
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 – японська 

освітньої програми   035.069.02 Мова і література (японська) 

 

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 

японській 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. Категорія ввічливості та засоби її реалізації в японській мові 

7. Особливості епістолярного стилю в японській мові 

8. Особливості ділової переписки в японській мові 

9. Документація японської мовою.  

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

 
Тема 1. Загальні питання синтаксису в японській мові  

Тема 2. Словосполучення в японській мові  

Тема 3. Просте речення в японській мові  

 

Тема 4. Складносурядне речення в японській мові  

Тема 5. Складнопідрядне речення в японській мові 

Тема 6. Комунікативно-стилістичний потенціал японських складнопідрядних речень  (в офіційно-

діловому та науковому стилях мовлення)  

Тема 7. Комунікативно-стилістичний потенціал японських складнопідрядних речень (у 

публіцистичному, художньому та розмовному стилях мовлення)  
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