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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступники до магістратури повинні мати рівень мовної та лінгвістичної
компетенції в межах повного курсу навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр» в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, орієнтуватися в питаннях загального мовознавства та літературознавства,
теорії фахових мов та літератур. З метою контролю рівня сформованості лінгвістичної
та мовної компетенції проводиться іспит.
Форма іспиту – письмова. Екзаменаційний білет включає такі різновиди
завдань:
1. Теоретичне питання з мовознавчої тематики.
2. Теоретичне питання з літературознавчої тематики.
3. Робота з текстовим матеріалом.
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Загальна характеристика китайської мови
Місце китайської мови в генеалогічній та типологічній класифікаціях мов світу.
Фонетика і фонологія
Структура складу в китайській мові:
А) ініціалі. Класифікація ініціалів китайської мови за активним мовним органом
(губні, зубні, задньоязикові, альвеолярні, ретрофлексивні) і за способом творення
шуму (не аспірати, аспірати, носові, щілинні, сонорні).
Б) фіналі. Високі, середні, низькі фіналі. Дифтонги і трифтонги. Носові фіналі.
Фонетичні опозиції в китайській мові.
Особливості сполучуваності ініціалів та фіналів. Фонетична таблиця китайської
мови.
Тона. Правила зміни тонів.
Ерізація китайського складу.
Історія мови та ієрогліфіка
Походження і розвиток китайських ієрогліфів.
Структура сучасного китайського ієрогліфа.
Проблема періодизації китайської мови.
Рух «4 травня» і мовні реформи початку ХХ ст.
Реформа ієрогліфів у 50-х рр. ХХ ст.
Лексикологія
Типи словотвору в китайській мові: словоскладення, напівафіксація і афіксація,
редуплікація, контракція, транспозиція.
Фразеологія китайської мови: способи класифікації фразеологізмів, проблеми
відтворення української мови.
Способи класифікації словникового складу китайської мови.
Лексикографія китайської мови: давні та сучасні словники китайської мови, типи
словників.
Теоретична граматика
Особливості граматичної будови китайської мови. Примат синтаксису над
морфологією.
Основні проблеми теоретичної граматики китайської мови: проблема виділення
слова і проблема виділення частин мови.
Типи присудка і типи підмета в китайській мові.
Другорядні члени речення в китайському реченні.
Самостійні і службові частини мови.
Особливості використання граматичних категорій у китайській морфології:
А) час, вид і стан дієслова;
Б) число іменника.

Китайська література
1. Найдавніші легенди й міфи. Міфологічні сюжети в літературних творах.
2. “Книга пісень” – перша літературна пам’ятка китайської літератури.
3. “Судження та бесіди” Конфуція.
4. “Книга про дао і де”.
5. Чуські строфи, Цюй Юань та інші їх представники.
6. Ханьська ода та її яскравий представник Сима Сянжу.
7. “Історичні записки” Сима Цяня.
8. Цзяньаньська література та творчість Тао Юань-міна.
9. Проблема періодизації китайської літератури та визначення часових меж
періоду середньовіччя.
10. Основний принцип періодизації історії літератури в роботах китайських вчених
(Го Можо, Лу Каньфу, Сє Улян).
11. Періодизація історії китайської літератури М.Конрада та його теорії Східного
Відродження.
12. Періодизація історії китайської літератури М.Федоренка.
13. Вплив буддизму та даосизму на формування літератури раннього середньовіччя
(Період «Лючао»).
14. «Цзяньанська поезія» та поетичний доробок трьох Цао.
15. Традиції та новаторство поезії Цао Чжи.
16. Поняття «фенлю» (вітер і потік) як основи життя й моделі художнього мислення
поетів раннього середньовіччя.
17. Ідеал відлюдництва та естетика почуття («іти за серцем») в структурі
художнього мислення «знаменитостей».
18. Філософські категорії «слово», «сон», «вино» в художній системі поетів
раннього середньовіччя.
19. «Поезія в стилі «Тайкан» (ІІ пол. ІІІ ст.) – особливості тематики, основні
представники.
20. «Містична поезія» (玄诗) – філософська основа, вплив на подальшу поезію.
21. Антологія «Павільйон орхідей» (І пол. ІV ст.) і жанри поетичного експромту.
22. Трактат Ван Січжи «Ми в павільйоні орхідей».
23. Тао Юаньмін (365?-427?) і становлення авторської пейзажної лірики.
24. Тема повернення до джерел та пошуку гармонії із собою у циклах Тао Юаньміна
«Повертаюся до полів і садів», «Птах, що повертається».
25. Філософсько основа та образи поетичного циклу «За вином».
26. Філософський триптих «Тіло, тінь, душа» - категорії «життя», «смерть», «буття»
в розумінні Тао Юаньміна.
27. Утопія Тао Юаньміна «Персикове джерело»: жанрові ознаки.
28. Сє Лін’юнь (385-433) – засновник пейзажної лірики як самостійного поетичного
напряму в китайській середньовічній поезії.
29. Коло естетичних значень образів природи пейзажної лірики 山水诗 Сє Лін’юня.
30. Даоські образи та натурфілософські елементи в пейзажній ліриці Сє Лін’юня.
31. Специфіка паралелізму природа-почуття в поезії Сє Лін’юня в порівнянні з
європейською пейзажною лірикою.
32. Творчість Бао Чжао (405?-466) – продовження традицій «поховальних наспівів»
та наслідування народної поезії.
33. «Поезія в стилі Юнмін» (ІІ пол. V ст.).
34. Любовна лірика Шень Юе (441-513), «орнаментальність» поетичного стилю.
35. Ессе Шень Юе «Роздуми історика».
36. «Юефу» Південних і Північних династій (спільне й своєрідне в тематиці та
образній системі).

37. Літературні трактати ІІ-VI ст..
38. Жанри витонченої словесності в трактатах Цао Пі «Роздуми про витончену
словесність» 论文.
39. Осмислення творчого процесу в трактаті Лу Цзі (261-303) «Ода витонченому
слову» 文赋.
40. Подібні моменти осмислення поетичної творчості в трактаті Лу Цзі «Ода
витонченому слову» і Горація «Поетичне мистецтво».
41. Значення категорії сінь 心 та фенгу 风 骨 в трактаті Лю Се (465?-522)
«Різьблений дракон літературної думки» 文心雕龙.
42. Оповідки-сяошо періоду Лючао.
43. Збірка Гань Бао «Записки про пошуки духів»: образна система, жанрова
специфіка.
44. Естетика Відродження в мистецтві та культурі доби Тан (618-907).
45. Танська поезія, її хронологічна та жанрова класифікація.
46. Художній образ світу в поезії Мен Хаожаня (689-740).
47. Жанрова специфіка та тематичне розмаїття поезії Мен Хаожаня.
48. Сутність чаньської філософії Танської доби.
49. Художня самоцінність природи в пейзажах Ван Вея (701?-761?). Трактат
„Таємниці живопису”.
50. Принцип „природності” 自然 та „невтручання” 无为 в поезії Ван Вея.
51. Тематика поезії Ван Вея.
52. Ідеали Відродження в житті і творчості Лі Бо (701-762).
53. Естетика романтизму в структурі художнього мислення Лі Бо.
54. Поезія „вина” як філософія непересічної особи в творчості Лі Бо.
55. „Трагічна лірика” Ду Фу (712-770).
56. Ознаки реалізму в поезії Ду Фу.
57. Жіноча тема в поезії Ду Фу.
58. Поетичний трактат Си Кунту (837-908) «Категорії поезії»《诗品》: поет як
надлюдина.
59. Продовження реалістичних тенденцій в поезії Бо Цзюй-і.
60. Тематика поезії Бо Цзюй-і.
61. Рух за „древній стиль”: Хань Юя (768-834) та Лю Цзун’юаня (773-819).
62. Притчі Хань Юя («Як тлумачити слова «Впіймати цзіліня»», «Життя Мао Іна»).
63. Проза Лю Цзунюаня: «Слово про небо» .
64. Поетичні жанри ци 词 та ши 诗 танської доби: характерні риси.
65. Поети пізньої Тан: Лі Шан’інь (813-858), Вень Тін’юнь (812-866).
66. Танська новела 传奇: тематика, проблематика, образна система.
67. Неоконфуціанство Сунської доби (960-1279): продовження ренесансних
тенденцій демократизації мистецтва.
68. Розвиток поетичного жанру ци. Основні риси сунських ци.
69. Тема кохання в поезії (ци) Оуян Сю (1007-1072).
70. Особливості пейзажної лірики Оуян Сю.
71. Погляди Су Ши (Су Дунпо) (1036-1101) на природу мистецтва: естетичний
принцип «ідеал вишуканої простоти».
72. Буддійські теми в поезії Су Ши: переосмислення буддійських істин.
73. Проза Су Ши: тематика, образна системи.
74. Міська повість хуабень 话本 доби Сун.

75. Прозопоетична розповідь чжугундяо та південна драма 南戏 XII-XIII ст.
76. Література доби Юань (1271-1368): характеристика провідного жанру цзацзюй
杂居 та нового жанру народного 评话 та авторського роману.
77. Юаньська драма : структура драми цзацзюй, характерні образи.
78. Драма Ван Шифу „Західний флігель”: тематика, засоби зображення персонажів.
79. Найвідоміший драматург жанру цзацзюй Гуань Ханьцін (1200?-1302?). Драма
„Образа Доу Е”.
80. Трагедія кохання „Осінь у Ханському палаці” Ма Чжиюаня: новаторство у темі
кохання.
81. Теорія драми Лі Юя (1611-1680). Ідеї просвітництва.
82. Історія виникнення і основні формальні особливості роману мінської та цінської
доби.
83. Авантюрно-пригодницький роман Ши Найаня (1297-1370)„Річкові заплави”:
проблема визначення жанру.
84. Витоки роману Ши Найаня „Річкові заплави”, його тематика та проблематика.
85. Специфіка портретних характеристик героїв роману Ши Найаня.
86. Утопічні мотиви в романі Ши Найаня.
87. Історичний роман-епопея Ло Гуанчжуна (1330?-1400?) „Трицарство”: жанрове
визначення 演义.
88. Витоки роману „Трицарство” (народний роман пінхуа, династійні хроніки).
89. Принципи зображення персонажів в романі „Трицарство” (Лю Бей, Чжу Гелян,
Гуань Юй – на вибір).
90. Фантастичний (паломницький) роман У Ченьеня (1500?-1582) „Подорож на
Захід”: жанрова специфіка.
91. Засоби сатири й гумору в зображенні подій і персонажів у романі „Подорож на
Захід”.
92. Образ Сунь Укуна, Сюань Цзана, Чжу Бацзє, Монаха Пісків – на вибір.
93. Сентиментально-побутовий роман Цао Сюеціна (1724-1764) „Сон в червоній
вежі”: жанрова характеристика.
94. „Сон в червоній вежі” в оцінці Ван Говея.
95. Символіка роману „Сон в червоній вежі” (філософсько-метафоричний образ сна).
96. Образи роману „Сон в червоній вежі” (на вибір).
97. Чуаньці ХVII ст. та творчість Пу Сунліна (1630-1715)
98. „Дивовижні пригоди з кабінету невдахи” Пу Сунліна: тематика, образна система.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступники до магістратури повинні мати рівень мовної та лінгвістичної
компетенції в межах повного курсу навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр» в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, орієнтуватися в питаннях загального мовознавства та літературознавства,
теорії фахових мов та літератур. З метою контролю рівня сформованості лінгвістичної
та мовної компетенції проводиться іспит.
Форма іспиту – письмова. Екзаменаційний білет включає такі різновиди
завдань:
4. Теоретичне питання з мовознавчої тематики.
5. Теоретичне питання з літературознавчої тематики.
6. Робота з текстовим матеріалом.
Загальна характеристика корейської мови
Проблема походження корейської мови. Характерні особливості корейської
мови.
Фонетика і фонологія
Голосні звуки. Види та типи голосних звуків в корейській мові. Класифікація за
стандартами Міжнародної фонетичного алфавіту (МФА). Тривалість голосних.
Гармонія голосних.
Приголосні звуки. Види та типи приголосних в корейській мові. Класифікація за
стандартами Міжнародного фонетичного алфавіту, традиційна корейська класифікація.
Алофони..
Структура складу. Фонетичні правила.
Ритміка корейської мови. Силабічний алфавіт і поняття складу. Типи складів в
корейській мові. Наголос в корейській мові: типи та тенденції.
Морфологія
Поняття морфеми та слова. Класифікація слів. Основа та закінчення. Вираження
ідеї множини. Відмінювання. Класифікації частин мови, запропоновані корейськими
лінгвістами (Чу Сікьон, Чой Хьонбе, Лі Іксоп). Сучасні варіанти класифікації частин
мови. Самостійні та службові (релятивні) частини мови.
Іменник. Види іменника. Категорія відмінювання. Система відмінків корейської
мови. Синтаксична роль іменника.
Займенник. Класифікація займенників та їх функції.
Числівник. Види числівників за походженням. Особливості числівників, їх
граматичні функції. Власне корейські числівники та числівники китайського
походження. Кількісні числівники. Порядкові числівники. Класифікатори. Синтаксичні
позиції числівника.
Прикметник.. Форми прикметників. Категорія часу. Ввічливі форми
прикметників. Синтаксичні зв'язки прикметників.
Дієслово. Особливості корейських дієслів. Дієслівні форми кінцевої предикації.
Повнозначні та допоміжні дієслова. Перехідні (타동사) та неперехідні (자동사)
дієслова. Категорія виду. Категорія часу. Абсолютний і відносний час. Категорія
модальності. Активний та пасивний стан дієслів. Форма каузатива. Ввічливі форми
дієслів. Синтаксичні функції дієслів.
Прислівник. Загальна характеристика прислівників корейської мови. Заперечні
прислівники. Прислівники місця. Прислівники часу. Якісні та модальні прислівники.
Кількісні прислівники. Синтаксичне оформлення прислівників.
Службові частини мови. Загальна характеристика сполучників. Характеристика
та класифікація часток. Поняття про вигуки в корейській мові. Ономатопоетичні слова.

Синтаксис
Особливості корейського словосполучення та речення. Порядок слів. Члени
речення. Синтаксична роль різних частин мови. Синтаксис словосполучень. Способи
вираження синтаксичних зв'язків: примикання, керування і узгодження.
Просте речення. Особливості простого речення. Поширене і непоширене
речення. Структура простого речення. Основні правила трансформації. Види простого
речення за метою висловлювання. Вираження модальності у реченні.
Складне речення. Складне речення з сурядним зв'язком. Складне речення з
підрядним зв'язком. Види речень з підрядним зв'язком.
Фраза та її структура. Правила побудови фрази. Цитування. Речення з прямою і
непрямою мовою. Речення з прихованою непрямою мовою. Речення з нестандартним
порядком слів. Еліпсис та парцеляція.
Лексика
Основні лексичні одиниці. Характерні риси словотвору. Особливості словотвору
власне корейської лексики. Особливості словотвору в межах сино-корейської лексики.
Скорочення та абревіатури. Полісемія. Синоніми та антоніми в корейській мові.
Омонімія. Запозичення та слова іншомовного походження. Неологізми та застаріла
лексика. Фразеологічні одиниці. Ідіоми.
Особливості корейської писемності
Створення і розвиток писемності в Кореї. Сполучення знаків ханґиля. Принципи
орфографії.
Ієрогліфи: історія виникнення та запозичення з Китаю; структура та типи
ієрогліфів; поняття ключа.
Корейська література
Жанрова характеристика літератури прадавнього періоду. Фольклорні та
літературні твори дописемного періоду: легенди, казки, народні пісні. Найдавніші
письмові джерела – китайські історичні хроніки та збережені пам’ятки матеріальної
культури епохи неоліту. Епіграфічні записи про Квангетхо-вана.
Біографічний жанр та жанр подорожніх записок у період Об’єднаного Сілла.
Літератор Чхве Чхівон.
Міфи 신화 та легенди 전설. Міфи про першопредка корейців – Тангуна. Звичаї,
місцеві вірування та фольклор. Класифікаційні критерії жанрової самостійності міфів,
легенд та притч.
Особливості історіографічної пам’ятки «Самґук саґі» Кім Бусіка. Буддійська
література ХІ-ХІІІ ст. «Самґук юса».
Характеристика жанру хянґа (пісень рідного краю).
Література на ханмуні – авторські збірки та антології. Наслідування художніх та
зображальних засобів тогочасної китайської літератури. Оригінальні корейські твори на
ханмуні.
Література корейською мовою (у записах способом «іду») як важливе явище
корейської культури. Література рідною мовою як феномен поєднання художніх
традицій корейської літератури на ханмуні з корейською усною народною творчістю.
Корейський фольклор як джерело літератури рідною мовою. Вплив даоського вчення та
корейських народних вірувань на поезію та прозу корейською мовою.
Питома вага поезії у корейській середньовічній літературі.
Вплив буддизму та конфуціанства на становлення літератури середньовічної
Кореї
Стратифікація корейської літератури в період пізнього середньовіччя. «Висока»
проза на ханмуні. Зародження прози пхесоль на ханмуні. Розквіт жанру пхесоль. Вплив
китайської літератури на зазначений жанр. Найяскравіші представники жанру пхесоль.
Сюжет пхесоль, персонажі.
Жанр псевдобіографій як противага літературі пхесоль.

Перші поетичні твори на ханґилі. Сюжет та особливості «Йонбіочхонґа».
Становлення жанру гумористичного оповідання у XV ст.
Виникнення сюжетної художньої прози (сосоль). Творчість Кім Сісипа.
Рух сірхак і виникнення повісті корейською мовою. Сюжет повістей. Роль
фольклору у формуванні і розвитку повісті корейською мовою. «Повість про Хон
Кільдона». «Повість про вірну Чунхян». «Дворові щоденники» як різновид прози
корейською мовою. Романи корейською мовою як різновид прози корейською мовою.
Кім Манджун, його творчість.
Література рідною мовою: сіджо і каса, щоденники та романи, простонародна
література.
Символізм в корейській літературі. Творчість Кім Соволя.
Корейські казки, основні цикли.
Сучасна корейська проза.
Корейське літературознавство радянської доби. Літературна кореїстика в
Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку.
Літературна творчість корейської діаспори. Анатолій Кім.
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I
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступники до магістратури повинні мати рівень мовної та лінгвістичної
компетенції в межах повного курсу навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр» в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, орієнтуватися в питаннях загального мовознавства та літературознавства,
теорії фахових мов та літератур. З метою контролю рівня сформованості лінгвістичної
та мовної компетенції проводиться іспит.
Форма іспиту – усно-письмова. Екзаменаційний білет включає такі різновиди
завдань:
1. Теоретичне питання з мовознавчої тематики.
2. Теоретичне питання з літературознавчої тематики.
3. Робота з текстовим матеріалом.
II
Японська мова
Загальна характеристика японської мови
Проблема походження японської мови. Характерні особливості японської мови.
Фонетика і фонологія
Голосні звуки. Види та типи голосних звуків в японській мові. Класифікація за
стандартами Міжнародної фонетичної асоціації. Редукція. Вставка голосного у корені.
Чергування голосних.
Приголосні звуки. Види та типи приголосних в японській мові. Класифікація за
стандартами Міжнародної фонетичної асоціації, традиційна японська класифікація
(„чисті", „замутнені", та „напівзамутнені" звуки). Алофони. Комбінація „приголосний +
йотований голосний звуки".
Ритміка японської мови. Силабічний алфавіт і поняття „складу". Типи складів в
японській мові. Наголос в японській мові: типи та тенденції.
Морфологія
Класифікації частин мови, запропоновані японськими лінгвістами (Хасімото
Сінкіті, Токіеда Мотокі Ямада Йосіо). Сучасні варіанти класифікації частин мови.
Самостійні та службові (релятивні) частини мови.
Іменник. Види іменника. Категорія відмінювання. Система відмінків японської
мови. Синтаксична роль іменника.
Займенник. Класифікація займенників та їх функції.
Числівник. Види числівників за походженням. Особливості числівників, їх
граматичні функції. Власне японські числівники та числівники китайського
походження. Лічильні суфікси. Синтаксичні позиції числівника.
Прикметник. Предикативні (I-keiyoushi), напівпредикативні (Na-keiyoushi) та
непредикативні. Форми прикметників. Категорія часу. Ввічливі форми прикметників.
Синтаксичні зв'язки прикметників.
Дієслово. Особливості японських дієслів. Вживання відмінкових часток з
дієсловами. Повнозначні та допоміжні дієслова. Перехідні (tadoushi) та неперехідні
(jidoushi) дієслова. Категорія виду. Категорія часу. Абсолютний і відносний час.
Категорія модальності. Активний та пасивний стан дієслів. Форма каузатива та
пасивного каузатива. Ввічливі форми дієслів. Синтаксичні функції дієслів.
Прислівник. Загальна характеристика прислівників японської мови. Синтаксичне
оформлення прислівників.
Службові частини мови. Загальна характеристика сполучників. Характеристика
та класифікація часток. Поняття про вигуки в японській мові.

Синтаксис
Особливості японського словосполучення та речення. Порядок слів. Члени
речення. Синтаксична роль різних частин мови. Синтаксис словосполучень. Способи
вираження синтаксичних зв'язків: примикання, керування і узгодження.
Просте речення. Особливості простого речення. Поширене і непоширене
речення. Структура простого речення. Основні правила трансформації. Види простого
речення за метою висловлювання. Вираження модальності у реченні.
Складне речення. Складне речення з сурядним зв'язком. Складне речення з
підрядним зв'язком. Види речень з підрядним зв'язком.
Фраза та її структура. Правила побудови фрази. Цитування. Речення з прямою і
непрямою мовою. Речення з прихованою непрямою мовою. Речення з нестандартним
порядком слів. Еліпсис та парцеляція.
Лексика
Основні лексичні одиниці. Характерні риси словотвору. Скорочення та
абревіатури. Полісемія. Синоніми та антоніми в японській мові. Омонімія. Запозичення
та слова іншомовного походження. Неологізми та застаріла лексика. Фразеологічні
одиниці. Ідіоми.
Особливості японської писемності
Поняття „змішаного алфавітно-ієрогліфічного" письма. Розвиток писемності в
Японії.
Ієрогліфи: історія виникнення та запозичення з Китаю; структура та типи
ієрогліфів; поняття ключа.
Кана: історія виникнення. Різниця у вживанні „хіраґана" та „катакана". Стилі
написання та каліграфія.
III
Японська література
I. ПРАДАВНІЙ ПЕРІОД –上代文学
1. Жанрова характеристика літератури прадавнього періоду Фольклорні та
літературні твори дописемного періоду: обрядові пісні, молитвослови, міфи та легенди.
Найдавніші письмові джерела: Історико-міфологічний літопис "Кодзікі" (古事記) та
"Аннали Японії" " 日 本 書 紀 ". Зібрання "Нотатки про землі та звичаї" " 風 土 記 ".
Найдавніша антологія "Ман’йосю" (万葉集) як збірка фольклорних та літературних
віршованих творів усіх жанрів ІV-VШ ст.
2. Міфи сінва (神話), легенди денсецу (伝説) та притчі сецува (説話). Міфи про
створення світу та країни Ямато. Найдавніше зібрання буддійських притч "Японські
легенди про надзвичайне "日本霊異記".
3. Синтоїстські молитвослови та імператорські накази як літературні жанри.
Основні чинники їх формування (такі як віра в душу слова тощо). "Зібрання
молитвословів років Енґі" – "延喜式". Різновиди жанру молитвословів.
4. Прадавній фольклор. Первісні форми його існування: міфи та легенди,
святкові, застільні та обрядові пісні, величальні речитативи, переклички хорів під час
сезонних ігрищ тощо. Легенди про географічні назви у зібранні "Фудокі" (風土記).
5. Антологія "Ман’йосю" ( 万 葉 集 ). Формування суто японських поетичних
антологій.
6. Японська китайськомовна література.
II. КЛАСИЧНА ЛІТЕРАТУРА 中古文学
1. Загальна характеристика періоду: історичний фон, формування японської
поезії вака (和歌), ренесанс "жіночої" літератури та фольклору.

2. Китайськомовна література класичного періоду камбун ( 漢 文 ). Розквіт
япономовної поезії та занепад китайськомовної. Антологія "Кокінсю" ( 古 今 集 ) як
неперевершений зразок класичної японської поезії, її структура та жанрові особливості.
Інші антології вака цього періоду. Трактати з теорії вака.
3. Повісті моноґатарі ( 物 語 ). Первісне визначення жанру моноґатарі як
узагальненого найменування переповідок народних казок, легенд, притч, байок,
анекдотів. Типи літературних моноґатарі: повісті-композити 作 り 物 語 , віршовані
повісті 歌物語. "Такеторі-моноґатарі" (竹取物語) – типовий представник повістейкомпозитів, його композиційні особливості. Найвідоміші зразки жанру віршованих
повістей 歌物語, особливості їх композиції. "Ґендзі-моноґатарі" (源氏物語) – всесвітню
відомий шедевр японської прози класичного періоду жанру великих повістей. Його
композиційні та жанрові особливості.
4. Щоденники ніккі (日記). Есеї дзуйхіцу (随筆). Щоденникова проза в Японії, її
різновиди. "Тоса-ніккі" (土佐日記) "Макура – но сосі" (枕草子) – шедевр есеїстичної
прози жанру дзуйхіцу.
5. Історичні повісті рекісі-моноґатарі (歴史物語). Література жанру сецува (説
話).
Ш. СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА 中世文学
1. Загальна характеристика: народження нових літературних форм у зв'язку зі
зміною домінуючого суспільного класу. Становлення жанрів: військових епопей 軍記,
ланцюгових віршів ренґа (連歌), драматургічних жанрів но (能) та кьоґен (狂言).
2. Поезія вака (和歌), ланцюгові вірші ренґа (連歌). Особливості жанру вака в
епоху середньовіччя. Антологія "Сін-кокін-вакасю" ( 新 古 今 和 歌 集 ), особливості її
поетики на відміну від класичної антології "Кокін-вакасю" (古今和歌集). Інші поетичні
антології. Середньовічні трактати з теорії поезії. Ланцюгові вірші ренґа. Закони
композиції поем-ренґа.
3. Військові епопеї ґункі (軍記). Література епохи громадянських воєн, її носії.
Повісті "Хейке-моноґатарі" ( 平 家 物 語 ), "Тайхейкі" ( 太 平 記 ), та інші, їх жанрові
особливості.
6. Щоденники ніккі ( 日 記 ), есеї 随 筆 . Середньовічні есеї як "література
відлюдників". Неперевершені зразки цього жанру – "Записки з келії" ( 方 丈 記 ) та
"Нотатки з нудьги" (徒然草), їх композиційні та жанрові особливості.
7. Японська середньовічна драматургія.
IV ЛІТЕРАТУРА ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 近世文学
1. Загальна характеристика.
2. Простонародна література. Міські оповідання про наш прикрий світ – укійодзосі ( 浮 世 草 子 ). Жанр канадзосі ( 仮 名 草 子 ), його творці цього жанру. Комічні,
релігійні та сентиментальні різновиди укійо-дзосі. Еротичність сюжетів та елементи
реалізму в оповіданнях про наш прикрий світ. Іхара Сайкаку – співець кохання у
жорстко регламентованому феодальному суспільстві. Його найвідоміші твори.
3. Жанр дзьорурі ( 浄 瑠 璃 ), драматургічні жанри театру кабукі ( 歌 舞 伎 ),
фольклор пізнього середньовіччя. Витоки жанру дзьорурі у народнопісенній творчості,
його різновиди: давні, співавторські. Видатний драматург Тікамацу Мондзаемон та
його твори.
4. Поезія хайкай (俳諧). Витоки жанру хайкай та його виокремлення. Поетичні
школи хайкай. Мацуо Басьо та збірки його тривіршів. Естетичні категорії тривірш,
започатковані Басьо. Інші відомі автори жарну хайку (俳句): Бусон, Ісса та інші.
5 Відродження жанру танка (短歌).

IV
ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Білет №1
1. Фонетична структура сучасної японської мови.
2. Жанр дзуйхіцу, його місце у класичній літературі Японії.
3. Переклад тексту. Граматичний аналіз виділених речень.
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