
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра східних мов і перекладу 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Практичний курс східної мов» 

 

Курс: ІІ 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.06 Східні мови і літератури (переклад включно) 

освітня програма: мова та література (китайська) 

 

Форма проведення: комбінована 

 

Тривалість проведення: 4 академічні години 

 

Максимальна кількість балів:  40 балів 

 

Критерії оцінювання: екзаменаційний білет містить письмове завдання 

(диктант) (10 балів),  розмовна тема та теоретичні питання з граматики (30 

балів). 
 

Критерії оцінювання знань студентів на письмовій частині екзамену  
 

Оцінка Критерії 

8 –10 балів Студент без помилок написав диктант. 

6 –7 балів Студентом допущена незначна помилка. 

4 – 5 балів Студент допустив 2-3 грубі помилки. 

1 – 3 балів Більше половини диктанту написана з помилками. 

0 балів Студент майже нічого не написав. 

 

 

Критерії оцінювання знань студентів на екзамені  

за розповідь усної теми та розкриття теоретичних питань 

 

Оцінка Критерії 

23 –30 балів 

Студент без підготовки може висловлюватися і вести бесіду в 

межах вивчених тем, використовує граматичні структури і 

лексичні одиниці у відповідності з пройденим матеріалом, не 



допускає фонематичних помилок, логічно і в заданому обсязі 

вміє побудувати монологічне висловлювання та підтримувати 

діалог. Повністю висвітлює теоретичне питання з наведенням 

конкретних прикладів. 

16 –22 балів 

Студент вміє логічно висловлюватися у межах вивчених тем, 

підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки, у 

відповідності з комунікативним завданням використовує 

лексичні одиниці і граматичні структури, не допускає 

фонематичних помилок. Не повністю орієнтується у висвітленні 

теоретичного питання, допускає незначні помилки. 

10 – 15 балів 

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, але показав 

недостатні знання граматичних конструкцій та ієрогліфіки, під 

час читання тексту. Студент вміє зв'язно висловлюватися 

відповідно до теми простими реченнями, підтримувати бесіду, 

ставити запитання та відповідати на них і на задовільному рівні 

орієнтується в теоретичному питанні, але не може навести 

конкретний приклад. 

1 – 10 балів 

Студент використовує в мовленні прості непоширені речення з 

опорою на зразок, має труднощі у вирішенні поставленого 

комунікативного завдання в ситуаціях на задану тему, допускає 

фонематичні помилки, не може повністю висвітлити зміст 

теоретичного питання. 

0 балів 
Студент неправильно надав відповіді,  показав незадовільне 

знання понятійного апарату, або взагалі нічого не відповів. 

 

Орієнтовний перелік граматичних питань: 

 

1. 虽然……但是……/尽管……但是……/……是……，不过…… 

2. 要……第一要……/要……不但要……而且要……/左右 

3. 既然……就……/无论……都……/即使……也…… 

4. 处所+有+事物  / 处所+动词+着+事物 

5. ……是为了……/……是因为……/先……然后…… 

6. 谁/哪儿+都  /谁/哪儿+都  /也+不/没/除了……以外，……还/都…… 

7. “被” 字句 

8. 越来越/越……越……/只要……就…… 

9. 光，满，上，遍 

10. “把”字句 

11. 量词重叠 



12. 反问句 

 

 

 

Розмовні теми: 

 

1. 我还用汉语表演过节目呢。 

2. 这部电影她已经看过两遍了。 

3. 老师带着一副眼睛。 

4. 衣服都被雨淋湿了。 

5. 他赶快跑了过去。 

6. 我们家是五年前搬进来的。 

7. 我高兴地跑起来。 

8. 别把证件弄丢了。 

9. 在北京全聚德吃烤鸭。 

10. 中国的饺子很好吃。 

11. 参加南京长江大桥。 

12. 爬长城。 

 
 

 

 

 

 

Екзаменатор                                                   Ситник І.В.   ______________  

                                                                           

                                                                                                                                                                           підпис 

Завідувач кафедри                                             Семеніст І.В. ______________ 
                                                                                                                                                                           підпис

 

 


