
 

Міністерство освіти і науки України 

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 

Кафедра східних мов та міжкультурної комунікації 
 

 

 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

 

Перший проректор  

Холін Ю.В. 

 

 

___________________________ 

 

“______”_______________20  __ р. 

 
 

 

 

 

  

 Робоча програма навчальної дисципліни 

Лінгвокраїнознавство Китаю  
(назва навчальної дисципліни) 

 
 

 

спеціальність (напрям) 035 Філологія 

 

освітня програма           мова і література та переклад 

 

спеціалізація                 східні мови і літератури 

 

факультет                      іноземних мов 

 
 

 

 

 

 

 

 

2016 / 2020 навчальний рік 



 2 

 

 

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету іноземних мов 

 

 

“29”  серпня 2016року, протокол №7 

 

 
 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: ст. викл. Мотрохов Олександр Іванович  

 
 

 

 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри 

східних мов та міжкультурної комунікації 

 

Протокол від “24” червня 2016 року № 11 

 

                         Завідувач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації 

 

 

Віротченко С.А.       

 
                                                                               (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

 

Програму погоджено методичною комісією факультету іноземних мов 

 

Протокол від “29” серпня 2016  року № 1 

 

                         Голова методичної комісії факультету іноземних мов 

 

Варенко Т. К.               

 
                                                                                    (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

                          

 

 

 



 3 

ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Лінгвокраїнознавство Китаю” складена відповідно 

до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

 

____бакалаврів_________________________________  

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

 

спеціальності (напряму) ______________035 «Філологія»_______________________ 

 

спеціалізації східні мови і літератури 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: придбання майбутніми фахівцями 

систематизованих, що відповідають сучасному рівню фундаментальних наук, досить 

повних і адекватних відомостей про Китай як про країну мови, що вивчається, а також 

вдосконалення знань мови, що вивчається. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: надання допомоги зрозуміти додаткові 

смислові навантаження, політичні, культурні, історичні і т. п. конотації слів, 

словосполучень, висловлювань і т. д. 

 

 1.3. Кількість кредитів: 2 

 

1.4. Загальна кількість годин: 72 год. 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й -й 

Семестр 

6-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

40 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

Не передбачається програмою 

 

1.6. Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: знати досить повну систему фонових знань, що включає 
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світогляд і погляди, пануючі в цьому суспільстві, етичні оцінки і смаки, норми мовної і 

немовної поведінки; вміти: аналізувати китайську мову з метою виявлення національно-

культурної семантики, а також прийомами введення, закріплення і активізації 

специфічних для китайської мови одиниць і країнознавчого прочитання текстів. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 Розділ 1. Початок ієрогліфічної культури 

 Тема 1. Початок ієрогліфічної культури 

Хуанхе і Янцзи. Їх ієрогліфічне уявлення: 河 і 江. Зв'язок ієрогліфічних символів цих річок з 

космологічним міфом про нахил Землі. Ієрогліфічні символи китайської цивілізації, що 

зароджувалася : 夏, 夷, 禹, 堯, 舜. 
 Тема 2. Прадавня імперія Шан 

Археологічні розкопки іньських руїн. Письмена на панцирах черепах і кістках тварин. 

Реалізація архаїко-релігійних і натурфілософських уявлень в соціально-політичному житті 

імперії Шан. Єдність релігії і державного управління. Ієрогліфічні символи: 帝, 兆. Вплив 

архаїко-релігійних і натурфілософських уявлень на політичну культуру Древнього Китаю. 

Концепція "Небесного мандату" і її вплив на історико-політичні реалії. Ієрогліфічний 

символ 天. Спосіб життя в Древньому Китаї. Похоронний ритуал. Ієрогліфічний символ 亜. 

Землеробство і його символи : 辰, 以, 弋, 築. Рабовласницька система в древньому Китаї і її 

ієрогліфічні символи : 民, 衆, 旅, 僕, 童, 妾. 

 

 Розділ 2. Центральний і Південний Китай в давнину 

 Тема 3. Центральний і Південний Китай в давнину 

Мовні особливості народів Центрального і Південного Китаю в давнину. Релігійні уявлення 

народів Центрального і Південного Китаю в давнину. 

 Тема 4. Народи низинних і гірських районів Китаю 

Народність цян і її місце в древній історії Китаю. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Початок ієрогліфічної культури 

Тема 1. Початок 

ієрогліфічної 

культури 

18 8    10  

     

Тема 2. Прадавня 

імперія Шан 
18 8    10  

     

Разом за розділом 1 36 16    20       

Розділ 2. Центральний і Південний Китай в давнину 

Тема 1. 

Центральний і 

Південний Китай в 

давнину 

18 8    10  

     

Тема 2. Народи 

низинних і гірських 

районів Китаю 

18 8    10  

     

Разом за розділом 2 36 16    20       

 Усього 

годин  
72 32    40  

     

 

АБО 

 

Назви розділів 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Початок ієрогліфічної культури 

Разом за розділом 1 36 16    20       

Розділ 2. Центральний і Південний Китай в давнину 

Разом за розділом 2 36 16    20       

Усього годин 72 32    40       

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

 Разом    
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5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Китайські першознаки 8 

2 Каліграфічні стилі 8 

3 Природа китайського письмового знаку 8 

4 Структура китайського письмового знаку 8 

 Разом  40 

 

 
6. Індивідуальні завдання 

Не передбачається програмою 

 

7. Методи контролю 

1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.  

2. Метод тестового контролю.  

3. Метод самоконтролю. 
8. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Залікова 

робота 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 
20  40 60 100 

10 10 10 10 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 

 

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. Волкова О.Н. Лингвострановедение первого иностранного языка (китайский 

язык). Модуль 1. Китайская грамматология. Модуль 2. Культура Китаю. 

Версия 1.0. [Электронный ресурс] 
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2. Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л.Титоренко. 

Т.2: Мифология. Религия. – М., 2011. 

3. Кравцова М.Е. История культуры Китая. 4-е изд., испр. и доп. СПб., 2011. 

4. Софронов М.В. Введение в китайский язык. М., 2007. 

Допоміжна література 
 

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

 
 


