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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Стилістика китайської мови” для студентів 4 

курсу (денної та заочної форми навчання, 1-ої іноземної мови)складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки за напрямом 6.020303 

філологія 

бакалавр  

спеціальності – 035 Філологія  

спеціалізації – східні мови і літератури 

 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна « Стилістика китайської мови» посідає провідне місце в 

системі професійної підготовки майбутнього перекладача з китайської мови і належить до 

циклу нормативних фахових дисциплін.  

Метою навчальної дисципліни «стилістика китайської мови» є формування у 

студентів уміння аналізувати стилістичні засоби китайської мови та вірно вживати їх у 

різних комунікативних ситуаціях. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Завдання курсу  стилістики китайської мови полягає в ознайомленні студентів з 

основами та проблемами сучасної стилістики, з понятійним апаратом стилістики, а також 

з головними факторами та закономірностями стилетворення та систематики стильових 

рис, основними принципами та критеріями класифікації функціональних стилів та 

стильовою оцінкою тексту, зі стилістичними засобами, притаманними системі сучасної 

китайської мови. Ці стилістичні засоби розглядаються на лексичному та граматичному 

рівнях.  

 

 1.3. Кількість кредитів -2 

 

1.4. Загальна кількість годин-54 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й 4-й 

Семестр 

8-й 8-й 

Лекції 

 28 год. 28 год. 

Практичні, семінарські заняття 

 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 26 год. 26  год. 
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Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Після закінчення курсу  стилістики китайської мови студент повинен: 

знати основні поняття та терміни   стилістики, принципи та критерії визначення 

функціональних стилів, закономірності формування стилістичного значення мовних 

одиниць китайської мови, особливості використання лексичних та граматичних засобів 

мови для досягнення певного стилістичного ефекту в китайській мові, основні 

характеристики стилістичних фігур; 

вміти виявляти стилістичні особливості будь-якого тексту, визначати його 

належність до одного з функціональних стилів або підстилів, характеризувати 

стилістичний потенціал мовних засобів та граматичних структур ; визначати основні 

стильові риси та характеризувати елементи стилю, робити комплексний 

лінгвостилістичний аналіз тексту. Студенти мають також оволодіти навичками свідомого 

відбору стилістичних засобів для ефективної передачі відповідної інформації, уміти 

правильно використовувати різноманітні композиційно-мовленнєві форми, писати курсові 

та дипломні роботи, присвячені проблемам стилістики китайської мови. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

  Розділ 1. Основи порівняльної стилістики китайської мови 

Тема 1.Стилістична лексикологія.  

Смислова структура слова, власне-виразні засоби, зображувально-виразні засоби (тропи), 

виразні можливості фразеологізмів. 

Тема 2.Стилістичний синтаксис.  

Емфаза, синтаксичні структури з емоційно-оціночним значенням, стилістичні явища, 

пов’язані з переосмисленням синтаксичних структур. Композиційні засоби організації 

синтаксичних структур, принципи та прийоми ритмічної організації китайської мови. 

Тема 3.Система функціональних стилів китайської мови.  

Публіцистичний, науковий, літературно-художній, офіційно-діловий, розмовний. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

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

1  

54 

 

28    

    

26 

 

54 

 

28 

    

26 

8й семестр 

Розділ 1. Основи порівняльної стилістики китайської мови 

 

Тема 1. Стилістична 

лексикологія.  

Смислова структура 

слова,  

17 8    9 17 8    9 
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власне-виразні 

засоби,  

зображувально-

виразні засоби 

(тропи), виразні 

можливості 

фразеологізмів. 

Тема 2. 

Стилістичний 

синтаксис. Емфаза, 

синтаксичні 

структури з 

емоційно-оціночним 

значенням, 

стилістичні явища, 

пов’язані з 

переосмисленням 

синтаксичних 

структур. 

Композиційні 

засоби організації 

синтаксичних 

структур, принципи 

та прийоми 

ритмічної 

організації 

китайської мови. 

 

17 8     9 17 8   9 

Тема 3. Система 

функціональних 

стилів китайської 

мови. 

Публіцистичний, 

науковий, 

літературно-

художній, офіційно-

діловий, розмовний 

стиль. 

18 10     8 18 10   8 

Тематична 

контрольна робота 

2 2      2 2    

Разом за розділом 1 54 28     26 54 28   26 

Усього годин                   

 

54 

 

             

28     26 54 28   26 

 

 

 

 

 

 

4. Теми лекційних занять 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.1 Стилістична лексикологія. Смислова структура слова 1 

1.2 Власне-виразні засоби слова 2 

1.3 Зображувально-виразні засоби (тропи) 2 

1.4 Виразні можливості фразеологізмів. 2 

1.5 Стилістичний синтаксис. Емфаза 2 

1.6 Синтаксичні структури з емоційно-оціночним значенням 2 

1.7 Стилістичні явища, пов’язані з переосмисленням синтаксичних 

структур. 

2 

1.8 Композиційні засоби організації синтаксичних структур 2 

1.9 Принципи та прийоми ритмічної організації китайської мови. 1 

1.10 Система функціональних стилів китайської мови. Публіцистичний 

стиль 

2 

1.11 Науковий стиль 2 

1.12 Літературно-художній стиль 2 

1.13 Офіційно-діловий стиль 2 

1.14 Розмовний стиль 2 

1.15 Тематична контрольна робота 2 

Разом 28 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1.1 Стилістична лексикологія. Смислова структура слова 2 

1.2 Власне-виразні засоби слова 1 

1.3 Зображувально-виразні засоби (тропи) 1 

1.4 Виразні можливості фразеологізмів. 2 

1.5 Стилістичний синтаксис. Емфаза 2 

1.6 Синтаксичні структури з емоційно-оціночним значенням 2 

1.7 Стилістичні явища, пов’язані з переосмисленням синтаксичних 

структур. 

2 

1.8 Композиційні засоби організації синтаксичних структур 2 

1.9 Принципи та прийоми ритмічної організації китайської мови. 2 

1.10 Система функціональних стилів китайської мови. Публіцистичний 

стиль 

2 

1.11 Науковий стиль 2 

1.12 Літературно-художній стиль 2 

1.13 Офіційно-діловий стиль          2 

1.14 Розмовний стиль          2 

Усього годин  26 

 
6. Індивідуальні завдання 

Програмою не передбачено 

 

 

 

 

7. Методи контролю 
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  Навчальні досягнення студентів контролюються та оцінюються як під час 

поточної роботи над навчальним матеріалом, так і в кінці семестру. Для здійснення 

контролю застосовуються такі методи: 

1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.  

2. Метод письмового контролю: контрольна робота, письмовий залік.  

3. Метод тестового контролю.  

4. Метод самоконтролю.  

                                                                      
8. Схема нарахування балів 

 Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні 

семестрового екзамену або залікової роботи 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 

(залікова 

робота) 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 30 - 60 40 100 

 30        

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.Chaofen Sun. Chinese: A Linguistic Introduction. New York: Cambridge University Press, 

2006. - 234p. 

2. Стилистика современного китайского языка. Курс лекций в форме презентации. 

[Электронный ресурс]: [презентационные материалы]: [наглядное пособие] / [Сиб. 

федерал. ун-т. ]; сост.: В. В. Никитенко, А. С. Медведева, Ян Минбо. - Версия 1.0. - 

Электрон. дан. (PDF ; 669 Кб). - [Красноярск]: [Сибирский федеральный университет], 

[2007] 

3. Deng Fang, Liu Lixin. A Handbook of Chinese Idioms / 汉语成语学习手册.Beijing 

daxue chunbanshe. 2007 г. 294 стр. 

4. Halliday M.A.K. Studies in Chinese Language (Volume 8): Continuum,2005, -384 ISBN: 

0-8264-5874-2 Studies in Chinese Language, the eighth volume in the Collected Works of 

Professor M. A. K. Halliday. 
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5. Li S. New Slang of China. New World Press, 2000. - 357 p. 

6. Бирюкова А.А. Китайские пословицы.М.,2010, 316с. 

7. Горелов В.И. Стилистика современного китайского языка. М.: Просвещение 1979. - 

192 с.  

 

Допоміжна література 
 

 1.Ван Цзиндань (王景丹). Chengyu Jiaocheng - учебник чэнюев. Wang Jingdan. 

Chengyu Jiaocheng. 王景丹.成语教程: 负担大出版社/Издательство Университета 

Фудань (Шанхай),2008, -229 с. 

2. Ветров П.П. Проблемы синтаксиса и стилистики фразеологических единиц в свете 

экспериментальных данных (на материале современного китайского языка) 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук. – М., 2007. -32 с.  

3. Го Юйлин. Цянь Сувэнь. 500 обиходных выражений. Разговорный китайский. М., 

2007, - 298с.  

4. Гу Байлинь. К вопросу об отборе лексики и формирования словника китайско-

русского словаря. Сборник "Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XXII. 

Языкознание в Китае", "Прогресс", Москва, 1989 г., -стр. 191-201.  

5. Хуа Ли. Китайская красота и русское прекрасное. Китайская красота и русское 

прекрасное \ Хуа Ли \\ Русская речь. - 2006, № 4. - С.74-80.  

6. У Кэли. Новое в составлении двуязычных словарей. Сборник "Новое в зарубежной 

лингвистике. Выпуск XXII. Языкознание в Китае", "Прогресс", Москва, 1989 г., стр. 

180-190.  

7. Хаматова А.А. Словообразование современного китайского языка. Министерство 

образования Российской Федерации. Дальневосточный Государственный университет. 

Восточный институт. "Муравей", Москва, 2003, - 222с.  

8. Чжао Юаньжэнь. Сборник научных статей по лингвистике.  "Шанву", 2002 г.,- 

923стр. 
 

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

1.http://qiaojiao.narod.ru/  

2. http://www.multikulti.ru/Chinese   

3. http://orientaler.com   

4. http://shu-ba.ru   

5. http://forum.vostokopedia.ru/  

6. http://yazyk.wallst.ru/mirkit   

7. http://chinesepoetry.e-burg.ru   

8. http://www.lingvochina.ru   

9. http://orientaler.com/satabhava/index.htm   

10. http://www.rti.org.tw/Russian/chinese/chinese_index.htm   

11. http://www.philology.ru/linguistics4.htm   

12. http://www.kogo.narod.ru   

13. http://cabal.ru/world/china.html   

14. http://pvost.org/ 

15. http://yazyk.net   

16. http://www.skazka.com.ru/people/kitay/kitay.html   

17. http://baruchim.narod.ru   
 
 


