
Проведення кваліфікаційного іспиту з японської мови в 
2015 році 

 
До уваги усіх зацікавленних інформація від Комітету з проведення 

кваліфікаційного іспиту (Всеукраїнського товариства викладачів японської мови) 
щодо проведення кваліфікаційного іспиту з японської мови в 2015 році. 

 
У 2015 році у Києві буде проведений Кваліфікаційний іспит з японської мови 

(Nihongo Noryoku Shiken). Це офіційний іспит, результати якого визнаються у 
всьому світі. Іспит проводиться в один день як в Японії так і в інших країнах. 
Детальну інформацію ви можете отримати на сайті Японської Фундації. 
（http://www.jlpt.jp/） 

 

Дата проведення: 6 грудня 2015 року (неділя) 

 

Час прибуття на місце проведення: 8:45 

 

Розклад: 
 

 
 Мовна компетенція (ієрогліфіка, 

лексика, граматика)・Читання 
Аудіювання 

N1 9:15～11:05（110хв.） 11:55～12:55（60хв.） 

N2 9:20～11:05（105хв.） 12:05～12:55（50хв.） 
   

 Мовна компетенція 
(ієрогліфіка, лексика) 

Мовна компетенція 
(граматика)・Читання 

Аудіювання 

N3 9:15～9:45（30хв.） 10:25～11:35（70хв.） 12:15～12:55（40хв.） 

N4 9:15～9:45（30хв.） 10:30～11:30（60хв.） 12:10～12:45（35хв.） 

N5 9:25～9:50（25хв.） 10:35～11:25（50хв.） 12:10～12:40（30хв.） 

 

Місце проведення: 
Київський міжнародний університет 
Адреса: Київ, вул. Львівська, 49, 03179  (карта місцевості буде надаватися 
учасникам разом із перепусткою на іспит) 



 

Вартість складання іспиту: 
 

Бланк-заявка (для кожного рівня) – 20 грн. （※Заявки в PDF приймаються в 
роздрукованому вигляді і додаються 2 фотографії. Оплата за заявки в PDF (20 грн.) не 
сплачується）. 
Рівень N1 300грн. 
Рівень N2 230грн. 
Рівень N3 200грн. 
Рівень N4       180грн. 
Рівень N5      150грн. 

 

Придбання бланків та подача заявок: 
Заявки подаються згідно пунктів 1 та 2: 

1. Подача заявок відбудеться в університетах та  навчальних закладах України, де 
вивчається японська мова (а також в Молдові). 
За детальною інформацією стосовно  прийому документів у регіонах прохання 
звертатися до місць прийому документів у регіонах. 
2. Окрім зазначених у п.1, усі бажаючі скласти іспит  можуть подати заявки в 
Посольстві Японії в Україні .  
 
* Звертаємо Вашу увагу на те, що  індивідуальні заявки будуть прийматися лише в 
Посольстві Японії в Україні, м. Київ. 
 

Київ   Посольство Японії в Україні (7-й поверх, зала очікування) пров.Музейний 4. 
м. Київ 01901 
31 серпня (Пн) - 11 вересня (Пт)   14:00 - 17:30 
(10, 11 вересня - до 17:00) 
 
Регіони: 
Одеса, Миколаїв 
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 
Центр вивчення японської мови, економіки та культури «ХІКАГЕ» 
Мігдальський Данил Ілліч 
Тел./Факс: +380-(0)48-724-78-22 
e-mail: danil@otrada.co.jp/danil@shorinji-kokudai.od.ua 



 

Дніпропетровськ  
Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара 
Кафедра порівняльної філології східних та англомовних країн 
,пр.Гагаріна 72, корп. 1,12 поверх,ауд.1202, Дніпропетровськ 49050 
Усенко Ольга 
Тел.: +380- (0)66-121-81-26 
e-mail: Usenolga@yandex.ru 

 

Харків 
 

Харківський національний педагогічний університет 
61168, Харків,вул.Блюхера 2, ауд.509 
Кафедра східних мов 
Озерська Оксана 
Тел.: +380- (0)572-68-61-74 
e-mail: atsumoriso07@gmail.com 

 

Львів  
Національний університет «Львівська політехніка» 
Кафедра іноземних мов 
Горал Надія 
тел.:+380-(0)66-362-08-05 
e-mail: Haru8@mail.ru 

 

 

 

Молдова  
Фонд Молдо-Японських відносин 
MD-2009, A Mateevici 60, Chisinau, Moldova 
Binzaru Valeriu 
Тел.: +373-(0)22-577-612 
e-mail: binzaru.valeriu@gmail.com 

 

 

Необхідні документи: 

mailto:binzaru.valeriu@gmail.com�


• Бланк-заявка (20грн); 
• 2 фото (однакових); 
• оплата за іспит (для тих, хто подає заявку в регіонах, звертатися до відповідальної 
особи в Вашому регіоні ). 
 
*1.Прохання мати при собі паспорт або інший  документ для підтвердження особи. 
*2. Заявки не приймаються поштою, через інтернет та e-mail. （※Заявки в PDF 
приймаються в роздрукованому вигляді. Оплата за заявки в PDF (20 грн.) не сплачується） 
*3.Оплата за іспит є обов'язковою та здійснюється в день подачі заявки ( навіть у 
випадку Вашої відсутності на іспиті) 
 

Непередбачувані обставини: 

За непередбачуваних обставин в день проведення іспиту можливо зміна часу або 
скасування іспиту. Перескладання іспиту не можливе. Іспит переноситься на 
наступний рік. Також повертається оплата за іспит (окрім бланка-заявки). 
Звертаємо вашу увагу на те, що через проблеми з транспортом, запізнення, 
хворобу тощо, не можливо змінити час іспиту та повернути оплату. 
 
 

За довідками звертайтеся: 
Українсько-Японський Центр НТУУ «КПІ» 
Тел.: (044) 406-81-66 (14:00 - 18:00) Петровська Наталія 
* З питаннями щодо подання заявок у регіонах прохання звертатися до 
вищевказаних організацій в регіонах 

 

 

 

 

Комітет з проведення Кваліфікаційного іспиту 
(Всеукраїнське товариство викладачів японської мови) 

 


