
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра східних мов і перекладу 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

«Практикум східної мови (японської)» 

 

Курс: ІІ 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.069 Східні мови і літератури (переклад включно), перша – 

японська 

освітня програма: 035.069.02 мова та література (японська) 

 

Форма проведення: комбінована 

 

Тривалість проведення: 4 академічні години 

 

Максимальна кількість балів:  40 балів (практична граматика) 

 

Критерії оцінювання: екзаменаційне завдання з практичної граматики містить 

теоретичне питання з граматики японської мови, яке має узагальнений 

комплексний характер, та практичне завдання - переклад та аналіз 2 речень з 

української на японську мову. Кожне завдання оцінюється в 20 балів. 

 

Критерії оцінювання знань студентів на екзамені  

за відповіді на питання з практичної граматики  

 

Оцінка Критерії 

15 –20 балів 

Студент правильно та поширено надав інформацію з питання. 

Проілюстрував грамотними прикладами.  Вміє аргументувати 

свої думки.  

10 –14 балів 
Студент показує достатні навички, та вміє правильно пояснити 

граматичні явища. Проте допущені окремі незначні помилки. 

5 – 9 балів 
Студент показує свої вміння, але допущені певні помилки, які 

показують значні прогалини. 

1 – 4 балів 
Студент частково дав відповіді, але не спромігся пояснити, 

помилився у використанні певних граматичних структур. 

0 балів 
Студент неправильно дав відповідь,  показав незадовільне 

знання, або взагалі нічого не відповів. 

 

 

Критерії оцінювання знань студентів на екзамені  

за переклад та аналіз речень з практичної граматики 

 

Оцінка Критерії 



15-20 балів 

Студент надав вірний переклад речення, використав правильні 

граматичні структури та лексику. Студент може правильно 

зробити синтаксичний аналіз речення та аргументує свої думки. 

8-14 балів 
Студент при перекладі допускає граматичні та лексичні помилки. 

Аналіз речення не є вичерпним або частково помилковим. 

0-7 балів 
Студент неправильно надав переклад,  показав незадовільне 

знання понятійного апарату, або взагалі нічого не відповів. 

 

Орієнтовний перелік граматики до іспиту: 

1. Синтаксична будова речення в японській мові. Особливості вираження 

присудка. Конструкції N1は N2です / N1は V 

2. Характеристика іменника в японській мові. Вживання іменника в реченні. 

3. Характеристика дієслова. Вираження часу, ствердження-заперечення. 

4. Загальна характеристика відмінку в японській мові. Значення та функції 

часток.  

5. Характеристика прикметників в японській мові. Функції прикметників в 

реченні. 

6. Прислівники в японській мові. Вираження обставин часу дії – точні, 

неточні. Прислівники ступеню міри та кількості.   

7. Числівники в японській мові. Поняття множини та рахувальні суфікси. 

8. Конструкція, що передає потенційні вміння та симпатії суб’єкта. Частка 

が в якості маркера об’єкта дії. 

9. Дієслова буття ある いる. Слова, що уточнюють місце положення. 

10. Засоби вираження порівняння в японській мові. 

11. Основна форма дієслова ます形. Вживання. Засоби вираження бажаної 

дії. Засоби вираження мети руху. 

 

Орієнтовний варіант речень на переклад: 

Я взяв в борг машину у Маріо. – Клас! А давай тоді поїдемо в Хіросіму!  

Який спорт тобі подобається? – О, я дуже люблю футбол! Але бейсбол не 

люблю! 

 

 

Екзаменатори                                                      Букрієнко А.О. ______________  
                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                                                                                           

 
 

 

Завідувач кафедри                                             Семеніст І.В. ______________ 
                                                                                                                                                                           

 

 
 


