Київський університет імені Бориса Грінченка
Кафедра східних мов і перекладу
ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни
«Сходознавчі студії»
Країнознавство
Курс: ІІ
спеціальність: 035 Філологія
спеціалізація: 035.06 Східні мови і літератури (переклад включно)
освітня програма: мова та література (китайська)
Форма проведення: письмова
Тривалість проведення: 4 академічні години
Максимальна кількість балів: 40 балів (по 20 балів за кожне питання)
Критерії оцінювання: екзаменаційний білет містить два теоретичні запитання,
на які потрібно дати розгорнуту відповідь.
Критерії оцінювання знань студентів на екзамені
за відповіді на питання з країнознавства
Оцінка
15 –20 балів
10 –15 балів
6 – 9 балів
1 – 5 балів
0 балів

Критерії
Студент правильно та поширено надав інформацію з питання.
Вміє аргументувати свої думки.
Студент показує достатні знання, та вміє правильно пояснити
певні явища. Проте допущені окремі незначні помилки.
Студент показує свої знання, але допущені певні помилки, які
показують значні прогалини.
Студент частково дав відповіді на питання, але не спромігся
пояснити певні явища, помилився у використанні певних понять.
Студент неправильно відповідь на питання, показав незадовільне
знання матеріалу, або взагалі нічого не відповів.

Орієнтовані завдання:
1. Заселення території Китаю, зародження китайської цивілізації.
Походження назв «Китай» та «Чайна».
2. Конфуціанське вчення та його вплив на суспільно-політичний,
економічний та культурний розвиток Китаю.
3. Колонізація Китаю європейськими державами та Японією у ХІХ ст. – на
початку ХХ ст.

4. Утворення Китайської народної республіки та Китайської республіки
1949 р. Мао Цзедун і особливості маоїзму. Політика «Великого стрибка»
(1958-1960 рр.) та «Культурної революції» (1966-1976 рр.).
5. Політика чотирьох модернізацій Ден Сяопіна (1978-1989 рр.). Досягнення
та труднощі процесу побудови «соціалізму з китайським обличчям».
6. Продовження реформ за третього-п’ятого покоління китайських лідерів.
Зростання ролі Китаю у світовій політиці. Перспективи утвердження КНР
в якості наддержави.
7. Символіка Китаю історична та сучасна.
8. Державний устрій та політична система КНР. Роль та статус
Комуністичної партії Китаю та специфіка процесу ухвалення кадрових,
внутрішньо- та зовнішньополітичних рішень в КНР.
9. Адміністративний устрій КНР, національно-територіальні автономії.
Проблема Тибету. Статус спеціальних адміністративних районів Аоминь і
Сянган. Проблема Тайваню.
10.Геополітичне становище, природно-кліматичні умови, мінеральносировинні ресурси та регіональні відмінності Китаю.
11.Етнічний склад Китаю, особливості китайської мови. Мови етнічних
меншин.
12.Менталітет та світогляд китайців. Китайська діаспора в країнах ПівденноСхідної Азії.
13.Демографічна ситуація у КНР, політика «одна сім’я – одна дитина».
14.Структура економіки та особливості економічного розвитку КНР.
Проблеми подолання експортоорієнтованості, регіональних і соціальних
диспропорцій.
15.Традиційна культура і архітектура Китаю. Основні туристичні центри
КНР.
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