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 (японська)
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. Географічне положення, природно-кліматичні умови та ресурси
Японських островів, значення основних географічних назв.
2. Заселення Японських островів: айни та люди Ямато.
3. Зародження японської нації і державності. Вплив синтоїзму і тенноїзму,
конфуціанства і буддизму на суспільнополітичний розвиток Японії.
4. Сьогунат та роль самураїв. Династії сьогунівМінамото, Асікага і
Токугава.

5. Проникнення європейців та самоізоляція Японії.
6. Реформи Мейдзі (1866-1912 рр.). та зовнішньополітичне відкриття Японії.
7. Японія у Другій світовій війні: особливості японського мілітаризму та
територіальна експансія Японії у Південно-Східній Азії.
8. Символіка Японії. Державний устрій та політична система Японії.
9. Роль імператора, особливості формування парламенту та функціонування
виконавчої гілки влади.
10.Зовнішня політика Японії, відносини з США, КНР та країнами
Корейського півострова. «Економічна дипломатія» Японії.
11.Сейсмічна активність та її вплив на розвиток Японії.
12.Особливості економічного розвитку Японії на сучасному етапі, проблема
подолання економічної стагнації.
13.Демографічна ситуація у Японії, шляхи подолання демографічної кризи.
14.Японська культура, особливості японської релігійної та цивільної
архітектури, японський дизайн інтер’єрів, мистецтво орігамі та екібани.
Поезія і образотворче мистецтво Японії. Японська кухня. Імператорські
палаци у м. Токіо та м. Кіото. Храмові комплекси м. Ніко.
15.Особливості японської мови. Менталітет японців.
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