
 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
       

Випробування з китайської 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 (китайська)). 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 КИТАЙСЬКОЇ 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 китайської мови вступники повинні продемонструвати: 

• достатнє володіння китайською мовою, сформованість комунікативної 

компетенції в рецептивних видах мовленнєвої діяльності; 

• багатий лексичний запас китайської мови, вільне використання лексики та 

володіння основним набором синонімічних та антонімічних пар; 

• сформованість граматичної компетенції у практичному і теоретичному 

аспектах; 

• належне володіння орфоепічними нормами китайської мови; 

• вміння аналізувати та інтерпретувати лінгвістичні явища і факти. 

 

Китаємовна комунікативна компетенція студентів перевіряється у межах 

тематики, що передбачена програмами базових практичних дисциплін 

китайської мови (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”), а саме: 

 

• Освіта в Україні 



• Медицина, останній візит до лікаря 

• Погода в рідному місті та в Україні 

• Роль спорту в моєму житті 

• Останній візит до кінотеатру 

• Національні свята в Китаї, загальний огляд 

• Новий рік в Китаї 

• Опис одного із державних свят України 

• Роль подорожей у моєму житті, опис останньої подорожі 

• Плани щодо роботи після закінчення університету 

• Київ – столиця України 

• Карта Китаю 

• Пекін 

• Улюблена книга та автор 

• ЗМІ України 

• Мої хоббі та дозвілля 

• Цікаві звичаї, звички та традиції китайців 

• Особливості китайської кухні 

• Шкідливі звички молоді 

• Звичаї та традиції, закладені в моїй родині  

 

Перевірка знань системи китайської мови ґрунтується на змісті базових 

теоретичних дисциплін, які вивчаються студентами освітнього рівня 

«бакалавр», зокрема: теоретична фонетика китайської мови, теоретична 

граматика китайської мови, лексикологія китайської мови. 

 

Теоретична фонетика китайської мови 
 

• Словники та традиційні таблиці китайської фонетики. Сучасна 

китайська мова путунхуа. Фонетичні особливості літературної розмовної 

мови путунхуа. 

• Діалекти китайської мови та норма китайської фонетики. Система 

діалектів китайської мови. 7 діалектних груп китайської мови.  

• Пекінський діалект та нормативна китайська мова путунхуа: 

порівняльний аспект.  Фонетичні особливості пекінського діалекту китайської 

мови.  

• Тональна система мови путунхуа (поглиблений аспект). Система 

чотирьох тонів, ненаголошений тон та пентатоніка китайської мови. Теорія 

звуку в традиційній китайській культурі та давньокитайській цивілізації. 

Пентатоніка.  

• Тональна система шанхайського діалекту та Нормативної китайської 

мови путунхуа і пекінського діалекту – порівняльний аспект.  Cім тонів 

шанхайської мови «У». Чотири тони китайської мови, повторення таблиці 



поєднання ініціалей та фіналей китайської мови. Порівняння пекінської та 

шанхайської мови.  

• Голосні фонеми китайської мови. Фонеми китайської мови та 

мовленнєвий апарат. Голосні китайської мови як ініціалі, медіалі та фіналі. 

Класифікація голосних звуків. 

• Приголосні фонеми китайської мови. Приголосні китайської мови як 

ініціалі, медіалі та фіналі. Приголосні китайської мови як ініціалі, медіалі та 

фіналі. Класифікація приголосних звуків. 

• Просодія китайської мови. Просодія китайської мови (базові 

характеристики).  

• Ритм та пауза в діалогічному та монологічному тексті. Мелодика 

китайського тексту. Акустичні характеристики тривалості звуків китайської 

мови. Довжина складу китайської мови.  Ритм та пауза при читанні тексту.  

 

Теоретична граматика китайської мови 

 

• Граматичні особливості будови китайської мови (основні 

особливості іменника, дієслова, прикметника, роль синтаксису та значення 

службових слів).  

• Загальне уявлення про визначення частин мови в китайському 

мовознавстві (поняття транспозиції, явище полівалентності, синтаксична 

транспозиція,   морфологічна транспозиція або конверсія).  

• Поділ слів китайської мови та самостійні та службові – загальна 

характеристика.  

• Самостійні (знаменні) частини мови (назви термінів китайською 

мовою), їх визначення та синтаксична роль.  

• Типи речень. Граматичний зв'язок між підметом та присудком в 

китайському реченні. Дієслівно-об'єктний граматичний зв'язок. 

Означеннєвий граматичний зв'язок. Граматична конструкція дієслівного 

доповнення. Специфіка функціонування іменників місця в китайському 

реченні. 

 

Лексикологія китайської мови 

 

 

•        Класифікація словникового складу китайської мови за 

походженням. Розгляд веньянізмів та діалектизмів. Особливості іншомовних 

запозичень. Поширення фонетичних запозичень в китайській мові. 

•        Класифікація словникового складу китайської мови за давністю 

існування: сучасна лексика, архаїзми, історизми, неологізми. 

•         Класифікація словникового складу китайської мови за вживанням: 

лексика необмеженого вживання, лексика обмеженого вживання. 

Термінологічна лексика, професійна лексика. Особливості жаргонної 

лексики. 



СТРУКТУРА ВИПРОБУВАННЯ  

З КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Випробування  передбачає виконання п`ятидесяти тестових завдань з 

китайської 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 китайської мови передбачає визначення рівня мовних 

знань, умінь і навичок, а саме: знання фонетичних, лексичних і граматичних 

аспектів китайської мови, вміння визначати мовні явища, здійснювати 

адекватний вибір необхідних лексичних і граматичних елементів, коректно 

інтерпретувати їх з урахуванням особливостей мовної системи китайської 

мови. Тестування визначає уміння абітурієнта граматично правильно 

використовувати видо-часові форми дієслів, адекватно вживати слова і фрази 

в китаємовному 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 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з першого по четвертий курс. 

Виконання тестового завдання з китайської 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）选择适当的动词填空: 扶植建立颁布转变克服公布投资成立实行吸引 

 

1. 改革 

2. 困难 

3. 态度 

4. 外资 

5. 公司 

6. 名单 

7. 法规 

8. 特区 

9. 企业 

10. 设厂 

 

 2) 把下面的词语译成乌克兰文，提句子. 

1．请–  

2. 大学 –  

3．只 – 

4. 女孩儿 – 

 

 3) 找找反义词. 

 

1. 多 - ____________;  

2. 长 - ____________;  

3. 出口 - __________. 

 

 4) 找找反义词。 

 

1.  胖 -        

2.  集体 -        

3.  心情 -         

4.  慢慢 -         

5. 厚 -        

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Кількість балів 

(max - 200) 

Критерії 

 

 

 

180 – 200 

Виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що 

міститься в основних і додаткових рекомендованих 

джерелах; вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхнь

ому взаємозв'язку і розвитку, чітко і лаконічно; логічно і по

слідовно відповідати на поставлені запитання; вміння засто

совувати теоретичні положення під час розв'язання практич

них задач. 

 

160 – 179 

Виставляється за ґрунтовні знання навчального матеріалу, а

ргументовані відповіді на поставлені запитання; вміння зас

тосовувати теоретичні положення під час розв'язування пра

ктичних задач. 

 

 

140 – 159 

Виставляється за міцні знання навчального матеріалу, аргу

ментовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, міс

тять певні неточності; вміння застосовувати теоретичні пол

оження під час розв'язання практичних задач. 

 

120 – 139 

Виставляється за посередні знання навчального матеріалу, 

мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретич

них положень при розв’язанні практичних задач. 

 

100 – 119 

Виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, нето

чні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послід

овності його викладання, за слабке застосування теоретичн

их положень при розв’язанні практичних задач. 

 

1 – 99 

Виставляється за незнання значної частини навчального ма

теріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, невмінн

я орієнтуватися під час розв'язання практичних задач, незна

ння основних фундаментальних положень. 
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