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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Практичний курс східної мови (японської) (1 курс, ФІЯ, 

денна)» 

 

І курс 

спеціальності       035 Філологія 

освітнього рівня першого (бакалаврського) 

 

спеціалізації         035.06 Східні мови та літератури (переклад включно), 

перша - японська 

 

освітньої програми       035.069 Мова і література (японська) 

                                            

 

Форма проведення Комбінована (письмово та усно) 

Письмова форма іспиту приймається у додатку 

Google Classroom (за корпоративною поштою); 

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: 

1.Граматичне завдання (переклад з 

української на японську, тестові граматичні 

завдання).  

2.Тест на перевірку вивченого обсягу 

ієрогліфів.  

3. Написання твору на задану тему. 

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  

Максимальна кількість балів за усну частину – 

20 балів. 

Усна частина включає в себе: 

 1.Опрацювання тексту для читання японською 

мовою ( короткий переказ змісту тексту, відповіді 

на питання по тексту).  

2.  Усне повідомлення (міні-промова) на задану 

тему, відповіді на задані викладачем питання 

стосовно теми повідомлення та, за потреби, 

стосовно іншого матеріалу.  

Критерії оцінювання: 

 відповідність змісту висловлювання 

поставленій темі; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 коректне використання вивченого 

граматичного та лексичного матеріалу; 

 гнучкість усного висловлювання; 

 коректне використання та правильне 

написання ієрогліфічного матеріалу; 

 відповідне сприйняття матеріалу на слух та 

здатність давати обґрунтовані відповіді на 

поставлені викладачем запитання без 

підготовки (усна частина). 

 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Студенти можуть готуватись до іспиту, 

використовуючи усі основні матеріали, які 

використовувались протягом навчального 

семестру: 

 みんなの日本語１、２ 

 標準問題集１、２ 

 書いて覚える文型練習、１、２ 

 みんなの日本語通訳、文法解説ウクライナ

語 

 初級で読めるトピック 25、１，２ 

 聴解タスク 25、１，２ 

 初級から日本語スピーチ 



 Basic Kanji Book 1 

 にほんごチャレンジ・漢字 

Орієнтовний перелік 

тем для написання 

творів та  усних 

повідомлень (твір 

пишеться на одну 

тему, усне 

повідомлення 

виконується на іншу 

тему). 

 

 私の将来仕事（私が選んだ専）； 

 好きな料理の作り方； 

 私が二人いたら。。。； 

 学生の生活意識； 

 ウクライナについて（地理、民

族）； 

 ウクライナについて（好きな観光

地、伝統）； 

 友達への手紙（病気になったとき） 

 いちばんほしいもの 

 好 き な 番組 ・ 映 画 ・ ドラ マ・

YouTubeチャンネル 

 プレゼント 

 いままでいちばんよかった旅行 

 自分の名前・有名な題名の由来 

 

Зразок завдань в екзаменаційному білеті: 

1. Виконайте письмове тестове  

граматичне завдання  та 

переклад з української на 

японську мову у додатку Google 

Classroom; 

2. Виконайте письмове тестове 

завдання на перевірку 

ієрогліфічного матеріалу у 

додатку Google Classroom; 

3. Напишіть твір (мінімально 10 

речень) на запропоновану тему 

(одну з перерахованих вище); 

4. Прочитайте запропонований 

текст, коротко перекажіть усно 

його зміст, дайте відповіді на 

питання, поставлені викладачем 

щодо змісту тексту; 

5. Висловіть свою думку на одну з 

представлених тем.  

 

Екзаменатори                             ____________                          Г.В. Михайлюк 

О. В. Шаповал  



 

Завідувач кафедри                    ______________                      І. В. Семеніст 

 


