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Провідна функція у проектуванні технологій інтерактивного навчання китайської 

мови належить як учителю, так і підручнику.  

Важливим засобом засвоєння китайської мови є щорічне мовне стажування учнів 

різних вікових категорій у зарубіжній мовній школі на базі Куньмінського державного 

університету (КНР), у регіональній олімпіаді ―Піднебесна перлина―, у III міському етапі  

Київської міської відкритої олімпіади зі східних мов, у Міжнародній олімпіаді учнів 

середніх загальноосвітніх закладів ―Китайський міст‖ тощо. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДРУЧНИКІВ 

«DISCOVER CHINA» ТА «HANYU JIAOCHENG» 

Дмитрієва Аліна Володимірівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Науковий керівник: к.ф.н., доц. К.Є. Жукова 

 

Китайська мова в Україні набирає все більше обертів щодо популярності серед 

студентів. Все більше університетів, інститутів та мовних шкіл пропонують свої послуги з 

навчання китайскої мови. Але якщо сама мова стає все поширенішою в нашій країні, то, 

нажаль, не усюди її можна вивчати з носіями мови, спеціалістами з китайської або з 

використанням автентичної літератури. 

Найбільш популярною в Україні є практика використання китайсько-англійских 

підручників. По-перше, вони більше разів редагуються і перевидаються, по-друге, їх 

легше знайти в інтеренеті. Китайсько-англійські підручники широко використовуються і в 

нашому університеті.  

Було цікаво порівняти два підручника «Discover China» та «Hanyu Jiaocheng». з 

точки зору їх якості та зміста. Було обрано перші частини підручників для початкового 

рівня, які було порівняти їх за такими критеріями:  

1. побудова і формат підручників; 

2. відповідність слів, представлених в підручниках, рівням HSK; 

3. орієнтовність на студента; 

4. актуальність інформації 

І. Побудова і формат підручників 

«Discover China» представляє собою набір підручників, поділених на власне 

підручники, які в свою чергу також поділені за темами (1. Основи китайської мови, 2. 

Китайська для подорожування, 3. Більш глибоке вивчення різноманітної китайської 
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культури, 4. Рівень китайської для роботи в Китаї) та робочі зошити, де студентові 

надається можливість виконувати безліч вправ та писати у самих підручниках. Власне 

підручник починається зі вступу, де охарактеризовані ключові риси, структура, самі 

підручники та робочий зошит. Важливим моментом є зміст, де напроти кожного уроку 

написано, що саме в ньому вивчатиметься зі слухання та читання, говоріння та письма, 

граматики та словника, вимови, культурної складової та практики ієрогліфів. Це і є 

складові однієї теми, поділені на уроки. Більше того, уся ця інформація подана 

англійською мовою, і вона буде зрозумілішою для студентів. Тож, як ми бачимо, один 

урок цього підручника включає в себе усе одразу.  

«Hanyu Jiaocheng» складається з підручників, поділених на теми й упорядкованих 

за рівнем складності, підручників з аудіювання та підручників з читання. Підручник, що 

було досліджено, починається зі вступу, класифікації термінів та місць артикуляції, 

корисних фраз для вчителя та студентів і опису кожного уроку. За структурою уроку – це 

один або два невеликих тексти, частіше діалоги, нові слова, записані у тому порядку, у 

якому вони зустрічаються в тексті, правила вимови (далі правила граматики) та завдання. 

Серед них є завдання з вимови, читання, надалі з лексики чи граматики. Обов‘язкове 

завдання – прописи. 

ІІ. Відповідність слів, представлених в підручниках, рівням HSK. 

Досліджувані підручники повинні відповідати рівням HSK1 та HSK2. Методом 

суцільної вибірки було проведено аналіз лексичного мтеріалу, завдяки якому з‘ясовано, 

що: 

«Discover China». Окрім того, що слова цього підручника відповідають HSK1 та 

HSK2, там також є багато слів, які зустрічаються і в HSK3 та HSK4. Більше того, у 

підручнику подається багато власних назв, які рано чи пізно студентам все одно 

доведеться вивчити. Тож словниковий запас одного такого підручника максимально 

широкий (у словнику в додатку подано більше 400 слів). Вважаемо слова дуже корисними 

студентам. 

«Hanyu Jiaocheng». У цьому підручнику слова відповідають рівням HSK1 та 

HSK2, є слова і рівня HSK3 та HSK4, але їх набагато менше. Власні назви винесено 

окремо, але серед них більшу частину складають імена, а не географічні назви, як у 

«Discover China». У словнику в додатку подано більше 300 слів, що на 100 менше, ніж у 

попередньо розглянутому підручнику. 

ІІІ. Орієнтовність на студента 

Як студент, що вивчає китайську мову, я продивилася обидва підручники. 

«Discover China» нагадує підручник з Практики англійського мовлення. Він має дуже 

багато цікавих та різнопланових завдань. Правила чи будь-яка корисна інформація надана 

англійською мовою, тому студентам легше розуміти чи орієнтуватися. Також тут багато 

вправ, які мають аудіо записи, навіть якщо завдання не пов‘язане з аудіюванням. За одне 

заняття можна змінити декілька видів діяльності, що теж не дозволяє нудьгувати. 

«Hanyu Jiaocheng». Усі уроки побудовані однаково, а всі завдання ідентичні, 

змінюються лише слова і речення. Тому для студентів цей підручник може бути 

нуднішим, ніж «Discover China». Інформація на початку підручника подана китайською, 

тому якщо вам необхідно розібратися у чомусь, без допомоги онлайн перекладача чи 

вчителя ви не впораєтеся. Але є і позитивні риси. Цей підручник пропонує більше 

практики читання. А правила подані і китайською, і англійською мовами. 

ІV. Актуальність закладеної в них інформації 

І «Discover China», і «Hanyu Jiaocheng» є актуальними, бо вони постійно 

редагуються і перевидаються. В них немає застарілої інформації, тож можна сказати, що 

вони йдуть у ногу з часом. 

Висновки. 

На нашу думку, підручник «Discover China» набагато цікавіші. В ньому немає 

такої одноманітності, як в «Hanyu Jiaocheng». Але «Hanyu Jiaocheng» хоча і нудніший, він 
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орієнтований лише на вивчення мови без цікавих складових. Так, з точки зору навчання, 

це краще, але навчання повинно бути не тільки корисним, а й різноманітним і цікавим. Із 

точки зору методики, завдання повинні відрізнятися одне від одного, тоді матеріал буде 

краще запам‘ятовуватися, а навчання буде лише у радість. Тож я склала таблицю, щоб 

оцінити підручники за обраними критеріями. І як ми бачимо, «Hanyu Jiaocheng» трошки 

поступається «Discover China». 

 

 «Discover 

China» 

«Hanyu 

Jiaocheng» 

Будова і формат підручників               

Чи відповідають слова, представлені в 

підручниках, рівням HSK? 
  

Орієнтовність на студента   

Актуальність закладеної в них інформації   

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН ДОДАТКІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 

Золотухіна Наталія Анатоліївна, студентка 5 курсу факультету іноземної філології 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Науковий керівник: к.ф.н., доц. Н.В. Руда 

 

Місце граматики китайської мови є предметом наукової дискусій  понад століття, 

але граматичний аспект – це найважливіша частина програми курсу китайської мови, що 

викладається на кафедрі східних мов ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Труднощі, що 

виникають перед викладачами вищої школи, пов'язані зі складністю самого предмету, 

оскільки часто граматику просто не вдається виокремити з багатогранних зв'язків і 

впливів в рамках мовної системи і описати її в чистому вигляді. Неминуче 

охоплюються інші аспекти мови і суміжні галузі науки. У підсумку, на сьогоднішній день 

в українській вищій школі існують лише поодинокі авторські курси теоретичної та 

практичної граматики китайської мови і наукові дослідження окремих аспектів 

викладання граматики. Недостатня, 

на наш погляд, матеріальна та комплексна наукова база призводить до того, 

що викладачі китайської мови змушені поєднувати у певній 

мірі лінгвістичні роботи класиків синології С.Е. Яхонтова,А.А.Драгунова, В.І.Горєлова та 

ін.) або комплексні збірники (ті, що в популяризованій 

англомовній літературі називаються Comprehensive Grammar) [2]. За останні 10-

15 років з'явилася можливість користуватися новітніми роботами, доступними 

в електронних бібліотеках та мережі Інтернет. З урахуванням усіх цих факторів нами було 

розроблено дослідження щодо вияву ефективності використання мобільних онлайн 

додатків як засобу підвищення граматичної компетенції, що дозволяє:  

- по-перше, аналізувати вже наявну науково-теоретичну базу студента-філолога;  

- по-друге, досить повно описати різні граматичні феномени в китайській мові;  

- по-третє, дати цим мовним явищам пояснення в типологічний перспективі або 

продемонструвати їх системний характер.  

При використанні інформації в Інтернеті як ресурсу для вивчення англійської мови 

існують деякі критерії щодо онлайн ресурсів вивчення 

граматики китайської мови, на яких потрібно наголосити: 

- матеріали для вивчення китайської мови повинні містити достатню 

кількість письмових вправ та текстів; 

- введення граматичних конструкцій повинно бути контекстуальним. 
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Сходознавство. Актуальність та перспективи. Тези доповідей  

І Міжнародної науково-методичної конференції 

 

 

Відповідальний за випуск: (Руда Н.В.) 

Комп‘ютерна верстка: Петрищева О.В. 

Коректор: Коробкіна І.М. 

 

 

Відповідальність за дотримання вимог академічної доброчесності несуть автори  
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