
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра східних мов і перекладу 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Теоретичні питання східної мови» 

Актуальні питання граматики східної мови 

Функціональна стилістика східної мови 

 

Курс: V 

спеціальності            035 «Філологія» 

освітнього рівня       другого (магістерського) 

спеціалізації              035.069 Східні мови і літератури (переклад 

включно), перша – китайська 

освітньої програми   035.069.01 Мова і література (китайська) 

 

Форма проведення: усна  

 

Тривалість проведення: 4 академічні години 

 

Максимальна кількість балів:  40 балів: 20 балів (Актуальні питання 

граматики східної мови), 20 балів усна (Функціональна стилістика східної 

мови) 

 

Критерії оцінювання: екзаменаційний білет містить 2 теоретичні питання, які 

маю узагальнений комплексний характер. 
 

Критерії оцінювання знань студентів на екзамені  

за відповіді на питання  
 

Оцінка Критерії 

15 –20 балів 
Студент дав розгорнуту відповідь на питання.  Вміє 

аргументувати свої думки. 

10 –14 балів 
Студент показує знання з певної теми. Проте допущені окремі 

незначні помилки. 

6 – 9 балів 
Студент показує знання з теми, але допущені певні помилки, які 

показують значні прогалини. 

1 – 5 балів 
Студент частково надав відповіді, але не спромігся 

аргументувати свою відповідь. 

0 балів 
Студент неправильно надав відповіді,  показав незадовільне 

знання понятійного апарату, або взагалі нічого не відповів. 

 

 

 

 



 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

1. Особливості науково-технічного та науково-популярного стилю в 

китайській мові. 

2. Графічні особливості наукового стилю в японській мові 

3. Літературна мова. Поняття стилістичної  норми.  

4. Мова художньої літератури.     

5. Усна та писемна літературна мова. Норма та відхилення. 

6. Особливості епістолярного стилю в китайській мові 

7. Особливості ділової переписки в китайській мові 

8. Документація китайської мовою.  

9. Мовні засоби, що використовуються під час ділових переговорів.   

10.  Позитивна та негативна поведінка партнерів. 

11. Культура спілкування по телефону. 

12. Відправка і прийом повідомлень. Елементи техніки ведення бізнесу 

/ переговорів по телефону. 

13. Культура ведення переговорів. Визначення специфіки переговорів 

14. Особливості культури спілкування керівника. 

15. Фактори, які визначають ефективність сприйняття. Публічний 

виступ. 

16. Міжнародний протокол. Поняття протоколу. Види прийомів. 

Тема 1. Загальні питання синтаксису в китайській мові  

Тема 2. Словосполучення в китайській мові  

Тема 3. Просте речення в китайській мові  

 

Тема 4. Складносурядне речення в китайській мові  

Тема 5. Складнопідрядне речення в китайській мові  

 

 
 

 



 

 

 

Екзаменатор                                                        

                                                                                Сін Чжефу_____________ 

 

                                                                      
 

 

Завідувач кафедри                                             Семеніст І.В. ______________ 
                                                                                                                                                                           підпис

 

 
 

 


