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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Порівняльна граматика китайської та української мов” складена 

відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 

                                              (назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

напряму  

035 Філологія 

спеціалізації 

східні мови і літератури 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є створення теоретичної бази, 

необхідної для успішного формування та подальшого розвитку навичок перекладацької 

діяльності, підготовка  до самостійної розробки окремих  питань  теоретичної  

граматики  китайської та  української мов та ведення науково-дослідницької роботи. У 

курсі викладаються головні положення теоретичної граматики китайської мови у 

порівнянні з українською. Курс тісно пов’язаний із циклом інших теоретичних 

лінгвістичних дисциплін (лексикологія, стилістика, лінгвокраїнознавство, 

перекладознавство), адже перекладацька компетенція потребує не тільки високого 

практичного рівня мовної підготовки, але й поглиблених знань стосовно загальних 

закономірностей функціонування мовної системи. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів з 

методологією, сучасним станом та перспективами розвитку теоретичної граматики 

китайської мови у порівнянні з українською; забезпечити засвоєння студентами 

необхідної термінології; сприяти усвідомленню студентами необхідності ґрунтовної і 

всебічної філологічної підготовки для кваліфікації перекладача. 

1.3. Кількість кредитів 1.5 

 

1.4. Загальна кількість годин – 54. 
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання 

Рік підготовки 

4-й 

Семестр 

7-й 

Лекції 

20 год. 

Практичні, семінарські заняття 

4 год. 

Лабораторні заняття 

-- год. 

Самостійна робота 

30 год. 

Індивідуальні завдання  

не передбачено навчальним планом 
 

1.6. Заплановані результати навчання 

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: 

знати: науково-методологічну базу та термінологію  сучасної граматики; 

особливості виділення та найменування частин мови; особливості афіксів; специфічні 

особливості граматичного строю китайської мови; типи морфем; базові особливості 

синтаксису;  

вміти: визначати частини мови, типи морфем, члени речення; виходячи зі 

специфіки китайської мови стосовно основоположної ролі порядку слів та причин 

порушення цього порядку, вміти правильно тлумачити зміст наданих для перекладу 

текстів; застосовувати здобуті знання при перекладі. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

7 семестр 

Розділ 1. Основні положення порівняльної граматики китайської та української мов 

Тема 1. Основоположні розбіжності: роль морфем, базові особливості синтаксису, службові 

частки. Вплив діалектів на формування. Типи морфем, їхні функціональні та структурні 

особливості у китайській та українській мовах. Поняття членів речення (особливості виділення 

та найменування). Морфема, слово, словосполучення, речення. Роль порядку слів. 

Тема 2. Частини мови. Особливості виділення, найменування. Конверсія. 

Тема 3. Особливості афіксів (структура, функція, розміщення, формування нових одиниць) у 

китайській та українській мовах. 
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Тема 4. Речення та його види.  

Тема 5. Лексико-граматичні групи іменників.  

Тема 6. Лічильні слова як особливість суто китайської граматики. Кореляти в українській мові. 

Тема 7. Специфічні суто китайські особливості граматичного строю китайської мови (квазі-

афікси, лічильні слова, порядок слів, проблема меж слова тощо). 
 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

7 семестр 
 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма 

Усього  
у тому числі 

 л семін с.р. 
1 2 КР 3 4 5 

Розділ 1. Основні положення порівняльної граматики китайської та української мов 

Тема 1. 6  2  4 

Тема 2. 6  2  4 

Тема 3. 8  2  6 

Тема 4.  8  4  4 

Тема 5.  8  2  6 

Тема 6. 10  4 2 4 

Тема 7.  6  2 2 2 

 2 2    

Разом за розділом 1 54 2 18 4 30 
 

 

4. Теми лекцій 

7 семестр 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Розділ 1 

1.1  

Тема 1. Основоположні розбіжності: роль морфем, базові особливості 

синтаксису, службові частки. Вплив діалектів на формування. Типи морфем, 

їхні функціональні та структурні особливості у китайській та українській 

мовах. Поняття членів речення (особливості виділення та найменування). 

Морфема, слово, словосполучення, речення. Роль порядку слів. 

2 

1.2  Тема 2. Частини мови. Особливості виділення, найменування. Конверсія. 2 

1.3  
Тема 3. Особливості афіксів (структура, функція, розміщення, формування 

нових одиниць) у китайській та українській мовах. 2 

1.4  Тема 4. Речення та його види.  4 

1.5  Тема 5. Лексико-граматичні групи іменників.  2 

1.6  Тема 6. Лічильні слова як особливість суто китайської граматики. Кореляти в 4 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

українській мові. 

1.7  

Тема 7. Специфічні суто китайські особливості граматичного строю 

китайської мови (квазі-афікси, лічильні слова, порядок слів, проблема меж 

слова тощо). 
2 

1.8  КР  2 

 

Теми семінарських занять 

7 семестр 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Розділ1 

1.1  

Тема 1. Специфічні суто китайські особливості граматичного строю 

китайської мови (квазі-афікси, лічильні слова, порядок слів, 

проблема меж слова тощо). (1) 
2 

1.2  

Тема 2. Специфічні суто китайські особливості граматичного строю 

китайської мови (квазі-афікси, лічильні слова, порядок слів, 

проблема меж слова тощо). (2) 
2 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

7 семестр 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 

Розділ 1 
Підготовка до лекцій, семінарів, контрольної роботи; робота з 

конспектом та теоретичною літературою 
26 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено програмою 

 

 

7. Методи контролю 
 опитування; 

 спостереження;  

 співбесіда; 

 анкетування;  

 тестування; 

 письмове викладення матеріалу; 

 письмові та усні доповіді; 

 іспит. 

 

8. Схема нарахування балів 

 

Поточне тестування, самостійна Підсумкова робота Сума балів 
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робота і контрольна робота (іспит) 

60 40 100 

 

Критерії оцінювання:   

Оцінювання  складається  з  двох  компонентів: 

(1) робота  в  семестрі  (60  балів); (2)  іспит  (40 балів). 

(1).  Робота  в  семестрі.  Студент отримує бали за відповіді  на  семінарах, за виконання 

письмових робіт протягом семестру та за контрольну роботу (40  б) і відвідування лекцій (20 б).  
 

Відвідування занять. Бали знімаються за необґрунтовані пропуски занять:  

0 – 1 пропуск: 20 б  

2 – 3 пропуски: 15 б  

4 – 6 пропусків: 10 б  

7 – 9 пропусків: 5 б  

У випадку коли студент необґрунтовано пропустив більше 50% лекцій та семінарських занять 

бали за цей компонент не нараховуються.  
  

(2)  Іспит. Проходить  у  формі формалізованого тесту за принципом множинного вибору (40 

запитань з 3 варіантами відповіді кожне). 

Критерії оцінювання та бали:  

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 
не 

зараховано 
 

 

9. Рекомендована література 

Основна література 
1. Иванов А. И., Поливанов Е. Д. Грамматика  современного  китайского  языка — М.:  

Едиториал  УРСС,  2003.  —  304  с. 

2. Горелов В. И. Теоретическая грамматика китайского языка: Учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.». — М.: Просвещение, 1989. — 318 с. 

3. Курдюмов В. А. Курс китайского языка. Теоретическая грамматика. — М.:ЦИТАДЕЛЬ-

ТРЕЙД; ЛАДА, 2005. — 576 с. 

4. 现代汉语语法研究教程. — 北京:北京大学出版社, 2003. — 340页. 

Допоміжна література 
5. Кубрякова  Е.С.  Части  речи  с  когнитивной  точки  зрения. — М.:  РАН  Институт 

языкознания, 1997. — 327 с. 

6. Соссюр Ф де. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977. — 695 с. 

7. Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. – М.: Наука, 1987. — 604 с. 
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8. Виноградов  В.В.  Исследования  по  русской  грамматике.  Избр.  тр.  –  М.:  Наука,  1975. 

— 559 с. 

9. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля-К, 

2006. – 716 с. 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 
методичне забезпечення 

 
1. http://bkrs.info/ 

2. http://paper.people.com.cn/rmrb/html/ 

3. http://baike.baidu.com/ 
 

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/

