
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра східних мов і перекладу 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

Теоретичні питання східної 

мови(китайської): 

Лексикологія/ Теоретична 

граматика/Стилістика 

Курс: 4 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.06 Східні мови і літератури (переклад включно) 

освітня програма: мова та література (китайська) 

 

Форма проведення: усна 

 

Тривалість проведення: 4 академічні години 

 

Максимальна кількість балів:  40 балів: по 15 балів з теоретичної граматики та 

стилістики, 10 балів з лексикології. 

 

Критерії оцінювання: студент отримує екзаменаційний білет з трьома 

питаннями. 

 

Критерії оцінювання знань студентів на екзамені  

за відповіді на питання з теоретичної граматики та стилістики 

Оцінка Критерії 

 –15 балів 
Студент правильно та поширено надав інформацію з питання. 

Вміє аргументувати свої думки.  

10 –12 балів 
Студент показує достатні знання, та вміє правильно пояснити 

певні явища. Проте допущені окремі незначні помилки. 

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

показують значні прогалини. 

 – 6 балів 
Студент частково дав відповіді на питання, але не спромігся 

пояснити певні явища, помилився у використанні певних понять. 

 балів 
Студент неправильно відповідь на питання,  показав незадовільне 

знання матеріалу, або взагалі нічого не відповів. 

Критерії оцінювання знань студентів на екзамені  

за відповіді на питання з лексикології 

 

Оцінка Критерії 

 –10 балів 
Студент правильно та поширено надав інформацію з питання. 

Вміє аргументувати свої думки.  



 –8 балів 
Студент показує достатні знання, та вміє правильно пояснити 

певні явища. Проте допущені окремі незначні помилки. 

 – 6 балів 
Студент показує свої знання, але допущені певні помилки, які 

показують значні прогалини. 

 – 4 балів 
Студент частково дав відповіді на питання, але не спромігся 

пояснити певні явища, помилився у використанні певних понять. 

 балів 
Студент неправильно відповідь на питання,  показав незадовільне 

знання матеріалу, або взагалі нічого не відповів. 

Орієнтовний перелік тем: 

Теоретична граматика 
动词 谓语 句 Дієслівне речення  

形容词 谓语 句 Прикметникове речення  

名词 谓语 句 Іменникове речення  

把字句 Речення з ієрогліфом “把”(з інверсією додатка) 

是字句 Речення з ієрогліфом “是”  

有字句 Речення з ієрогліфом “有”  

被字句 Речення з ієрогліфом “被” 

无主句 Безособове речення  

双宾语动词谓语句 Речення з подвійним додатком  

连动句 Речення з поєднаними дієсловами  

能源动词谓语句 Речення з модальним дієсловом 

兼语句 Речення з осьовим додатком 

连动兼语句 Речення з послідовними діє словами та осьовим додатком 

主语谓语句 Речення з підмето-присдковою конструкцією 

表示存在的句子 （存现句）Речення наявності  

一般并列句 Звичайне поєднане складне речення  

一般承接句 Звичайне речення з послідовністю дій  

递进句 Речення прогресії  

流水句 Речення потоку свідомості (з одним підметом)  

一般选择句 Звичайне речення вибору  

有限选择句 Речення з обмеженим вибором 

一般因果句 Звичайне речення з причиннонаслідковим зв'язком  

目的句 Речення мети  

推断句 Речення висновку  

一般假设句 Речення гіпотези  

条件句 Речення умови  

条件假设句 Речення з умовною гіпотезою  

一般转折句 Речення протиставлення  

让步转折句 Речення з протиставленням та поступкою  

假设性因果句 Речення з гіпотетичним причинно-наслідковим зв'язком  

假设性条件句 Речення з гіпотетичним протиставленням  

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. 



Стилістика 

1. Завдання, предмет, структура та ключові поняття стилістики  

2. Поняття норми у стилістиці  

3. Експресивні стилі  

4. Стилістична семасіологія. Фігури якості  

5. Стилістична семасіологія. Фігури відношень  

6. Стилістика і культура мовлення  

7. Лексична стилістика. Стилістичні функції засобів словотвору  

8. Синтаксична стилістика  

9. Текст як категорія лінгвостилістики. Теоретичні аспекти концепції функціонального 

стилю  

10.Семантичне поле у контексті вивчення мовної картини світу 

Лексикологія 

1. Лексикологія як наука про слово.  

2. Слово як одиниця мовної системи. Слово та його значення. 

3. Системні відношення лексичних одиниць  

4. Історичні зміни у словниковому складі китайської мови. 

5. Власні назви у китайській мові. 

6. Ономатопоетична лексика у сучасній китайській мові. 

7. Стилістичні аспекти лексичних одиниць. 

8. Функціонально-стилістична диференціація китайської  лексики. 

9. Термінологія у китайській мові. 

10. Китайська фразеологія. 

11. Словотвір у китайській мові. 

 

Екзаменатори                                    

Ситник І.В _____________ 

Грабалюк К.О.__________ 

Цимбал С.П.____________ 

 

Завідувач кафедри                                             Семеніст І.В. ______________ 

 
 


