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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступник до аспірантури з обраної наукової спеціальності повинен
володіти сумою знань та вмінь, передбачених програмами курсів та
спецкурсів, що читалися протягом навчального періоду.
Перевірка рівня теоретичних знань із обраної наукової спеціальності
проводиться на основі вимог програм таких курсів: «Теоретична граматика
корейської мови», « Лексикологія корейської мови», « Стилістика корейської
мови», «Історія корейської мови», «Етимологія корейської мови».
Вступники мають також орієнтуватися в питаннях загальної фонетики
та знати особливості корейської фонетичної системи, графіки та орфографії в
обсязі підручників з мовознавства.
Перевірка рівня практичних знань із обраної наукової спеціальності
проводиться на основі вимог програм таких курсів: «Корейська мова як
перша східна мова», « Методика викладання корейської мови», « Стилістика
східномовно-українського перекладу».
Проводиться
перевірка
навичок
двостороннього
корейськоукраїнського перекладу. Обов’язковим є вміння читати, перекладати та
реферувати корейські лінгвістичні тексти. З метою контролю рівня
сформованості лінгвістичної та мовної компетенції проводиться іспит.
Виклад матеріалу ведеться українською мовою.
Джерелами інформації є підручники з корейської мови, мовознавства,
наукові статті та монографії вітчизняних та зарубіжних вчених, художні
твори сучасною та давньокорейською мовою.
Форма проведення іспиту – письмова. Екзаменаційний білет включає
такі завдання:
1. Теоретичне питання.
2. Читання та письмовий переклад зі словником ,а також лінгвостилістична інтерпретація уривку з оригінального наукового,
неадаптованого художнього чи публіцистичного тексту корейською
мовою (обсяг близько 700 друкованих знаків).
3. Реферування корейської мовою публіцистичного, художнього або
наукового українського тексту (близько 500 друкованих знаків).
Критерії оцінки знань.
1. Виклад теоретичного питання
«Відмінно» - обґрунтований, із посиланнями на наукові джерела виклад
лінгвістичної теми українською мовою. Допускається 1-2 термінологічні
помилки.
«Добре» - виклад запропонованої лінгвістичної теми з посиланням на
наукові джерела, відповідь надається українською мовою. Допускається 3-4
термінологічні помилки.

«Задовільно» - нечіткий та недостатньо компетентний виклад
українською мовою лінгвістичної теми. Допускається 7-8 термінологічних
помилки.
«Незадовільно» - неадекватний усталеним у мовознавстві концепціям
виклад запропонованої лінгвістичної теми. Термінологічна та концептуальна
некомпетентність.
2. Читання.
«Відмінно» - чітке та витримане з погляду правил фонетики читання.
Допускається 2-3 помилки.
«Добре» - читання корейського тексту з незначними порушеннями
інтонаційно-просодичних правил. Допускається 5-6 фонетичних помилок.
«Задовільно» - читання корейського тексту із значними порушеннями
правил вимови, інтонації та фразового наголосу, які практично не впливають
не адекватне сприйняття корейського тексту. Допускається 7-8 фонетичних
помилок.
«Незадовільно» - читання корейського тексту з порушенням
фонетичних правил, які зумовлюють неадекватне його сприйняття. Кількість
фонетичних помилок – більше 10.
3. Переклад.
«Відмінно» - змістовно та стилістично адекватний переклад зі
словником неадаптованого корейського тексту літературною українською
мовою. Допускається 1-2 стилістичних невідповідності.
«Добре» - змістовно та стилістично адекватний переклад зі словником
неадаптованого корейського тексту літературною українською мовою.
Допускається 3-4 стилістичних помилки.
«Задовільно» - змістовно неповністю адекватний, зі стилістичними
невідповідностями переклад неадаптованого корейського тексту українською
мовою. Допускається 2-3 змістовні та 5-6 стилістичних помилок.
«Незадовільно» - змістовно та стилістично неадекватний переклад
неадаптованого корейського тексту. Максимальна кількість змістових
помилок – 9-10.
4. Реферування.
«Відмінно» - чіткий та адекватний реферативний виклад корейською
мовою основного змісту українського тексту. Допускається 1-2 неточності
викладу.
«Добре» - практично адекватний реферативний виклад корейською
мовою основного змісту українського тексту. Допускається 3-5 неточностей
викладу.
«Задовільно» - не зовсім адекватний оригіналу реферативний виклад
корейською мовою українського тексту. Допускається 5-6 помилок.
«Незадовільно» - неадекватний виклад корейською мовою змісту
українського тексту. Максимальна кількість помилок – 8-10.

Вступники до аспірантури пишуть реферат обсягом 20-25 сторінок у
комп’ютерному виконанні (шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал 1,5),
в якому висвітлюють сутність проблематики в обраній для дослідження
галузі мовознавства та демонструють певний рівень володіння лінгвістичною
термінологією. Тема реферату обирається вступником самостійно, у
відповідності до змісту цієї програми. Джерелами інформації слугують
підручники з мовознавства, наукові статті та монографії, написані
корейською, українською, російською, англійською та ін. мовами, а також
оригінальні твори корейської літератури, періодики тощо. Виклад матеріалу
у рефераті ведеться українською мовою.
ФОНЕТИКА
Фонетичні особливості корейської мови. Артикуляційна база
корейської мови у зіставленні з українською. Дифтонги. Світлі та темні
голосні. Правила побудови складу. Класифікація за стандартами
Міжнародного фонетичного алфавіту (МФА). Тривалість голосних, гармонія
голосних. Види та типи приголосних в корейській мові. Традиційна
корейська класифікація та класифікація за стандартами МФА. Алофони.
Структура складу, фонетичні правила. Ритміка корейської мови. Силабічний
алфавіт та поняття складу. Типи складів корейської мови, наголос: типи та
тенденції.
Синтагматичне та актуальне членування речення. Типи інтонації.
Основні інтонаційні моделі. Мелодія спонукальної фрази.
Поняття про фоностилістику, вимовні стилі. Корейська літературна
мова та вимова запозичених слів. Конґліш. Міжнародні та українська
транскрипції в корейській мові.
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
Особливості корейської лексики. Загальні відомості про словниковий
склад корейської мови. Слово і морфема. Словосполучення. Основні етапи
розвитку корейської лексики.
Поняття про слово, його частини. Морфологічні компоненти слова, їх
відношення та структура слова. Аглюнативне сполучення компонентів слова.
Ієрогліфічна писемність та корейська мова. Абревіатури, класи самостійної
лексики в корейській мові.
Лексичне та граматичне значення слова. Моносемія та полісемія.
Шляхи семантичного розвитку. Типи вторинних значень.
Основні лексичні пласти сучасної корейської мови. Власне корейська
лексика, слова іншомовного походження. Синонімія, види синонімів.
Антонімія, її відносність. Омонімія, зіставлення омонімії та полісемії.
Значення та вживання слова. Етимологічні основи словникового складу
корейської мови. Етимологія власне корейських та запозичених китайських
слів. Етимологія власних імен та географічних назв.

Фразеологія. Слово і стійке сполучення слів. Структурні та семантичні
види фразеологічних одиниць. Прислів’я та приказки. Синонімія, полісемія
та антонімія фразеологічних одиниць.
Стратифікація лексики за походженням та за сферами вживання. Теорія
походження корейської мови. Лексика китайського, американського
походження. Інтернаціональна лексика. Джерела іншомовних запозичень.
Асиміляція іншомовної лексики в корейській мові. Архаїзми та неологізми,
діалекти корейської мови та літературна мова. Топоніми. Ономатопоетична
лексика. Лексика активна та пасивна, книжна та розмовна. Особливості
лексики ділових паперів та приватного листування. Стратифікація наукової
лексики. Термінологічна лексика.
Словотвір. Характерні риси словотвору. Прості, похідні та складені
слова. Афікси словотвору. Редуплікація.
ЛЕКСИКОГРАФІЯ
Історія корейської лексикографії. Створення корейської абетки ханґиль.
Сполучення знаків ханґиля. Класифікація та типи словників корейської мови.
Тлумачні та енциклопедичні словники. Одномовні, двомовні, загальні,
термінологічні словники. Словники синонімів, антонімів. Словники
запозиченої лексики. Словники відмінностей між мовами Південної та
Північної Корей. Навчальні словники. Словник прізвищ. Особливості будови
корейських словників.
МОРФОЛОГІЯ
Поняття морфеми і слова. Типи морфем, морфи та аломорфи. Поняття
нульової морфеми. Морфологічний склад слова. Поняття словоформи.
Синтетичні та аналітичні морфологічні форми. Класифікація слів. Основа та
закінчення. Вираження ідеї множини.
ГРАМАТИКА СУЧАСНОЇ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ
Основні поняття граматичної науки. Місце граматики в сучасній теорії
мовознавства. Граматична система сучасної корейської мови. Граматичне
значення та способи його вираження у корейській мові. Граматичні категорії.
Лексико-граматичні засоби вираження граматичних значень.
Частини мови. Вчення про частини мови в корейській граматичній
літературі. Класифікації частин мови, запропоновані корейськими
мовознавцями (Чу Сікьон, Чой Хьонбе, Лі Іксоп). Сучасні варіанти
класифікації частин мови. Загальні тенденції та дискусійні питання
диференціації частин мови в корейській лінгвістиці. Самостійні та службові
(релятивні) частини мови.
Граматичні категорії в корейській мові. Граматичні категорії вигуків,
прислівників та ономатопатеї.

Іменник. Власні та загальні назви. Лічильні слова при іменниках.
Утворення іменників. Суфікси та словотворчі морфеми. Іменники, що
виконують функцію означення. Категорії відмінювання. Система відмінків
корейської мови. Синтаксична роль іменників.
Займенник. Займенники особові та присвійні, вказівна та питальні.
Вказівні слова. Функції займенників.
Числівник. Види числівників за походженням. Граматичні функції
числівників. Власне корейські та числівники китайського походження.
Кількісні числівники. Порядкові числівники. Класифікатори. Синтаксичні
позиції числівника. Дріб та проценти. Вживання слова «반» - половина.
Системи лічби. Суфікси лічби. Обчислення часу, віку, дати, години та хвилин.
Приблизна лічба.
Дієслово. Категорії дієслів. Дієслова повнозначні та модальні. Якісні
дієслова та дієслова дії. Теперішньо-майбутній час. Дієслівні форми кінцевої
предикації. Повнозначні та допоміжні дієслова. Неправильні дієслова.
Перехідні (타동사) та неперехідні (자동사) дієслова. Категорія виду.
Категорія часу. Категорія модальності. Активний і пасивний стан
корейського дієслова. Форма каузативна. Ввічливі форми дієслів, способи їх
творення. Синтаксичні функції дієслів. Дієслова в ролі іменного члена
речення.
Прикметник. Якісні та кількісні прикметники. Способи передачі
значень, що відповідають українським відносним прикметникам. Ввічливі
форми прикметників та способи їх утворення. Синтаксична роль
прикметників.
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.
Сполучники підрядності та сурядності. Характеристика та класифікація
часток. Поняття про вигуки в корейській мові, їх синтаксичне розташування.
Ономатопоетичні слова.
СИНТАКСИС КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ
Методи синтаксичних досліджень. Синтаксемний аналіз. Синтаксема,
синтагма, словосполучення та речення як одиниці синтаксису. Семема та
графема. Класифікація синтаксем за будовою. Класифікація синтагм. Види
словосполучень за типами зв’язку між компонентами, за кількістю
компонентів, за головним компонентом.
Синтаксичні зв’язки. Внутрішні та зовнішні зв’язки, проблеми їх
класифікації. Сурядний та підрядний зв’язки. Синтагма та речення. Способи
вираження синтаксичних зв’язків: примикання, керування та узгодження.
Типи речень за комунікативною метою: стверджувальні, питальні, окличні,

спонукальні. Вчення про речення. Дефініція, ознаки речення. Структурна
схема корейського речення. Типи предикатів. Типологія простого речення
(двоскладні, односкладні). Слова-речення. Просте непоширене речення.
Способи поширення простого речення. Ускладнене просте речення.
Класифікація речень за типом присудка. Обставинні звороти місця і часу.
Прості речення з доковою частиною, що містять порівняння.
Природа складного речення. Складнопідрядні та складносурядні
речення. Конструктивно-синтаксичний склад та компоненти речення. Група
підмета в присудка. Однорідні члени речення. Підмет, його тактичні та
інтонаційні характеристики. Присудок, його позиційні та фонетичні
характеристики. Будова присудка в корейському реченні. Додаток, його
позиційні та інтонаційні характеристики. Означення. Обставина.
Фраза, її структура. Правила побудови фрази. Цитування. Речення з
прямою та непрямою мовою. Речення з прихованою непрямою мовою.
Речення з нестандартним порядком слів.
Використання методу компаративістики при вивченні граматичних
явищ у корейській та українській мовах.
ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ
Текст як лінгвістичне поняття. Речення і текст. Текст і контекст.
Макро- і мікротекст. Одиниці тексту. Категорії тексту. Тема та структура
тексту. Типи текстів. Типологія текстів відповідно до сфер комунікації. Текст
та дискурс. Особливості дискурсу. . Еліпсис та парцеляція як засоби когезії в
корейській мові.
СТИЛІСТИКА
Діахронічний зріз поняття «стилістика». Стилістика літературна та
лінгвістична. Теорії А. Кримського, В.Виноградова, Ш.Баллі, О.Пономаріва
та
н.. Стилістична фонетика, морфологія, лексикологія,семасіологія.
Стилістичний синтаксис та стилістика тексту. Стилістична диференціація
сучасної корейської мови. Найважливіші теоретичні засади сучасної
стилістики: синонімія, образність, стилістична норма та відхилення від неї,
текст, конотації. Власне корейський підхід до стилістики, пов’язаний із
запозиченням китайської літератури та писемності. Мовно-графічні стилі.
Стилістична лексикологія. Денотативне та конотативне значення слова.
Нейтральна та стилістично маркована лексика. Книжкові слова, терміни,
поетизми, діалектизми, сленг, жаргон та розмовні слова як стилістичні
маркери в корейській мові. Іноземні слова, архаїзми та історизми, їх
використання зі стилістичною метою.
Стилістичний синтаксис. Виразні засоби синтаксису, засновані на
редукції, експансії.

ІСТОРІЯ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ
Особливості історичного розвитку корейської мови. Періодизація.
Основні джерела вивчення корейської мови. Праці західних вчених. Праці
російських дослідників. Давньокорейська мова. Фонетичні особливості
давньокорейської мови. Система письма. Мова іду. Створення літературної
мови. Роль ханґиля у розвитку корейської мови. Способи запозичення
китайської лексики: фонетика та морфологічна асиміляція. Запозичення із
європейських мов. Корейська мова за часів японської окупації. Роль та
функція ієрогліфіки в сучасній корейській мові. Рух за спрощення
«історичної орфографії». Види сучасної корейської мови: усна, письмова,
літературна, розмовна.
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