
Анотація навчальної дисципліни 
Назва: Китайська мова (основна) 

 Навчальна дисципліна розрахована на підготовку кваліфікованих філологів за 
спеціальністю «Переклад».  
Тип: дисципліна професійної та практичної підготовки. 
Термін вивчення: 1-й та 2-й семестр (денна та заочна форма навчання) 
Кількість кредитів: 17 
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів іншомовної комунікативної 
компетенції і здійснення в процесі навчання виховання, освіти і розвитку особистості 
студента; набуття студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і 
формуванні системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання.  
Результати навчання: 
У результаті вивчення курсу студент повинен 
 знати:  
• орфографію і правила читання фонетичної системи піньінь; основні ієрогліфічні ключи 
та графеми, володіти правилами написання ієрогліфів, знати структуру простого речення в 
китайській мові, мати уявлення про формування частин мови. 
• мовленнєві формули і лексичний матеріал у межах підручника А. Ф. Кондрашевський; 
• базовий лексичний матеріал за темами усного мовлення: «Знайомство», «Родина» 
«Розпорядок дня, тижня»,«Дім, кімната», «Вільний час, хобі», «Види спорту»; 
 вміти: просто і зв’язано висловлюватися на знайомі теми або теми особистих 
інтересів; підтримувати бесіду на побутові теми. 
Спосіб навчання: практичні заняття 
Методи викладання:  

• Словесні методи: розповідь, бесіда, лекція. 
• Наочні методи: демонстрація, ілюстрація. 
• Практичні методи: обговорення ситуацій, дискусії, вправи. Серед вправ виділяють: 
• а) усні вправи;  
• б) письмові вправи — диктанти, твори. 
• Робота з підручником. 
• Робота з аудіо матеріалом. 

Методи оцінювання: оцінюється за 100-бальною шкалою після написання протягом 
семестру двох контрольних робіт та закінчується іспитом. 
Мова викладання: китайська.  



Анотація навчальної дисципліни 
Назва: Китайська мова (основна) 

 Навчальна дисципліна включає в себе ознайомлення студентів з основними 
граматичними та лексичними категоріями китайської мови, набуття студентами мовних, 
лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формуванні системи мовленнєвих умінь з 
говоріння, читання, письма та аудіювання. 
Тип: дисципліна професійної та практичної підготовки. 
Термін вивчення: 3-й та 4-й семестр (денна та заочна форма навчання) 
Кількість кредитів: 17 

Мета навчальної дисципліни: підготовка філологів за спеціальністю «Переклад» 
високої кваліфікації. Навчальна дисципліна дозволяє майбутнім фахівцям (бакалаврам) на 
необхідному рівні оволодіти китайською мовою. Основна мета - формування у студентів 
іншомовної комунікативної компетенції і здійснення в процесі навчання виховання, освіти і 
розвитку особистості студента. 
Результати навчання: 
У результаті вивчення курсу студент повинен 

 знати: знати та вільно володіти наступними граматичними категоріями: Дієслово. 
Категорія минулого часу. Дієслівний суфікc 过(guo), дієслівний суфікс 了(le), питальна та 
заперечна форма дієслова у минулому часі. Різновиди порівняльних конструкцій. Порядок слів у 
реченні з конструкцією…比(bi)…, …有(you)…, …跟(gen)…一样(yiyang). Пунктуація. Вживання 
коми з однорідними членами речення. Дієслово. Результативні дієслова. Морфеми, що вказують 
на результат процесу, завершення часу. Дієслово. Модифікатори напряму. Модифікатори напряму 
来 (lai), 去 (qu), 进(jin), 出(chu). Структура речень, в яких додаток стоїть у позиції перед 
присудком. Структура речень з прийменником 把(ba), пунктуація (кома зі сполучниками), 
пунктуація (крапка, знак питання). Пасивний залог без показників пасиву, службове слово   被 
(bei). 

Знати  лексику за наступними темами усного мовлення: навчання в Китаї, одяг,покупки, 
життя в великому місті, ресторан, китайська кухня, традиції та свята, почуття, емоції.  

Знати лексику, лексичні та граматичні моделі з аналітичного читання: підручник китайської 
мови «Практичний курс китайської мови. Том 2» (уроки 31-50 ), за редакцією А.Ф. 
Кондрашевський, 2007 рік. 
 
Спосіб навчання: практичні заняття 
Методи викладання:  
1. Словесні методи: розповідь, бесіда, лекція. 

2. Наочні методи: демонстрація, ілюстрація. 
3. Практичні методи: вправи, навчальна праця. Серед вправ виділяють: 
а) усні вправи;  
б) письмові вправи — диктанти, твори, конспекти та ін. 
4. Робота з підручником. 
5. Відеометод. 

 
Методи оцінювання: оцінюється за 100-бальною шкалою після написання протягом 
семестру двох контрольних робіт та закінчується іспитом. 
Мова викладання: китайська.  



Анотація навчальної дисципліни 
Назва: Китайська мова (основна) 

 Навчальна дисципліна спитається на знання отримані студентами під час вивчення 
китайської мови на першому та другому курсі. Дисципліна включає в себе ознайомлення 
студентів з основними граматичними та лексичними категоріями китайської мови. 
Тип: дисципліна професійної та практичної підготовки. 
Термін вивчення: 5-й та 6-й семестр (денна форма навчання) 
Кількість кредитів: 13 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів іншомовної 
комунікативної компетенції і здійснення в процесі навчання виховання, освіти і розвитку 
особистості студента, підготовка кваліфікованих спеціалістів з китайської мови. 
Результати навчання: 
У результаті вивчення курсу студент повинен 
 знати: (1) граматичний матеріал за темами «Прийменник 把 (bǎ)", «Службове 
слово 着 (zhe)», " Пасивна форма дієслова ", «Окличні частки» та ін.; (2) лексичний 
матеріал, який базується на підручнику китайської мови (Ян Цзи Чжоу. Курс китайської 
мови: в 3 т. / Ян Цзи Чжоу – Пекін: Пекінський лінгвістичний університет, 2009. Т. н. 2, 
частина 2. - – 169 с.)  та (3) матеріал з усного мовлення за темами " Традиції Сходу та 
Заходу ", "Географія та охорона довкілля", "Людина та суспільство", «Культура та 
література КНР» та ін.; 
 вміти: розуміти та інтерпретувати форми писемного мовлення, у тому числі деякі 
аутентичні публіцистичні тексти; розуміти розгорнуте мовлення; давати описи складних 
предметів та явищ; продукувати монологічне мовлення по логічному плану; писати 
зрозумілі тексти; доводити свою точку зору. 
Спосіб навчання: практичні заняття 
Методи викладання:  
1. Словесні методи: розповідь, бесіда, лекція. 
2. Наочні методи: демонстрація, ілюстрація. 
3. Практичні методи: вправи, навчальна праця. Серед вправ виділяють: 

а) усні вправи;  
б) письмові вправи — диктанти, твори, конспекти та ін. 

4. Робота з підручником. 
5. Відеометод. 
Методи оцінювання: оцінюється за 100-бальною шкалою після написання протягом 
семестру двох контрольних робіт та закінчується іспитом. 
Мова викладання: китайська.  



Анотація навчальної дисципліни 
Назва: Китайська мова (основна) 
 Навчальна дисципліна спитається на знання отримані студентами під час 

вивчення китайської мови на першому та другому курсі. Дисципліна включає в себе 
ознайомлення студентів з основними граматичними та лексичними категоріями 
китайської мови. Завдання даної навчальної дисципліни полягає у набутті студентами 
мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формуванні системи 
мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання.  
Тип: дисципліна професійної та практичної підготовки. 
Термін вивчення: 7-й та 8-й семестр (денна форма навчання) 
Кількість кредитів: 11 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів іншомовної 
комунікативної компетенції і здійснення в процесі навчання виховання, освіти і розвитку 
особистості студента, підготовка кваліфікованих спеціалістів з китайської мови. 
Результати навчання: 
У результаті вивчення курсу студент повинен 
 знати: (1) граматичний матеріал за темами «Подвоєння частин мови", «Вираження 
порівняння (продовження)», «Речення з присудком, що виражений каузативним 
дієсловом», «Складне речення. Сурядні речення, особливості використання сурядних 
сполучників» та ін.; (2) лексичний матеріал, який базується на підручнику китайської 
мови (汉语教程 – Пекін: Пекінський лінгвістичний університет, 2007. – 192 с.) та (3) 
матеріал з усного мовлення за темами " Освіта та вибір професії ", "Політика Китаю", 
"Китайська архітектура", «Видатні постаті КНР» та ін.; 
 вміти: розуміти та інтерпретувати форми писемного мовлення, у тому числі деякі 
аутентичні публіцистичні тексти; розуміти розгорнуте мовлення; давати описи складних 
предметів та явищ; продукувати монологічне мовлення по логічному плану; писати 
зрозумілі тексти; доводити свою точку зору. 
Спосіб навчання: практичні заняття 
Методи викладання:  
1. Словесні методи: розповідь, бесіда, лекція. 
2. Наочні методи: демонстрація, ілюстрація. 
3. Практичні методи: вправи, навчальна праця. Серед вправ виділяють: 

а) усні вправи;  
б) письмові вправи — диктанти, твори, конспекти та ін. 

4. Робота з підручником. 
5. Відеометод. 
Методи оцінювання: оцінюється за 100-бальною шкалою після написання протягом 
семестру двох контрольних робіт та закінчується іспитом. 
Мова викладання: китайська.  
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