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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма формулює вимоги до змісту та форм кваліфікаційних 

випробувань, які мають на меті визначення рівня теоретичної та практичної 

підготовки випускника рівня «магістр» до подальшої професійної діяльності. 

Кваліфікаційний екзамен спрямований на виявлення практичної та 

теоретичної підготовки магістра філологічної освіти до виконання освітніх 

задач.  

Кваліфікаційний екзамен спрямований на виявлення загальних та 

спеціальних (професійних) компетенцій магістра філології, що визначають 

його готовність до вирішення професійних завдань, встановлених державним 

освітнім стандартом, які сприяють його конкурентоспроможності на ринку 

праці. 

Програма містить перелік основних розділів дисциплін, що виносяться 

на державний екзамен, і список рекомендованої літератури; затверджується 

вченою радою Університету й доводиться до відома студентів не менш, ніж 

за шість місяців до початку державного екзамену. Перед екзаменом 

рекомендується проведення оглядових лекцій і консультацій.  

Екзамен проводиться в усній формі протягом одного дня. Час 

опитування одного студента складає не більше 30 хвилин. За необхідності за 

рішенням екзаменаційної комісії дозволяється використовувати довідкову 

літературу. 

 

2. ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ НА КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ ІСПИТІ 

З ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ (ЯПОНСЬКОЇ МОВИ) 

 

Професійна підготовка фахівця – це формування розвиненої, 

компетентної, здатної швидко адаптуватися до  динамічних умов діяльності 

особистості на основі удосконалення змісту й технологій навчання студента. 

Відтак глобалізація та демократизація сучасної вищої освіти вимагає 

широкого впровадження та використання новітніх освітніх технологій, які 

здійснюються в межах Болонського процесу. 



На кваліфікаційний екзамен винесено основні питання з практики усного 

та писемного мовлення, теоретичної та практичної граматики японської мови, 

країнознавства Японії. 

Кваліфікаційний екзамен з другої іноземної (японської мови) охоплює 

основну тематику, яка стосується діяльності людей у сучасному світі, а саме: 

лексичний блок (діяльність людини, взаємовідносини людини і оточуючого 

світу, професійна діяльність тощо), граматичний блок (морфологія, 

синтаксис та пунктуація японської мови), лексикологічний блок (вміння 

вільно будувати висловлювання із використанням різних видів словникового 

складу японської мови – метафор, епітетів, порівнянь тощо); мовно-

історичний блок (знання найважливіших історичних подій Японії та 

особливостей розвитку літературної японської мови та іі діалектів); 

краєзнавчий блок (соціальний та суспільний розвиток Японії); фонетичний 

блок (вміння висловлюватися із урахуванням чинних вимог до японської 

вимови). 

Кваліфікаційний екзамен з другої іноземної (японської мови) повинен 

виявити знання як основних, так і допоміжних лінгвістичних дисциплін, 

показати глибину розуміння суті мовних явищ; знання обов’язкової та 

додаткової спеціальної літератури, належне володіння практичними 

навичками таких видів іншомовної мовленнєвої діяльності як: аудіювання, 

читання, говоріння та письмо. 

Структура екзаменаційного білета: 

І. Переказ прочитаного тексту. 

ІІ. Завдання з граматики. 

ІІІ. Розмовна тема. 

Комплексний державний іспит із другої іноземної (японської мови) 

передбачає перевірку та оцінку сформованості у студентів мовної, 

комунікативної, мовленнєвої, країнознавчої та професійної компетенції, 

наявності у студентів ґрунтовних знань мови, мовознавства та основ 

навчання іноземної мови, а також вмінь реалізовувати ці знання в майбутній 

професійній діяльності. 

На іспиті студенти повинні продемонструвати вільне володіння другою 

іноземною мовою. 

Студенти повинні також володіти орфоепічною, лексичною та 

граматичною нормами другої іноземної мови, вміти правильно реалізовувати 

цю норму в різних видах мовленнєвої діяльності та в різних комунікативних 

ситуаціях. 

Студент повинен продемонструвати достатньо високий рівень знань і 



умінь з теоретичної граматики, володіння базовою термінологією, вміння 

визначати, описувати та диференціювати мовні явища різними 

лінгвістичними методами. 

 

3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ІСПИТУ 

Кваліфікаційний іспит з другої іноземної мови проводиться у формі 

усної співбесіди згідно вказаних у білетах тем з метою визначення мовної, 

мовознавчої та літературознавчої компетенції. Студент повинен бути готовий 

відповідати на питання екзаменаційної комісії, демонструючи уміння 

реагувати на репліки співбесідників, виразити і відстояти свою точку зору. 

Відповіді на перші три питання екзаменаційного білета даються виключно 

японської мовою, питання із зарубіжної літератури виконується українською 

мовою. 

 

3.1. Структура екзаменаційного білета 

Перше питання білета пов’язане з опрацюванням автентичного тексту 

японською мовою (не більше 1200 др. знаків). Текст стосується тематики тих 

розділів, які були у програмі навчання бакалаврів з 1 по 4 курс. Його 

потрібно уважно прочитати, зрозуміти його основну думку та бути готовим 

переказати текст, а також висловити власне ставлення до проблеми, оцінку 

авторської позиції та власну думку з приводу описаної в тексті проблеми. У 

тексті означено уривок для читання вголос і перекладу на рідну мову. Це 

завдання білета забезпечує перевірку основного тематичного словникового 

запасу студента, його фонетичну, граматичну та комунікативну компетенцію. 

Екзаменаційні тексти додаються. 

 

Друге питання білета пов’язане з теоретичними основами японської мови та 

включає питання з фахових дисциплін. Це завдання забезпечує перевірку 

фахової компетенції магістра- філолога, зокрема знання базової термінології 

та основних граматичних понять японської мови, характеристики різних 

мовних одиниць, сформованість науково-практичних навичок аналізу усіх 

рівнів японської мови. 

Висвітлення граматичного явища із наведенням прикладів відмінювання, 

вживання, класифікацій тощо за такою тематикою: 



1. Іменник. Види іменників в японській мові. 

2. Відмінникові показники іменників, їх функції. 

3. Займенник. Особові займенники в японській мові. 

4. Прикметник. Предикативні та непредикативні прикметники. 

5. Числівник. Класифікація та вживання числівників японської мови.  

6. Прислівник. Класифікація та вживання прислівників японської мови.  

7. Дієслово. Форми заперечення. Дієвідмінювання. 

8. Дієприслівники одночасності, передування, поєднання. 

9. Дієслівні види.  

10. Дієслівні способи. 

11. Стан дієслова. 

12. Формальні іменники. Субстантиватори. 

13. Види зв'язок японської мови. 

14. Заключні частки. 

15. Типи речень в японській мові. 

16. Просте речення. Порядок слів у простому реченні.  

17. Топік та підмет. Топікалізований та нетопікалізований підмет. 

18. Складне речення. Складносурядне та складнопідрядне речення. 

19. Види підрядних речень. 

20. Умовні підрядні речення.  

21. Допустові підрядні речення. 

22. Часові підрядні речення. 

 

Третє питання стосується всебічного розкриття студентом комунікативної 

ситуації згідно з тематикою: 

 Здоровий спосіб життя людини. Спорт в житті японців. Спорт у нашому 

житті. Здорове харчування.  

 Освіта та виховання в Японії. Система освіти в Японії та Україні. 

Студентське життя в Японії. Відомі університети Японії та України.  

 Емоції та почуття людини. Японський та український менталітет. Захист 

навколишнього середовища. 

 Особливості японського суспільства. Побут та традиційні свята. Релігійна 

ситуація в Японії. Співвідношення «старший-молодший». 

 

3.2. Oрієнтовний перелік питань до кваліфікаційного екзамену з другої 

іноземної (японської мови) 

І. Висловлювання своєї  думки щодо змісту прочитаного тексту японської 

мовою (тексти додаються). 

 



ІІ. Висвітлення граматичного явища із наведенням прикладів відмінювання, 

вживання, класифікацій тощо (фонетика, теоретична граматика, лексикологія, 

історія мови, стилістика): 

1. Проблема походження японської мови. 

2. Характерні особливості японської мови. 

3. Види та типи голосних звуків в японській мові. Класифікація за 

стандартами Міжнародної фонетичної асоціації. Редукція. 

4. Види та типи приголосних в японській мові. Класифікація за 

стандартами Міжнародної фонетичної асоціації, традиційна японська 

класифікація. 

5. Типи складів в японській мові. Наголос в японській мові: типи та 

тенденції. 

6. Класифікації частин мови, запропоновані японськими лінгвістами 

(Хашімото Шінкічі, Токіеда Мотокі Ямада Йошіо). 

7. Види іменника. Категорія відмінювання. Синтаксична роль іменника. 

8. Класифікація займенників та їх функції. 

9. Види числівників за походженням. Особливості числівників, їх 

граматичні функції. Лічильні суфікси. 

10.  Види прикметників. Форми прикметників. Категорія часу. 

11. Особливості японських дієслів. Вживання відмінкових часток з 

дієсловами. Повнозначні та допоміжні дієслова. 

12. Перехідні (tadoushi) та неперехідні (jidoushi) дієслова. Категорія виду. 

Категорія часу. Абсолютний і відносний час. 

13. Категорія модальності. Активний та пасивний стан дієслів. Форма 

каузатива та пасивного каузатива. 

14. Загальна характеристика прислівників японської мови. 

15. Загальна характеристика сполучників. Характеристика та класифікація 

часток. Поняття про вигуки в японській мові. 

16. Особливості японського словосполучення та речення. 

17. Синтаксична роль різних частин мови. Синтаксис словосполучень. 

18. Особливості простого речення. Поширене і непоширене речення. 

19. Складне речення з сурядним зв'язком. Складне речення з підрядним 

зв'язком. Види речень з підрядним зв'язком. 

20. Основні лексичні одиниці. Характерні риси словотвору. 

21. Скорочення та абревіатури. Полісемія. 

22. Синоніми та антоніми в японській мові. 

23. Омонімія. 

24. Запозичення та слова іншомовного походження. 

25. Неологізми та застаріла лексика. 



26. Фразеологічні одиниці. Ідіоми. 

27. Ієрогліфи: історія виникнення та запозичення з Китаю. 

28. Кана: історія виникнення. 

29. Предмет та завдання стилістики. 

30. Лексичний стан японської  мови у стилістичному аспекті. 

31. Засоби зображення: порівняння, метафора, метонімія. 

32. Засоби опису: перефрази, епітети. 

33. Лексико-граматичні засоби для вираження гумору та сатири. 

34. Функціональні стилі японської  мови. 

35. Синтаксис у стилістичному аспекті. 

36. Види текстів у японській мові та їх властивості. 

37. Гіпотези походження японської мови. 

38. Історія становлення японської мови. 

39. Періоди формування усної японської мови. 

40. Діалекти японської мови. 

 

 

ІІІ. Презентація комунікативної ситуації за запропонованою темою 

(японською мовою):  

1. Моя майбутня професія. Розкажіть про своє покликання. 

2. Чому я вивчаю японську мову? 

3. Родинні стосунки в Японії та Україні. 

4. Студентське життя в Японії. 

5. Відомі університети Японії та України. 

6. Звичаї та традиції, закладені в моїй родині.  

7. Праця в житті людини. 

8. Мій дім – моя фортеця. 

9. Розкрийте проблему захисту навколишнього середовища. 

10. Система освіти в Японії та Україні. 

11. Особливості японського побуту. 

12. Токіо – столиця Японії. 

13. Київ – столиця України. 

14. Японські традиційні свята. 

15. Особливості японської кухні. 

16. Японський чай та традиції чаєпиття. 

17. Традиційні японські бойові мистецтва. 

18. Спортивні досягнення японців. 

19. Видатні японські письменники сучасності. 



20. Видатні політичні та громадські діячі Японії. 

21. Подорожуючи Японією. 

22. Природа та захист навколишнього середовища. 

23. Система середньої освіти в Японії. 

24. Сучасні проблеми молоді в японському суспільстві. 

25. Японські та українські звичаї. Спільне та відмінне. 

26. Особливості географічного положення Японії. 

27. Мистецтво у моєму житті. 

28. Релігійна ситуація в сучасній Японії. 

29. Спорт у нашому житті. Здорове харчування 

30. Японський та український менталітет.  

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ІСПИТУ 

 

При виставленні оцінки враховується змістовність та ґрунтовність всіх 

відповідей студента на питання екзаменаційного білету, мовна, 

комунікативна та лінгвокраїнознавча компетенція та рівень знання творів 

зарубіжних авторів. Оцінювання усних відповідей здійснюється відповідно 

до вимог із конкретних питань екзаменаційного білету. 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно  100-90 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 
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Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації  

Друга іноземна мова (японська) 

Екзаменаційний білет № 1 

1. テキストを読んで、自分の意見を表明してください。(Висловіть свою 

думку щодо змісту прочитаного тексту). 

2. 形 容 詞 の 種 類 に つ い て は な し て く だ さ い 。 (Розкажіть про види 

прикметників у японській мові).  

3. 日 本 の 有 名 な 作 家 に つ い て 話 し て く だ さ い 。 (Відомі японські 

письменники). 
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