
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 (японська) 

 

Форма проведення: комбінована 

 

Тривалість проведення: 4 академічні години 

 

Максимальна кількість балів:  40 балів 

 

Критерії оцінювання: письмова робота з текстом (10 балів),  розмовна тема та 

теоретичні питання з граматики (30 балів). 
 

Критерії оцінювання знань студентів на екзамені  

за відповіді на письмове завдання  
 

Оцінка Критерії 

8 –10 балів 
Студент правильно надав відповіді на завдання до тексту. 

Володіє додатковою лексикою.  Вміє аргументувати свої думки. 

6 –7 балів 
Студент показує знання з багатьох пройденого матеріалу. Проте 

допущені окремі незначні помилки. 

4 – 5 балів 

Студент показує знання зі значної кількості пройденого 

матеріалу, але допущені певні помилки, які показують значні 

прогалини. 

1 – 3 балів 

Студент частково надав відповіді, але не спромігся 

аргументувати свою відповідь, помилився у використанні певних 

граматичних структур. 

0 балів 
Студент неправильно надав відповіді,  показав незадовільне 

знання понятійного апарату, або взагалі нічого не відповів. 

 

 

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. 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 питань: 

Теоретичні питання граматики 

 

 

1. まだ実際に起きていないことを仮定して、そのあとの行動を述べる

「～たら」の文型 

2. 「言う」「伝える」「頼む」などの内容を示す「ように」の文型 

3. あることが起きる直前の状態になる「そうになった」の文型 

4. 二つの変化が比例して起きる「～ば～ほど」の文型 

5. 現実の事実と違うことを仮定して、意見や願望を述べるとか過去の

事実と字がウことを仮定して、その結果を想像する「～たら」の文

型 

6. 否定する「～ず（に）」の文型 

7. 「わけがない」という語句 

8. 目上の人やあまり親しくない人に許可を求める「～てもよろしいで

しょうか」の文型 

9. 「～れる」「～られる」を使う敬語 



10. 目上の人やあまり親しくない人に依頼する「～ていただけないでし

ょうか」の文型 

11. アドバイスを求める・する「～ばいい」の文型 

12. 例を示す「みたいな／（の）ような」の文型 

13. 「かえって」という語句 

14. 動作を継続（現在）・ある動作が前に起こった結果の状態（現在）

「～ている」の文型 

15. ある動作が終わった時を表す・ある動作が終わる時を表す「～た時」

の文型 

16. はっきりしないことを述べる「基本体＋ような気がします」の文型 

17. まだ実現していない状態を表す「～ようとした」の文型 

18. 確信のある推測の「～はず」の文型 

19. 「～うちに」の語句 

20. まだはっきり固まっていない意志を表す「～ようかと思っている」

の文型 

21. 許可を表す使役形「させ」の文型 

22. あることをする意志がない「つもりはない」の文型 

23. 傾向や性質を表す「～ようとする・～ようとしない」の文型 

24. 婉曲に話す「～んじゃない」の文型 

25. 意志があるのにそれができない「～ようにも～られなかった」の文

型 

26. 否定する「～まい」の語句 

27. 「～とか～とか」の語句 

28. 「わけじゃない・わけではない」の語句 

29. 「～ほう」の語句 

30. 「嫌いではない」の語句 

 

Розмовні теми: 

 

1. Причини та способи вивчення іноземних мов. 学習方法 

2. Японська ввічливість. 丁寧さ、礼儀、尊敬、上下関係、親疎の関係、

フォームルな場面 

3. Культура харчування японців. 食文化 

4. Страшний випадок 事件 

5. Професія, яка підходить моєму характеру 性格と適職 

6. Улюблений мультфільм 大好きなアニメ 

7. Діалог Прохання написати рекомендацію для отримання стипендії. 

8. Представлення себе для Хоумстей родини 自己紹介 

 

Орієнтований перелік текстів 

1. Способи вивчення іноземних мов (анкета) (стр. 10) 

2. Доленосна зустріч з англійською мовою (стр. 14 перша частина) 



3. Телефонна розмова «Чи не будете ви такі ласкаві перевірити мій лист?» 

(стр. 29) 

4. Розмова у їдальні «Як краще висловитися?» (стр. 36) 

5. Діалог «Прохання» (стр. 42-43) 

6. Чи такий вже необхідний ввічливий стиль? (стр. 51 (1-4 абзац)) 

7. Вкрадені діаманти (стр. 66,71,72) 

8. Газетні новини: Крадіжка в ювелірному магазині (стр 79, текст А) 

9. Газетні новини: Зіткнення автобусу та самоскиду (стр. 80) 

10. Газетні новини: Квартира в Шінджюку повністю вигоріла (стр 80) 

11. Телефонна розмова «Проблеми на роботі» (стр. 86-87) 

12. Лист поваги та інформування (стр. 99) 
 

 

 

 

 

Екзаменатор                                                    Гілевич А.В. ______________  

                                                                                                                                                                           підпис 

Завідувач кафедри                                             Семеніст І.В. ______________ 
                                                                                                                                                                           підпис

 

 
 


