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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Теоретична граматика китайської мови» (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 Письмова 

Письмова форма іспиту приймається у додатку 

Google Classroom (за корпоративною поштою) і 

являє собою тестове завдання. 

Тривалість проведення 2 години  

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Максимальна кількість балів за письмову 

частину – 40 балів.  

Письмова частина включає в себе: Тест на 

базі теоретичного матеріалу, який був 

опрацьований протягом навчання.  

Завдання для виконання надаються у 

додатку Google Classroom  у день 

проведення іспиту, завдання надаються 

терміном виконання 2 години. Після 

вказаного часового ліміту завдання не 

приймаються  

 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Студенти можуть готуватись до іспиту, 

використовуючи усі основні матеріали, які 



використовувались протягом навчального 

семестру 

Орієнтовний перелік 

тем 

 

1. 动词 谓语 句 Дієслівне речення  
2.     形容词  谓语   句 Прикметникове речення    

3.      名词  谓语   句  Іменникове  речення    

4.      把字句 Речення з ієрогліфом “把”(з інверсією 

додатка) 

5.是字句 Речення з ієрогліфом “是”  

6.有字句 Речення з ієрогліфом “有”  

7.     被字句 Речення з ієрогліфом “被” 

8.      无主句 Безособове речення 

9.    双宾语动词谓语句 Речення з подвійним 

додатком 

10.  连动句 Речення з поєднаними дієсловами 

11.能源动词谓语句 Речення з модальним  

дієсловом   

12.兼语句 Речення з осьовим додатком  

13.连动兼语句 Речення з послідовними діє  

словами та осьовим додатком 

14.主语谓语句 Речення з підмето-присдковою  

конструкцією      

15.表示存在的句子 （存现句）Речення наявності  

16. 一般并列句 Звичайне поєднане складне 

речення 

17.一般承接句 Звичайне речення з послідовністю  

дій 

18.递进句 Речення прогресії  

19.      Речення потоку свідомості (з одним 流水句

підметом) 

20.一般选择句 Звичайне речення вибору  

21. 有限选择句 Речення з обмеженим вибором 



22. 一般因果句 Звичайне речення з причинно-

наслідковим зв'язком 

23. 目的句 Речення мети 

24. 推断句 Речення висновку 

25. 一般假设句 Речення гіпотези 

26. 条件句 Речення умови 

27. 条件假设句 Речення з умовною гіпотезою 

28. 一般转折句 Речення протиставлення 

29. 让步转折句 Речення з протиставленням та 

поступкою 

30. 假设性因果句 Речення з гіпотетичним 

причинно-наслідковим зв'язком 

31. 假设性条件句 Речення з гіпотетичним 

протиставленням 

32. 选择性假转句 Речення гіпотетичного вибору 

33.     Проблема частин мови у китайській мові. 

Різновиди частин мови 

34.     Проблема повнозначних та неповнозначних 

ієрогліфів 

35.   Проблема стандартизації китайської 

ієрогліфіки. Списки ключових ієрогліфів. 

 

Зразок завдань в екзаменаційному білеті: 

1. Виконайте письмове тестове  

граматичне завдання у додатку 

Google Classroom. 

 

Екзаменатори                             ____________                          Я.І. Щербаков 

 

Завідувач кафедри                    ______________                      І. В. Семеніст 

 


