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Кафедра східних мов та перекладу 

 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (китайська мова) 

(4 курс, ФІН, денна)» 

 

4 курс 

спеціальності       035 Філологія 

освітнього рівня першого (бакалаврського) 

 

спеціалізації         035.06 Східні мови та літератури (переклад включно) 

 

освітньої програми       Мова і література (китайська) 

                                            

 

Форма проведення Комбінована (письмово та усно) 

Письмова форма іспиту приймається у Moodle; 

усна частина – у додатку Hangsout Meet (Google 

Meet, також за корпоративною поштою) 

Тривалість проведення 4 години  

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Екзаменаційний білет складається з двох частин: 

письмової та усної:  

 Максимальна кількість балів за письмову 

частину – 20 балів.  

Письмова частина включає в себе: Тест на базі 

теоретичного та практичного матеріалу посібника 

新实用汉语课本 5 частина （нов. Практ.курс. 

кит.м.），HSK 5 (1 частина), BOYA CHINESE 5 

(середній, частина 1). 

 

Завдання для виконання надаються у 

Moodle  у день проведення іспиту, завдання 

надаються терміном виконання 2 години. 



Після вказаного часового ліміту завдання не 

приймаються  

Максимальна кількість балів за усну частину 

20 балів 

Усна частина включає в себе: 

 1. Читання вслух та переклад з китайської мови 

текста. Критерії оцінювання - 5 балів читання, 15 

балів переклад.  

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Студенти можуть готуватись до іспиту, 

використовуючи усі основні матеріали, які 

використовувались протягом навчального 

семестру. 

Орієнтовний перелік 

текстів для читання 

 

(усі тексти з підручників згідно стандартів 

офіційної програми HSK, Пекінського 

універститету мови та культури та офісу з 

розповсюдженя китайської мови Ханьбан ) 

1.  Підручник "Новий практичний курс китайської 

мови" урок 54 - текст про Пекін 让我迷恋的北京

城. 

2.  Підручник " Новий практичний курс китайської 

мови " ,  урок 54. Текст. 78-79 上海外滩  

3.   HSK 5 STANDART COURCE UNIT 1 (HSK 5) 

c. 2 - 4. Текст 

4.  HSK 5 STANDART COURCE UNIT 1 (HSK 5)  

с.8    Текст 

5. " Новий практичний курс китайської мови " 

урок 56.  Текст 世界杂交豆之父   с. 104 - 105,  

6. " Новий практичний курс китайської мови " 

урок 56.  Текст 家谈中国粮食安全问题 с. 121 -122 

7. " Новий практичний курс китайської мови " 

урок 57.  Текст   初为人妻  с.125-127 

8. " Новий практичний курс китайської мови " 

урок 57.  Текст 小两口请客    с. 141 - 142 

9. " Новий практичний курс китайської мови " 

Текст  购物 с.144 



10. Підручник HSK 5 STANDART COURCE. UNIT 

1   Урок 2.  С 9 - 11 Текст 

11. Підручник HSK 5 STANDART COURCE UNIT 

1  Урок 3.   с.16 – 18 Текст 

12. " Новий практичний курс китайської мови " 

урок 55 с.85-86 Текст 新素食主义来了 

13. " Новий практичний курс китайської мови " 

урок 55 с.98 – 100 Текст 黑熊救命 

 

Зразок завдань в екзаменаційному білеті: 

1. Виконайте письмове тестове  

граматичне завдання  у додатку 

Moodle; 

2. Прочитайте запропонований 

текст, перекладіть, коротко 

перекажіть усно його зміст, 

дайте відповіді на питання, 

поставлені викладачем щодо 

змісту тексту. 

 

Екзаменатори                             ____________                          Я.І. Щербаков 

 

Завідувач кафедри                    ______________                      І. В. Семеніст 

 


