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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Додаткове фахове вступне випробування з китайської мови як форма 

випробування для навчання за освітнім рівнем другим (магістерським) 
спеціальності 035 Філологія (освітня програма  мова та література (китайська)) є 
обов’язковим вступним випробуванням до Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка.  

Вступне випробування (іспит) є індивідуальним для кожного абітурієнта, 
його хід фіксується та результати записуються в протоколі. 

Лінгвістична підготовка філологів в університеті включає мовний і 
мовленнєвий компоненти, що розглядаються як взаємопов'язані і взаємообумовлені 
аспекти іншомовної комунікації. Під час вступного випробування перевіряється 
рівень оволодіння мовною (лінгвістичною) і мовленнєвою (комунікативною) 
компетенціями абітурієнта.  

Іспит складається з трьох блоків та проводиться у вигляді виконання 
письмових завдань (лексико-граматичні аспекти китайської мови), усної 
частини, яка, в першу чергу, передбачає опитування з теоретичних питань 
(включаючи лінгвокраїнознавство Китаю, теоретичну граматику та лексикологію, 
питання з практичної та теоретичної фонетики китайської мови, загальні мовні 
питання); завершальною частиною іспиту є перевірка рівня володіння власне 
розмовною китайською мовою, вміння використовувати сучасні китайські мовні 
кліше, що відбувається у формі підготовки та презентації розмовної теми 
(заданої в білеті) перед членами комісії, а також готовності відповідати на 
поставлені за темою питання.  

Під час виконання тестових завдань з граматики та лексикології китайської 
мови та під час бесіди-опитування за теоретичними питаннями, студент повинен 
проявити належний рівень знань та навиків, відповідно до затвердженої програми 
вступних випробувань з фахових дисциплін, що за змістом і обсягом охоплюють 
попередній навчальний матеріал підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Бакалавр».  

Враховуючи вищесказане та особливості філологічної підготовки в 
університеті, вступне випробування до магістратури передбачає визначення у 
вступників достатньо високого рівня знань китайської мови та загальних питань 
китаїстики, практичного володіння усним і писемним мовленням (на рівні С1 за 
шкалою Ради Європи), що засвідчує готовність вступників до здобуття 
освітнього рівня «Магістр». 

 
 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК 
 

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

Під час вступного іспиту з китайської мови вступники повинні 
продемонструвати: 
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- володіння китайською мовою на рівні не нижче середнього （中级汉语）, 
уміння розкривати суть поставленої проблеми, вільно і спонтанно виражати 
думки китайською мовою, використовуючи сталі вирази та сучасні розмовні 
кліше; 

- вміння використовувати на практиці знання, здобуті з граматики та 
лексикології китайської мови; 

- орієнтуватися в загальних питаннях лінгвокраїнознавства Китаю, 
питаннях історії мови та мовної політики, а також давати виважені й 
аргументовані відповіді на поставлені питання; 

- володіння багатим лексичним запасом китайської мови, вільним 
використання лексики та володіння основним набором синонімічних та 
антонімічних пар; 

- проявити вміння розуміти питання, поставлені носієм мови під час іспиту, 
та давати відповіді китайською мовою з врахуванням особливостей китайської 
вимови, фонетики та граматики на належному рівні. 

Перевірка знань з китайської мови ґрунтується на змісті базових 
теоретичних дисциплін, які вивчаються студентами освітнього рівня 
«бакалавр». 

Абітурієнтам пропонуються білети, кожен з яких включає  5 завдань (час 
підготовки 20-30 хв., максимальний час опитування абітурієнта 20 хвилин). 
Вступник має бути готовим давати відповіді на додаткові питання за дисципліною. 

Одночасно в аудиторії, де проходить випробовування, може знаходитися не 
більш двох-трьох абітурієнтів. 

Абітурієнт заходить в аудиторію, де відбувається випробовування, залишивши 
власні речі (верхній одяг, сумку, парасольку, тощо) у гардеробі або на окремому 
місці. Там же знаходяться будь-які пристрої та носії інформації (під час іспиту вони 
залишаються вимкненими). При собі абітурієнт має ручку з синім або чорним 
чорнилом. 

Комісія надає абітурієнту білет та листок для нотаток, які повертаються до 
комісії після відповіді. Листок для відповідей використовується на власний розсуд 
абітурієнта. 

Під час підготовки до відповіді не можна користуватися сторонніми 
джерелами інформації, окрім словника. 

Комісія не висловлює оціночних суджень під час відповіді, не надає 
правильних відповідей і не коригує відповідь абітурієнта. Комісія нотує усі помилки 
та зауваження в індивідуальний протокол.  

Під час оцінювання комісія враховує загальну мовленнєву компетенцію 
абітурієнта, комунікативні навички та вміння спілкуватися іноземною мовою. 
Оцінка містить два компоненти – зміст і форму. Зміст включає правильність 
визначень, пояснень і прикладів до заданого явища, форма включає показники 
грамотності (лексика, граматика, наголоси, інтонація). 

 
 

Критерії оцінювання знань вступників 
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Оцінка Критерії 

Склав Ставиться вступнику, який виявив знання основного 
навчального матеріалу в обсязі, необхідному для 
подальшого навчання і майбутньої роботи за фахом, 
здатний виконувати завдання передбачені програмою, 
ознайомлений з основною рекомендованою літературою; 
при виконанні завдань припускається помилок, але 
демонструє спроможність їх усувати. 

Не склав Ставиться вступнику, який допускає принципові помилки у 
виконанні передбачених програмою завдань, не може 
продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність 
без додаткових занять з відповідної дисципліни. 

 
Зміст програми 

1. Загальні мовні питання, питання фонетики та лінгвокраїнознавства 
Китаю, що виносяться як основні питання в білеті чи додаткові при бесіді-
опитуванні 
 
Загальна характеристика китайської мови 
 

1. Загальна характеристика історії розвитку китайської писемності, стилі 
написання ієрогліфів. 

2. Місце китайської мови в генеалогічній та типологічній класифікаціях мов світу.  
3. Загальні відомості про Путунхуа (普通话 Pǔtōnghuà), Байхуа (白话文 báihuàwén),  

Веньянь (文言 wényán) 
4. Реформа письма у 50-х рр. XX ст. 
5. Структура сучасного китайського ієрогліфа. 
6. «Рух 4 травня» та мовні реформи XX ст. 

 
Фонетика і фонологія 

1. Структура складу в китайській мові: 
a) ініціалі. Класифікація ініціалів китайської мови за місцем творення (губні, 

зубні, задньоязикові, альвеолярні, ретрофлексні) і за способом творення 
(неаспірати, аспірати, носові, щілинні, сонорні);  

б) фіналі. Дифтонги і трифтонги. Назалізовані (назальні) фіналі. 
2. Особливості сполучуваності ініціалів та фіналів. Фонетична таблиця китайської 

мови. 
3. Тони. Правила зміни тонів. 
4. Ерізація китайського складу. Особливості ерізації. 
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Лінгвокраїнознавство Китаю 
1. Географічне положення, особливості клімату Китаю, корисні копалини. 
2. Адміністративно-територіальний поділ Китаю. 
3. Населення Китаю. Етнічний склад. Демографічні проблеми сучасного Китаю. 
4. Політичний устрій Китаю. Державна символіка. Конституція КНР. 
4. Система освіти в КНР. 
5. Наука і техніка в сучасному Китаї.     

 
2. Питання з теоретичної граматики китайської мови, що виносяться як 
основні в білеті чи додаткові при бесіді-опитуванні 

1 Назви основних одиниць граматичної будови мови (морфема, слово, 
словосполучення, речення). Їх визначення, приклади.  

2 Граматичні особливості будови китайської мови, в тому числі і відмінні від 
української мови (стислий огляд особливостей іменника, дієслова, 
прикметника, особливості службових слів та особливості синтаксису). 

3 Загальне уявлення про визначення частин мови в китайському мовознавстві. 
4 Самостійні частини мови (терміни китайською мовою), визначення 

(українською мовою) та синтаксична роль. 
5 Службові частини мови (терміни китайською мовою), визначення 

(українською мовою), загальна функціональна характеристика. 
6 Поняття про граматичне значення та граматичну форму в китайському 

мовознавстві. 
7 Типи речень у китайській мові (розповідні, питальні, спонукальні). Приклади. 
8 Типи питальних речень в китайській мові. Службові слова, частки, що 

вживаються в питальних реченнях. Приклади. 
9 Особливості вживання рахівних слів. Основні класи, приклади. 
10 Іменник, визначення. Класи іменників та приклади.  
11 Особливості контракції іменників, приклади. 
12 Прикметник, визначення. Класи прикметників та приклади, приклади форм 

подвоєння. 
13 Числівник, визначення. Приклади кількісних та порядкових числівників. 

Граматичні особливості. 
14 Займенник, визначення, класи займенників. Явище появи омонімів серед 

питальних, невизначених та відносних займенників.  
15 Прислівник, визначення. Класи прислівників.  
16 Дієслово, визначення. Класи (повнозначні, допоміжні дієслова).  
17 Прийменники китайської мови. Основні класи (розряди). 
18 Сполуники китайської мови, їх класи або розряди. 

3. Питання з лексикології китайської мови, що виносяться як основні в 
білеті чи додаткові при бесіді-опитуванні 
 

1 Основні характеристики китайського слова.  
2 Морфема та слово в китайській лексикології. Дати визначення. 
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3 Двоскладові та багатоскладові морфеми. Навести приклади. 
4 Аналіз слова за кількістю складів. 
5 Складне слово й словосполучення в китайській мові. 
6 Загальна характеристика словоскладання в китайській мові. 
7 Загальна характеристика напівафіксації в китайській мові. 
8 Явище афіксації. 
9 Визначення та класифікація омонімів у сучасній китайській мові 

10 Визначення та класифікація синонімів у сучасній китайській мові. 
11 Визначення та класифікація антонімів у сучасній китайській мові 
12 Фразеологізми китайської мови: визначення та класифікації. 
13 Явище фразеологічної синонімії. 
14 Класифікація словникового складу кит. мови за походженням. 
15 Класифікація словникового складу китайської мови за давністю існування. 
16 Класифікація словникового складу китайської мови за вживання. 
17 Загальна характеристика лінгвістичних словників китайської мови. 
18 Загальна характеристика та типи транспозиції. 

 
4．Розмовні теми 

1 Освіта в Україні 
2 Медицина, останній візит до лікаря 
3 Погода в рідному місті та в Україні 
4 Роль спорту в моєму житті 
5 Останній візит до кінотеатру 
6 Національні свята в Китаї, загальний огляд 
7 Новий рік в Китаї 
8 Опис одного із державних свят України 
9 Роль подорожей у моєму житті, опис останньої подорожі 
10 Плани щодо роботи після закінчення університету 
11 Київ – столиця України 
12 Карта Китаю 
13 Пекін 
14 Улюблена книга та автор 
15 ЗМІ України 
16 Мої хоббі та дозвілля 
17  Цікаві звичаї, звички та традиції китайців 
18 Особливості китайської кухні 
19 Шкідливі звички молоді 
20 Звичаї та традиції, закладені в моїй родині  
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РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 
Література з граматики та загальних мовознавчих, а також лексико-граматичних 

аспектів китайської мови 
 

Видання української мовою: 
1. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 367 
с. 
2.  Левицький Ю.М. Мови світу: Енциклопедичний довідник. – Львів, 1998. – 432 с. 
3. Семчинський С.В. Загальне мовознавство: Підручник для філологічних факультетів університетів. –  
     К.: Вища школа, 1988. – 327 с. 
4. Яковлєва О. Класифікація частин мови на сучасному етапі      //         Щорічні записки з    українського  
      мовознавства. – Одеса.: Друкарський двір, 1994. – № 1. С. 70-73. 
Видання китайською мовою: 

 王力。中国现代语法。上海，1950 年。 
 王力。中国语法理论。上海，1951 年。 
 现代汉语虚词词典 。 北京: 北京大学出版社， 1998. – 页 800. 

Видання російською мовою: 
1. Ван Ли. Части речи: Языкознание в Китае // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: 

Прогресс, 1989. - № 22. – 24-25 с. 
2. Ван Ляо-И. Основы китайской грамматики / Под ред. А.А. Драгунова и Чжоу Сун-Юаня. – 

М. Издательство иностранной литературы, 1954. – 262 с. 
3. Горелов В. И. Теоретическая грамматика китайского языка: Учеб. пособие для студентов пед. 

ив-тов по спец. «Иностр. яз.» - М.: Просвещение, 1989.- 318 с. 
4. Горелов В. И. Лексикология китайского языка: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по 

спец. № 2103 «Иностр. яз.». - М.: Просвещение, 1984. - 216 с. 
5. Горелов В.И. Грамматика китайского языка. – М.: Просвещение, 1982. – 279 с. 
6. Драгунов А.А. Исследования по грамматике современного китайского языка: т. I Части речи. 

– М.Л.: Издательство АНСССР, 1952. – 232 с.  
7. Драгунов А. А. Примечания к «Основам китайской грамматики»/ Ван Ляо-И.- М., 1954.- 233 

с.  
8. Задоенко Т.П., Хуан Шу-Ин. Учебник китайского языка / Главная редакция восточной 

литературы. – М. Наука, 1973. – 755 с. 
9. Задоенко Т.П., Хуан Шу-Ин. Основы китайского языка. – М.: Наука., 1986. –   719 с. 
10. Иванов А.И., Поливанов Е.Д. Грамматика современного китайского языка. Изд. 3-е, 

стереотипное. - М.: Эдиториал УРСС, 2003. - 304 с. (Лингвистическое наследие XX века). 
11. Коротков Н.Н. Китайский язык. – М.: Изд.вост.лит.1961 – 135 с. 
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