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Програма навчальної дисципліни “Китайська мова” складена відповідно до освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. 
                                                   (назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

напряму  
035  Філологія     
спеціальності  
Мова і література 
спеціалізації 
германські мови та літератури 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів іншомовної 
комунікативної компетенції і здійснення в процесі навчання виховання, освіти і розвитку 
особистості студента. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття студентами мовних, 

лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формування системи мовленнєвих умінь з 
говоріння, читання, письма та аудіювання. 

1.3. Кількість кредитів 2 
 
1.4. Загальна кількість годин – 60. 
 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна / за вибором 
Денна форма навчання 

Рік підготовки 
6-й 

Семестр 
11-й 

Практичні заняття 
48 

Самостійна робота 
12 

Індивідуальні завдання  
не передбачено навчальним планом 

 
1.6. Заплановані результати навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: мовленнєві формули і лексичний матеріал, які базуються на підручнику китайської мови 

«汉语教程» [1; уроки 21-26]; базовий лексичний матеріал та інформацію за темами домашнього 

читання [2]. 

вміти: розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на знайомі теми, які регулярно 

зустрічаються на роботі, під час навчання, на дозвіллі тощо; розуміти тексти, які містять 
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головним чином найуживаніші повсякденні та пов'язані з професійною діяльністю мовленнєві 

зразки, а також інформацію лінгвокраїнознавчого характеру у межах тем програми; розуміти 

описи подій, почуттів та бажань в особистих листах; спілкуватись у більшості ситуацій під час 

екскурсійної подорожі у країні, мова якої вивчається; написати простий зв'язний текст на 

знайомі або пов'язані з особистими інтересами теми. 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
11 семестр 

Розділ 1.   

Тема 1. Випадок у перукарні. (Урок 21 [1] ). 

Тема 2. Роль сімейного виховання для становлення особистості. (Урок 22 [1] ). 

Тема 3. Інтернет-школа (Урок 23 [1] ). 

Тема 4. Емоційний інтелект (Урок 24 [1] ). 

Тема 5. Тексти лінгвокраїнознавчого характеру [2]. 

Розділ 2.   

Тема 1. Особливості сприйняття кольорів (Урок 25 [1] ). 

Тема 2. Легенди та перекази («Закохані метелики»; легенда про поета Цюй Юаня та Свято 

драконячих човнів) (Урок 26 [1] ). 

Тема 3. Тексти лінгвокраїнознавчого характеру [2]. 

 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
11 семестр 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
Денна форма 

Усього  у тому числі 
л п с.р. 

1 2 3 4 5 
Розділ 1.  

Тема 1. Випадок у перукарні. (Урок 21 [1] ). 3  2 1 
Тема 2. Роль сімейного виховання для становлення 
особистості. (Урок 22 [1] ). 4  3 1 
Тема 3. Інтернет-школа (Урок 23 [1] ). 4  3 1 
Тема 4. Емоційний інтелект (Урок 24 [1] ). 4  3 1 
Тема 5. Тексти лінгвокраїнознавчого характеру 
(домашнє читання) [2]. 12  11 1 

Контрольна робота 3  2 1 
Разом за розділом 1 30  24 6 

Розділ 2.  
Тема 1. Особливості сприйняття кольорів(Урок 25 [1]). 8  6 2 
Тема 2. Легенди та перекази («Закохані метелики»; 6  5 1 
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легенда про поета Цюй Юаня та Свято драконячих 
човнів) (Урок 26 [1] ). 
Тема 3. Тексти лінгвокраїнознавчого характеру 
(домашнє читання) [2].  13  11 2 

Контрольна робота 3  2 1 
Разом за розділом 2 30  24 6 
Разом 60  48 12 

 
4. Теми практичних занять 

11 семестр 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
Розділ 1 

1.1. Тема 1. Випадок у перукарні. (Урок 21 [1] ). Опрацювання текстів, 
аналіз лексики, лексико-граматичні вправи. 2 

1.2. 
Тема 2. Роль сімейного виховання для становлення особистості. 
(Урок 22 [1] ). Опрацювання текстів, аналіз лексики, лексико-
граматичні вправи. 

3 

1.3. Тема 3. Інтернет-школа (Урок 23 [1] ). Опрацювання текстів, аналіз 
лексики, лексико-граматичні вправи. 3 

1.4. Тема 4. Емоційний інтелект (Урок 24 [1] ). Опрацювання текстів, 
аналіз лексики, лексико-граматичні вправи. 3 

1.5. Тема 5. Тексти лінгвокраїнознавчого характеру (домашнє читання). 
Опрацювання текстів, аналіз лексики, лексико-граматичні вправи. 11 

1.6. Контрольна робота. 2 
 Разом за розділом 1 24 

Розділ 2 

1.1. Тема 1. Особливості сприйняття кольорів (Урок 25 [1] ). 
Опрацювання текстів, аналіз лексики, лексико-граматичні вправи. 6 

1.2. Тема 1. Легенди та перекази («Закохані метелики»; легенда про 
поета Цюй Юаня та Свято драконячих човнів) (Урок 26 [1] ). 5 

1.3. Тема 3. Тексти лінгвокраїнознавчого характеру (домашнє читання). 
Опрацювання текстів, аналіз лексики, лексико-граматичні вправи. 11 

1.4. Контрольна робота. 2 
 Разом за розділом 2 24 

Разом 48 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
11 семестр 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Розділ 1. Підготовка до практичних занять, робота із 
словниками, робота з лексикою. 6 

 Розділ 2. Підготовка до практичних занять, робота із 
словниками, робота з лексикою. 6 

Разом  12 
 

 

6. Індивідуальні завдання 
Не передбачено програмою. 
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7. Методи контролю 

• Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.  
• Метод письмового контролю: контрольна робота, переказ, диктант, словниковий 

диктант, переклад, тощо.  
• Метод тестового контролю.  
• Метод самоконтролю.  

8. Схема нарахування балів 
 

11 семестр 
Поточне тестування, самостійна робота і контрольна робота Підсумковий 

семестровий 
контроль (іспит) 

Сума Розділ 1 Розділ 2 

30 30 40 100 
 

Форми контролю 
 
 

За підручником «汉语教程» [1; уроки 21-26] – лексико-граматичний переклад; твір; усне 
опитування, диктант . 
За підручником «Хрестоматія для читання китайською мовою» [2] – переклад, читання, переказ, 
презентація; усне опитування; есе. 
Підсумковий контроль:  лексико-граматичний переклад на китайську мову та диктант. 

 
Критерії оцінювання (диктант / переклад) 

Вид роботи Кількість 
активних 
моментів 

Кількість 
штрафних 

балів на «5» 

Кількість 
штрафних 

балів на «4» 

Кількість 
штрафних 

балів на «3» 

Кількість 
штрафних 

балів на «2» 
Диктант 70 0-7 7,5-14 14,5-28 28,5 і більше 

Переклад 70 0-7 7,5-14 14,5-28 28,5 і більше 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

для екзамену  
Оцінка 

90 – 100  відмінно  
70-89 добре  

50-69 задовільно  
1-49 незадовільно 

9. Рекомендована література  
Основна література 

 
1. 汉语教程 第三册。 下/ 杨寄洲主编. — 北京: 北京大学出版社, 2007. — 192 页. 
2. Кочергин И. В. Хрестоматия для чтения на китайском языке. — М.: Восток-Запад, 2004. — 

494 с. 

3. 汉语阅读教程 第三册。  / 彭志平编著. — 北京: 北京大学出版社, 2010. — 324 页. 

4. 中国人文地理. — 北京:北京语言文化大学出版社, 2001. — 187 页. 

Допоміжна література 
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5. 新实用汉语课本(5). — 北京:北京语言文化大学出版社, 2005. — 263 页. 

6. 汉语新目标（第 5 册）. — 北京:教育科学出版社 , 2004. — 220 页. 
7. 读报纸,学中文——高级汉语报刊阅读(上册). —北京 :北京大学出版社 ,2011. — 384 页. 
8. Большой русско-китайский словарь : ок. 120000 слов и словосочетаний / З. И. Баранова,  
А. В. Котов. — 5-е изд., стер. — М. : Живой яз., 2006. — 567 с. 
9. Китайский язык. Избранные классические тексты. Хрестоматия. – М.: Восток-Запад, 2008. 
— 320 с. 
10. Семенас А.Л. Лексика китайского языка. — М.: Восток-Запад, 2007. — 284 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://www.jd.com/publish/%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE_1.html
http://search.dangdang.com/book/search_pub.php?category=01&key3=%B1%B1%BE%A9%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7&order=sort_xtime_desc
http://search.dangdang.com/book/search_pub.php?category=01&key3=%B1%B1%BE%A9%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7&order=sort_xtime_desc
http://paper.people.com.cn/rmrb/html/
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