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Силабус навчальної дисципліни 
 

«ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА» 

(ЯПОНСЬКА) 
 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

 

Рівень вищої освіти Перший «бакалаврський» рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового переліку 

Семестр Весняний  семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання японська 

Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 

Японська мова  

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 

Ви зможете для себе спростувати міф про те, що «Японська мова – дуже складна, вивчити її – 

завдання не з легких». Як і будь-яка інша мова, японська вимагає зусиль і часу, тому все 

залежить від вашої мотивації і бажання. Японська, на щастя для вітчизняних студентів, не має 

тонів, як наприклад китайська. Отже, якщо ви здатні вимовити українські слова «хата» або 

«яма», то, як мінімум, два японських слова ви вже знаєте: японське слово «хата» 

перекладається як «прапор», а слово «яма» досить іронічно з нашої точки зору означає «гора». 

Японська мова є третьою за об’ємом використання в мережі Інтернет після китайської та 

англійської. Майже дев’яносто мільйонів користувачів Всесвітньої мережі використовують її 

для того, щоб генерувати інформацію, реалізовувати угоди, спілкуватися. Кількість людей, що 

вільно розмовляють нею вже досягла 140 мільйонів людей.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Ієрогліфіки, лексики (навіть сленгу та розмовної мови), граматичних конструкцій до рівня N2 

JLPT (Japanese language proficiency test); діалогічного мовлення, а також основ каліграфії, 

орігамі, історії та культури Японії. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Спілкуватися на професійні та повсякденні теми з носіями мови; читати художню літературу та 

японські комікси Манґа мовою оригіналу; розуміти тексти пісень та насолоджуватися 

переглядом фільмів. 

Японська мова Зміст дисципліни: Теоретична фонетика. Писемність: Складові абетки Хірагана і Катакана. 

Ієрогліфіка: правила написання, читання та використання. Лінгвокраїнознавство Японії. 

Теоретична та практична граматика. Теорія та практика перекладу. Історія Японії. Газетний 

переклад. Лексикологія. Каліграфія. Розмовний курс японської мови. Основи бізнес – японської 

мови.  

Види занять: лекції та семінарські заняття 

Методи навчання: вивчення японської за допомогою аніме та популярної музики; японські 

ігри для вивчення ієрогліфіки; залучення візуальних матеріалів  (карточки, малюнки та 

оригінальні дидактичні матеріали з Японії), відео ігри   

Форми навчання: очно-дистанційна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова» за змістом мовленнєвого матеріалу базується на 

знаннях таких дисциплін, як: «Іноземна мова», «Українська мова», «Країнознавство», 

«Філософія» і  є основою для подальшого оволодіння другою іноземною мовою на наступних 

етапах підготовки бакалавра. 

Пореквізити Знання другої іноземної мови дозволяє студентові робити переклади, доповіді, реферативні 

повідомлення, анотації, захищати курсові та дипломні проекти і роботи іноземною мовою. 

Інформаційне забезпечення з 

репозитарію та фонду НТБ НАУ 

 

Локація та матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторний фонд ФМВ (7 корпус), навчальні лабораторії кафедри іноземних мов, які оснащені 

сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для проведення практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік 

Кафедра Іноземних мов 

Факультет Міжнародних відносин 

Викладач(і) РЖЕВСЬКА ДАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь:  

Профайл викладача: 

Тел.: 0967361698 

E-mail: by_odry@yahoo.com 

Робоче місце:  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 


