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ВСТУП
Екзамен з фаху як форма вступного випробовування для навчання за
освітньою програмою «Східна філологія (корейська), західноєвропейська мова і
переклад» (ОС «МАГІСТР») відбувається відповідно до «Правил прийому до
Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2017-2018
навчальний рік» і має форму індивідуального екзамену.
Екзамен передбачає виконання теоретичних тестових завдань, а також
виконання завдань на уміння практично застосовувати набуті знання з фаху
відповідно до затвердженої програми вступних випробувань з відповідних
фахових дисциплін, що за змістом і обсягом становлять навчальний матеріал
підготовки фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр».
Вступникові пропонується в екзаменаційному білеті 3 тестові завдання з
мови і літератури відповідно, а саме: теоретичний аспект сучасної корейської
мови; історія корейської літератури; лексико-граматичне завдання (має
практичне спрямування, включає в себе мовний аналіз невеличкого текстового
фрагмента), також у білеті запропонована тема письмового твору для вступника.
Максимальна кількість балів, що їх може набрати вступник, становить 200.
Відповіді на запропоновані тестові завдання і виконання відповідних завдань
оцінюються такими балами (нижче наводиться максимально можлива кількість
балів з кожного завдання).

Завдання
1.
2.
3.
4.

Сучасна корейська мова (теоретичні аспекти)
Історія корейської літератури.
Лексико-граматичне завдання.
Твір на тему
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Максимальна
кількість балів
60
60
40
40

Теоретична частина (120 балів)
Корейська мова (60 балів).
Загальна характеристика корейської мови.
Корейська мова як єдина національна мова корейського народу і форма
його національної культури. Місце корейської мови серед алтайських мов.
Формування корейської національної мови. Короткі відомості з історії
корейської літературної мови.
Морфологія.
Поняття морфеми і слова. Поняття нульової морфеми. Морфологічний
склад слова. Поняття словоформи. Синтетичні та аналітичні морфологічні
форми. Класифікація слів. Основа та закінчення.
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.
Основні лексичні пласти сучасної корейської мови. Власне корейська
лексика, слова іншомовного походження. Етимологічні основи словникового
складу корейської мови.
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. Асиміляція іншомовної лексики в корейській мові. Архаїзми та
неологізми, діалекти корейської мови та літературна мова.
Словотвір. Характерні риси словотвору. Прості, похідні та складені слова.
Афікси словотвору. Редуплікація.
Лексикографія.
Історія корейської лексикографії. Створення корейської абетки ханґиль.
Класифікація та типи словників корейської мови.
Особливості будови
корейських словників.
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Історія мови.
Періодизація історичного розвитку корейської мови. Основні джерела
вивчення корейської мови. Фонетичні особливості давньокорейської мови.
Система письма. Система письма іду. Створення літературної мови. Способи
запозичення китайської лексики: фонетична 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.
Теоретична граматика.
Граматична система сучасної корейської мови. Граматичне значення та
способи його вираження у корейській мові. Граматичні категорії.
Частини мови. Вчення про частини мови в корейській граматичній
літературі. Класифікації частин мови, запропоновані корейськими
мовознавцями (Чжу Сіґьон, Чхве 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 ономатопеї.
Типи речень за комунікативною метою: стверджувальні, питальні,
окличні, спонукальні. Вчення про речення. Дефініція, ознаки речення.
Структурна схема корейського речення. Типи предикатів. Типологія простого
речення.
Природа складного речення. Складнопідрядні та складносурядні речення.
Конструктивно-синтаксичний склад та компоненти речення. Група підмета в
присудка.
Фраза, її структура. Правила побудови фрази. Цитування.
Корейська література (60 балів).
Загально - теоретичні питання.
Місце корейської літератури у всесвітньому літературному процесі.
Зв’язок корейської літератури з китайською культурною традицією та
існування самобутніх корейських елементів у корейській літературі. Вплив
буддійської, конфуціанської та даоської ідеології на корейську літературу.
Функціонування китайської та корейської мов у літературному процесі Кореї.
Використання літературної китайської мови ханмун, ієрогліфічних систем іду,
хянчхаль та ґуґьоль, корейського алфавітного письма ханґиль. Періодизація
корейської літератури. Жанрова система корейської літератури у порівнянні із
західною літературною традицією.
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Міфологія.
Міфи та легенди про засновників давніх корейських держав (за матеріалом
літописів "Історичні записи Трьох держав" та "Забуті історії Трьох держав").
Китайські та самобутні корейські культурні елементи у цих міфах. Подібні та
відмінні мотиви цих міфів. Відбиття ідей про ідеального правителя у міфах.
Література епохи Трьох держав та Об’єднаної Сілла.
Найдавніші поетичні твори епохи Трьох держав (авторські та невідомих
авторів), зафіксовані у літописах "Історичні записи Трьох держав" та "Забуті
історії Трьох держав".
Поезія рідною мовою в жанрі хянґа (향가) держави Сілла: жанрові
особливості, зміст, призначення, зв’язок з ритуалом, значення в літературному
процесі. Хянґа буддійського монаха Ґюньо (균여).
Поезія та проза китайською мовою. Епітафія та стелі на честь вана
Ґванґетхо (광개토왕릉비). Щоденник монаха Хєчхо (혜초) "Подорож до п’яти
індійських царств" (왕오천축국전). Алегорична притча Соль Чхона (설총)
"Застереження короля квітів" (화왕계) (за матеріалом "Історичних записів
Трьох держав"). Життєвий шлях та головні мотиви творчості Чхве Чхівона
(최치원).
Література епохи Ґорьо.
Історичний твір "Історичні записи Трьох держав" (삼국사기) Кім Бусіка
(김부식): культурно-історичне тло, мета написання, структура, система
персонажів, зв’язок з китайською літописною традицією. Розділ "Біографії"
(열전) літопису "Історичні записи Трьох держав" як збірник міфологічних,
легендарних та етично-повчальних сюжетів.
Поетична творчість Чжон Чжісана (정지상). Легендарні оповіді про
особистий конфлікт Кім Бусіка та Чжон Чжісана, зафіксовані Лі Ґюбо.
Буддійський твір "Біографії видатних монахів країни, розташованої на схід
від моря" (해동고승전) монаха Ґакхуна (각훈) та буддійська біографія
"Життєопис Ґюньо" (균여전): особливості композиції.
"Забуті історії Трьох держав" (삼국유사) монаха Ірьона (일연): культурноісторичне тло, мета написання, структурні особливості, значення для історії
корейської літератури.
Поема "Римовані записи про імператорів та ванів" (제왕운기) Лі Синхю
(이승휴): персонажі та ідеологічне послання.
Поезія рідною мовою Ґорьо ґайо (고려가요): жанрові особливості, місце в
літературному процесі.
Поезія китайською мовою. Творчість та життєві погляди учасників
поетичних груп "Сім мудреців країни, розташованої та схід від моря" (해좌칠현)
та "Троє усамітнених"(삼은). Вплив китайської традиції на їхню творчість.
Лі Ґюбо (이규보) як найвидатніший поет епохи Ґорьо: біографія та мотиви
творчості. Поема Лі Ґюбо "Ван Донмьон" (동명왕편). Есеїстика Лі Ґюбо.
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Зародження прозового жанру коротких оповідань пхесоль або пхеґван
сосоль (패설, 패관소설), його зв’язок з китайською традицією. Збірки пхесоль
Лі Інно (이인로), Чхве Чжа (최자), Лі Ґюбо, Лі Чжехьона (이제현). Тематика
пхесоль, персонажі, специфіка викладення оповіді.
Жанр алегоричних біографій. "Історія Гроша" (공방전) та "Історія Вина"
(국수전) Лім Чхуна (임춘), "Пані Бамбук" (죽부인) Лі Ґока (이곡).
Література епохи Чжосон.
Винайдення національної абетки: культурно-історичне тло, процес
створення абетки. Поєднання наукових, поетичних та філософських елементів у
трактаті "Повчання народу про правильні звуки" (훈민정음). Перші твори,
написані національною абеткою – "Пісня про драконів, що злітають у небо"
(용비어천가) та "Пісня про місяць, що віддзеркалюється у тисячі річок"
(월인천강지곡), їхня тематика, структура, призначення, історичне значення.
Зображення конфуціанських чеснот у збірнику "Приклади реального
дотримання Трьох заповідей" (삼강행실도).
Характеристика жанру поезії рідною мовою січжо (시조) та ґаса (가사):
форма, розвиток жанрів, тематичні типи січжо та ґаса. Інтимна лірика в жанрі
січжо поетес-ґісен Хван Чжіні (황진이), Ґучжі (구지), Хану (한우) та інших.
Життєвий шлях та основні мотиви поезії січжо і ґаса видатних поетів Чжон
Чхоля (정철), Юн Сондо (윤선도), Лі Хвана (이황), Лі І (이이). Китайські
стилістичні прийоми та літературна символіка у поезії рідною мовою.
Особливості жанру пхесоль в епоху Чжосон. Творчість Со Ґочжона
(서거정), Сон Хьона (성현), Лю Моніна (유몽인) та інших укладачів зібрань
пхесоль.
Життєвий шлях, поезія та повісті Кім Сісипа (김시습). Поєднання
дотримання традицій та літературного новаторства в його творчості.
Опис особистих переживань жінок у поезії китайською мовою поетес Хо
Нансорхон (허난설헌) та Сін Саімдан (신사임당).
Поетичні діяльність літературної групи "Три шанувальника Танської
поезії" (삼당시인).
Алегоричні повісті Лім Чже (임제) "Місто смутку" (수성지) та "Історія
квітів" (화사).
Розвиток жанру повісті-біографії чжон (전). Перша повість корейською
мовою – "Повість про Хон Ґільдона" (홍길동전) та прогресивні ідеї її автора Хо
Ґюна (허균). Поєднання у повістях чжон буддійських, даоських та
конфуціанських світоглядних елементів.
Тематика, система образів та особистість авторів поезії рідною мовою у
жанрі чжан січжо (장시조). Характеристика жанрів ґіхен ґаса (기행가사) та
ґюбан ґаса (규방가사).
Специфіка стилю щоденника королеви Хон "Записи в час страждань"
(한중록). Поява жанру роману в корейській літературі. Романи Кім Манчжуна
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(김만중) "Хмарний сон дев’яти" (구운몽) та "Поневіряння пані Са по півдню"
(사씨만정기). Зв’язок корейського роману з китайською літературною
традицією. Буддійські мотиви у "романах-снах".
Поезія китайською мовою видатного поета Кім Сатката (김삿갓).
Історично-соціальні передумови зародження ідеологічного руху "реальна
наука" (сірхак, 실학). Діяльність його представників. Філософські погляди та
поезія Чжон Яґйона (정약용), повісті та подорожні записки "Жехейський
щоденник" (열하일기) Пак Чжівона (박지원).
Характеристика жанру музичної драми пхансорі (판소리).
Практична частина (80 балів)
1. Лексико-граматичний тест (40 балів).
2. Твір на тему (40 балів):
1. Особливості сімейних відносин у корейському суспільстві.
2. Особливості корейського побуту.
3. Роль та місце жінки у корейському суспільстві
4. Корейська кухня.
5. Система освіти Кореї та України.
6. Традиційні та власне корейські релігії.
7. Хангиль та його вплив на корейську літературу.
8. Проблеми урбанізації на Корейському півострові.
9. Історія дипломатичних стосунків України та Кореї.
10. Видатні письменники Кореї.
11. Сеул – столиця Кореї.
12. Київ – столиця України.
13. Географічне положення Республіки Корея.
14. Філософська думка у Кореї.
15. Вплив Китаю на розвиток літератури Кореї.
16. Традиційна та східна медицина.
17. Подорожуючи Кореєю.
18. Визначні місця України.
19. Основні етапи корейської історії.
20. Транспортна система Кореї.
21. Роль та місце спорту у житті корейців.
22. Корейське кіно.
23. Засоби масової інформації.
24. Політична система Республіки Корея.
25. Нові інформаційні технології у побуті корейців.
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