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                                      Силабус курсу «Культура японської мови» 

2022/2023  навчального року 

 

 

Назва курсу. «Культура японської мови» 

 

Адреса викладання курсу: м. Львів, вул. Університетська, 1 

 

Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна: філологічний факультет, кафедра 

сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича 

 

Галузь знань, шифр та назва спеціальності: 03 Гуманітарні науки 035 філологія 035.069 

східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська 

 

Викладачі курсу:  Горошкевич Олена Георгіївна, старший викладач кафедри сходознавства 

імені Ярослава Дашкевича 

 

Контактна інформація викладачів: olena.horoshkevych@lnu.edu.ua 

 

Консультації по курсу відбуваються: в день проведення лекційних занять (за попередньою 

домовленістю) 

 

Сторінка курсу: http://philology.lnu/edu/ua 

 

Інформація про курс.  

В межах курсу розглядаються особливості японського мовленнєвого етикету в офіційно-

діловому усному та письмовому спілкуванні; відмінності жіночого та чоловічого мовлення; 

мовні кліше японського епістолярію; граматичні та фонетичні трансформації в усному 

неформальному мовленні 

 

Коротка анотація курсу. 

Курс «Культура японської мови» - це нормативна дисципліна зі спеціальності 035.069 східні 

мови та літератури (переклад включно), перша - японська для студентів 1 курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр», що викладається в першому семестрі в обсязі 3 кредити (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS). 

 

Мета та цілі курсу. 

Мета і завдання  курсу –– підготовка майбутніх філологів-японістів, що набули 

ґрунтовних знань з японської мови, оволоділи лексичним обсягом, передбаченим програмою 

та вміють використовувати його для своєї професійної діяльності, мають сформовані навички 

перекладацької роботи. Відповідно до поставленої мети, програма курсу побудована за 

принципом зростання рівня складності  матеріалу.  

Завдання – навчити студентів володіти навиками мовленнєвого етикету у різних сферах 

офіційно-ділового, побутового формального й неформального, усного й письмового 

спілкування з урахуванням статусних, вікових, гендерних ролей. 

 

 

Література для вивчення дисципліни  

Основна 

 

1. Букрієнко А.О., Комісаров К.Ю. Стилістика японської мови. - Київ : Видавничий центр 

Дмитра Бураго, 2015. – 315 с. 



2. 佐々木瑞枝。女の日本語 男の日本語。東京。1999．195ｐ 

3. しぐさのコミュニケーション。人は親しみをどう伝えあうか。東京。サエンス社。

2004。244ｐ。 

4. 蒲谷宏。敬語表現。東京。大修館書店。2000。236p。 

5. 竹内里美。正しいマナー。どんな時どう言う辞典。高橋書店。215p。 

6. 森下喜一。現代の言葉。発行所。1993．236ｐ。 

7. 金田一晴彦。語る日本語の心。東京。学研。2003．212p。 

8. 中西進。ひらがなで読めばわかる日本語のふしぎ。小学館。329p。 

9. 言葉のハンドブック。日本放送出版協会。1992．370． 

10. 富阪容子。なめらか日本語会話。東京。株式会社アルク。1997．163ｐ。 

 

Допоміжна 

 

1．ニュウーアプローチ中上級日本語。AＧＰ アジア語文出版。2007．269p。 

2．ニュウーアプローチ中級日本語。東京。語文研究者。2009．239p。 

3．文化中級日本語Ⅱ．文化外国語専門学校。2001。277p。 

 

Тривалість курсу. 1 семестр 

Обсяг курсу. 90 годин, з них лекції – 16, практичних – 16,  самостійна робота – 58. 

 

Очікувані результати навчання. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: правила мовленнєвої поведінки у різних 

сферах життєдіяльності японців, зокрема особливості мовленнєвого етикету в офіційно-

діловому  письмовому й усному спілкуванні; відмінності граматичних конструкцій усного 

неформального спілкування. 

Повинні вміти: застосовувати на практиці здобуті знання, вибудовувати комунікативні 

стратегії й тактики з врахуванням ситуації спілкування, статусних, вікових та гендерних 

ролей; володіти навичками усного неформального спілкування, зокрема сприймати на слух, 

розуміти та відтворювати скорочені граматичні конструкції, характерні для такого 

спілкування. 

 

Ключові слова. Мовленнєвий етикет, підсистема кейго, кенджього, тейнейго, стилі й жанри 

мовлення. 

 

Формат курсу. 

Очний, проведення лекцій, практичних занять та консультацій 

 

Теми 

Схема курсу 

 

№ Тема, короткі тези Форма заняття 
1 ビジネスシーンのマナー Лекція 

2 Розмовні форми: てる、てく、とく Практичне 

3 正しい敬語をマスターする Лекція 

4 Розмовні форми:ちゃ、じゃ、きゃ Практичне 

5 電話のかけ方 とポイント Лекція 

6 Розмовні форми:たって、だって Практичне 

7 メールの書き方 Лекція 

8 Розмовні форми:って、て Практичне 



9 日常シーンのマナー  Лекція 

10 Розмовні форми: ん Практичне 

11 訪問のマナー、お見舞い Лекція 

12 変化した言葉 Практичне 

13 手紙のマナー Лекція 

14 Розмовні форми:助詞の省略、短縮句 Практичне  

15 祝い事のマナー Лекція 

16 Розмовні форми:決まり文句、繰り返し、あいまい表現 Практичне 

 
 

Підсумковий контроль, форма. 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити. 

Для  вивчення курсу студенти повинні володіти базовими теоретичними й практичними 

знаннями з японської мови, історії культури країни.   

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу. 

Лекція,  практичне заняття: читання, переклад і аналіз інструкцій з правилами мовленнєвої 

поведінки та етикету для  працівників японських фірм; аудіювання, опрацювання відео 

матеріалів, виконання граматичних вправ для засвоєння відповідних граматичних конструкції 

та мовних кліше. 

Необхідне обладнання. 

Комп’ютер 

Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності). 

Оцінювання проводиться за 100 бальною шкалою: в межах 50 балів – поточна оцінка, 50 балів 

– максимальна оцінка за залік. 

Питання до заліку. 

1. Етикетні правила у діловому спілкуванні.  

2. Підсистема мови кейго. 

3. Підсистема мови кенджього. 

4. Підсистема мови тейнейго. 

5. Специфіка телефонного спілкування. 

6. Особливості ділового листування. 

7. Етикетні правила побутового спілкування. Візит. 

8. Особливості епістолярію. Сезонні вітання. Вітання з нагоди урочистостей. 

9. Відмінності чоловічого і жіночого мовлення. 

10. Скорочені конструкції てる、てく、とく 

11. Скорочені конструкції ちゃ、じゃ、きゃ 

12. Скорочені конструкції たって、だって 

13. Скорочені конструкції って、て 

14. Розмовні форми 助詞の省略、短縮句 

15. Розмовні форми 決まり文句、繰り返し 

16. Розмовні форми あいまい表現 

Опитування. 

Опитування проводиться у формі усних відповідей на практичних заняттях та усної відповіді 

на заліку 

 

 

 

 


