.
 Омонімія у японській мові.
 Термінологія. Професіоналізми.
 Фразеологія японської мови.
 Історичні зміни у складі лексики (архаїзми, історизми, неологізми, 

запозичення).
 Стилістичні шари лексики у японській мові.
 Табу та евфемізми.
 Соціальна стратифікація лексики.
 Види словотвору у японській мові.
 Лексикографія як наука.
 Перші японсько-українські та українсько-японські словники.
 Розділи лексикології.
 Джерела походження японської лексики.

СТРУКТУРА ВИПРОБУВАННЯ 
З ЯПОНСЬКОЇ МОВИ

Випробування  передбачає виконання  п`ятидесяти  тестових завдань з
японської  мови  на  підготовленому  індивідуальному  робочому  місці  без
використання  додаткових  джерел  інформації.  Під  час  виконання  тесту
абітурієнт не користується нотатками, не робить індивідуальних поміток та
не переписує завдання, або його фрагменти.



Тестування  з  японської  мови  передбачає  визначення  рівня  мовних
знань, умінь і навичок, а саме: знання фонетичних, лексичних і граматичних
аспектів  японської  мови,  вміння  визначати  мовні  явища,  здійснювати
адекватний вибір необхідних лексичних і граматичних елементів,  коректно
інтерпретувати  їх  з  урахуванням  особливостей  мовної  системи  японської
мови.  Тестування  визначає  уміння  абітурієнта  граматично  правильно
використовувати видо-часові форми дієслів, адекватно вживати слова і фрази
в  япономовному  контексті,  оперувати  мовними  засобами  для  цілей
спілкування, відрізняти правильні у мовному відношенні висловлювання від
неправильних.

В основу розробки завдань покладено програми базових курсів практики
усного і  псиемного мовлення китайської  мови,  що вивчаються студентами
освітнього рівня «бакалавр» з першого по четвертий курс.

Виконання  тестового  завдання з  японської  мови  полягає  у  виборі
правильних  відповідей  із  кількох  запропонованих  варіантів.  Завдання
вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав правильний варіант відповіді. 

Завдання вважаються невиконаним у випадках, якщо:
а) абітурієнт обрав неправильний варіант відповіді;
б) абітурієнт не обрав жодного із варіантів відповіді;
в) абітурієнт вибрав усі варіанти відповідей.
За одне правильно виконане завдання нараховується один бал.
Спеціальна  програма автоматично  підсумовує  бали за  виконання  усіх

тестових завдань, встановлює відповідність балів за шкалою оцінювання та
фіксує результат у протоколі. 

На  виконання  і  реєстрацію  відповіді  на  одне  тестове  завдання
відводиться не більше 2 хвилин. Увесь час роботи над тестовим завданням не
перевищує 60 хвилин. У випадку, якщо вичерпано час на виконання тестових
завдань,  система автоматично закриває програму, зберігає наявні  відповіді,
підсумовує  результат  виконання  тесту  абітурієнтом  та  фіксує  у  протоколі
результат за встановлений часовий ліміт.



ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ 

1) 世紀のコンピューターは、（　　　　　　　　）機能が増えている。
2)今年の秋は長かったが、（　　　　　　　）雪が降るらしい。
３）町を歩いていたら、（　　　　　　　) 後ろから名前を呼ばれた。
４）キエフ国立大学の卒業生は優秀だ。（　 　)  言語学に優れている人が多い。
6）にんじんにはビタミンAが（　　　　　　）含まれている。

    Не можна думати, що сама лише присутність на заняттях дає можливість скласти

іспити.
________________________　ば、__________________　と思ってはいけない

体①___________健康ならがんばることができる。今年②___________飲みすぎ、
食べすぎはやめて、健康的な生活をしよう。自分の健康管理③___________自分で
やらなければだめだ。ジョギング④___________水泳⑤___________、運動もしな
ければならないだろう。でも、たばこ⑥___________はやめられないなあ。そうだ、
いいことを考えた。「一日 3本⑦___________すわない！」これなら実行できそう
だ。

使います （例）使いさえすれば

休みます

食べます

正しいです

きれいです

有名です



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Кількість балів
(max – 100)

Оцінка
за

шкалою
ECTS

Критерії

90 – 100 A Виставляється  за  глибокі  знання
навчального  матеріалу,  що  міститься  в
основних  і  додаткових  рекомендованих
літературних джерелах;  вміння аналізувати
явища,  які  вивчаються,  у  їхньому
взаємозв'язку і  розвитку, чітко і  лаконічно;
логічно  і  послідовно  відповідати  на
поставлені запитання; вміння застосовувати
теоретичні  положення  під  час  розв'язання
практичних задач.

82 – 89 В Виставляється  за  ґрунтовні  знання
навчального  матеріалу,  аргументовані
відповіді  на  поставлені  запитання;  вміння
застосовувати теоретичні положення під час
розв'язування практичних задач.

75 – 81 C Виставляється за міцні знання навчального
матеріалу,  аргументовані  відповіді  на
поставлені  запитання,  які,  однак,  містять
певні  (несуттєві)  неточності;  вміння
застосовувати теоретичні положення під час
розв'язання практичних задач.

69 – 74 D Виставляється  за  посередні  знання
навчального матеріалу, мало аргументовані
відповіді, слабке застосування теоретичних
положень  при  розв’язанні  практичних
задач.

60 – 68 Е Виставляється за слабкі знання навчального
матеріалу, неточні  або  мало  аргументовані
відповіді, з порушенням послідовності його
викладання,  за  слабке  застосування
теоретичних  положень  при  розв’язанні
практичних задач.

1 – 59 FX Виставляється за незнання значної частини
навчального  матеріалу,  істотні  помилки  у
відповідях  на  запитання,  невміння
орієнтуватися  під  час  розв'язання
практичних  задач,  незнання  основних
фундаментальних положень.



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
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2. 初級日本語「下」東京外国語大学留学生日本語教育センター、凡人者、東
京、2010．－235pp．

3. 初級日本語「文法解説[英語版]」東京外国語大学留学生日本語教育セン
ター、凡人者、東京、2005．－246pp．
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Теоретична фонетика японської мови
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