
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра східних мов і перекладу 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

Теоретичні питання східної 

мови(японської): 

Лексикологія/ Теоретична 

граматика/Стилістика 

Курс: 4 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.06 Східні мови і літератури (переклад включно) 

освітня програма: мова та література (японська) 

 

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 

. Граматичне значення і способи його вираження в японській мові.  

2. Граматичні та поняттєві категорії в японській мові.  

3. Частини японської мови та їх коротка характеристика.  

4. Японське речення, його види та складові компоненти.  

5. Іменник як частина мови та його функціонально-семантичні підкласи. 

 6. Відмінкові показники в японській мові.  

7. Темо-ремна прогресія в японській мові.  

8. Предикативні та напівпредикативні прикметники.  

9. Прислівник як частина мови та його різновиди.  

10.Дієслово та система його граматичних категорій.  

11.Перехідні та неперехідні дієслова.  

12.Категорія директиву.  

13.Категорія стану.  

14.Граматична категорія соціальноособистісних відносин.  

15.Складне речення в японській мові.  

16.Складносурядні речення та вживані в них сполучники.  

17.Складнопідрядні речення з підрядними умови.  

18.Складнопідрядні речення з підрядними причини.  

19.Складнопідрядні речення з підрядними мети.  

20.Вигук в японській мові. 
Стилістика 

Завдання, предмет, структура та ключові поняття стилістики  

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 японської мови. 



5. Власні назви у японській мові. 

6. Ономатопоетична лексика у сучасній японській мові. 

7. Стилістичні аспекти лексичних одиниць. 

8. Функціонально-стилістична диференціація японської лексики. 

9. Термінологія у японській мові. 

10. Японська фразеологія. 

11. Словотвір у японській мові. 

 

Екзаменатори                                    

Комісаров К.Ю. _____________ 

Букрієнко А.О.______________ 

 

Завідувач кафедри                                             Семеніст І.В. ______________ 

 
 

 


