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ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Стаття має оглядовий характер і присвячена підбиттю підсумків десятилітньої співпраці Київського національного університету імені Тараса Шевченка з японською компанією
«Mitsubishi Corporation», яка, взявши на себе шефство над діяльністю Центру японської мови
та літератури Інституту філології, сприяла вивченню японської мови та літератури студентами й аспірантами різних факультетів КНУ, пересічними мешканцями Києва, а також створенню науково-методичної бази в галузі японістики на теренах України.
Ключові слова: японістика в Україні, «Mitsubishi Corporation», Центр японської мови та
літератури, Інститут філології КНУ, науково-методична база в галузі японістики.

У 2008 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка та відома японська компанія «Mitsubishi Corporation» уклали Меморандум із метою налагодження дружніх стосунків між університетом і компанією, а також сприяння навчанню
японської мови, літератури і культури в Україні, розвитку сходознавчої науки тощо.
Відповідно до Меморандуму щороку сторони підписують Угоду, яка передбачає
конкретні завдання і розміри фінансування, спрямовані на виконання зазначених в
Угоді завдань. Наведемо приклад такої Угоди на 2011/2012 н. р.
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УГОДА
ПРО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ
МІЖ КИЇВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (УКРАЇНА)
ТА КОМПАНІЄЮ «Mitsubishi Corporation» (ЯПОНІЯ)
З 1 ВЕРЕСНЯ 2011 – 31 СЕРПНЯ 2012 рр.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі Університет) в
особі ректора Університету Губерського Л.В. з однієї сторони і компанія «Mitsubishi
Corporation» (далі Компанія) в особі директора Відділу з питань навколишнього середовища та корпоративної відповідальності перед суспільством Акіта Мінору з іншої сторони укладають цю Угоду з метою налагодження дружніх стосунків між Університетом і Компанією, зокрема, навчання японської мови, літератури та культури, а
також розвитку сходознавчої науки.
Стаття 1.1.
Маючи на меті налагодження дружніх стосунків, сприяння розвитку науки, зокрема, розширення можливості вивчення японської мови, літератури та культури
громадянами України, Компанія надає Університету фінансову допомогу розміром
52 200 доларів США.
Стаття 1.2.
На базі «Центру японської мови та літератури», використовуючи допомогу Компанії, Університет організує:
1) гуртки з навчання японської мови, літератури та культури;
2) написання, редагування та видання відповідної наукової літератури і підручників;
3) іншу науково-інформаційну діяльність, узгоджену між Компанією та Університетом, (наприклад, спеціальну лекцію з питань економіки, яку проведе співробітник
чи представник Компанії, тощо).
Стаття 1.3.
З метою поширення інформації про отриману від Компанії матеріально-технічну
та фінансову допомогу Університет проводить відповідні заходи, завчасно отримавши дозвіл від Компанії на їхнє проведення:
1) зазначає, що спеціальна наукова література та підручники видані за сприяння
Компанії;
2) здійснює відповідне маркування на книгах, технічних засобах навчання та іншому обладнанні, отриманих від Компанії;
3) зазначає на інформаційних та інших довідкових матеріалах, що навчання японської мови, літератури та культури в Центрі японської мови та літератури
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здійснюється за сприяння Компанії, а також інформує про це слухачів і всіх причетних осіб.
Стаття 1.4.
З моменту підписання представниками Обох Сторін дана Угода набуває чинності
й лишається дійсною упродовж одного року.
Стаття 1.5.
Угода може бути анульована, якщо протягом терміну дії Угоди не пізніше ніж
за шість місяців до закінчення цієї угоди одна зі Сторін повідомляє письмово другу
Сторону про намір припинити дію Угоди.
Стаття 1.6.
До квітня 2012 року Університет подає попередній варіант науково-навчального
і фінансового звіту, у вересні 2012 року Університет подає остаточний науково-навчальний і фінансовий звіт за період дії Угоди.
Стаття 1.7.
За необхідності Компанія має право проводити відповідну перевірку зазначеної в
Угоді діяльності Університету.
Стаття 1.8.
Не пізніше ніж через 15 днів після отримання фінансової заявки від Університету
Компанія перерахує грошову допомогу на банківський рахунок Університету:
Стаття 1.9.
У випадку неможливості завершення діяльності, передбаченої у Статті 1.2., до
кінця періоду дії Угоди за наявності залишку коштів, виділених відповідно до Статті
1.1. даної Угоди, Університет діятиме згідно з указівками Компанії.
Стаття 1.10.
Умови даної Угоди можуть бути змінені чи доповнені лише за обопільної згоди
Сторін, засвідченої письмово.
Стаття 1.11.
Дана Угода складена українською та японською мовами у двох примірниках, по
одному з примірників для кожної Сторони.
Стаття 1.12.
Угода базується на основі законодавства Японії та тлумачиться відповідно до
Законів Японії. Якщо виникає спір про виконання або тлумачення Угоди, у цьому
випадку компетентним судом першої інстанції для вирішення спорів є Токійський
окружний суд.
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ІІ. НАВЧАННЯ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ
Стаття 2.1.
На базі «Центру японської мови та літератури» Університет відкриває Курси
японської мови при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
за сприянням «Mitsubishi Corporation» під назвою «Курси японської мови «Mitsubishi
Corporation» для студентів, співробітників КНУ та інших зацікавлених осіб.
Стаття 2.2.
Для виконання пункту 1-го Статті 1.2. Угоди, від коштів Статті 1.1. Угоди Компанія надає фінансову допомогу на суму 17 000 (сімнадцять тисяч) доларів США.
Кошти, які будуть надані, розподіляються наступним чином:
1) оплата викладачів: 12 800 (дванадцять тисяч вісімсот) доларів США (160 пар
протягом навчального року; 320 доларів США на місяць /4 особи протягом 10 місяців);
2) оплата методиста: 4 200 (чотири тисячі двісті) доларів США (350 доларів США
на місяць /протягом 12 місяців).
Стаття 2.3.
Кошти, виділені на оплату роботи викладачів та оплату методиста, зазначені в
пунктах 1, 2 Статті 2.2. даної Угоди, обкладаються відповідними податками.
Стаття 2.4.
Даною Угодою (Стаття 2.2.) передбачено одну штатну ставку методиста для однієї особи і чотири штатні ставки викладачів для чотирьох осіб. За необхідності ставку
можна розділити між кількома особами.
ІІІ. НАПИСАННЯ, РЕДАГУВАННЯ
ТА ВИДАННЯ НАУКОВОЇ І НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Стаття 3.1.
Університет на базі «Центру японської мови та літератури» здійснює написання,
редагування та видання наукової літератури і підручників японської мови, літератури
та культури силами відповідних фахівців-японістів.
Стаття 3.2.
Для виконання пункту 2-го Статті 1.2. Угоди від коштів, зазначених у Статті 1.1.
Угоди Компанія надає фінансову допомогу, призначену для написання, редагування
та видання наукової літератури і підручників з японської мови, літератури та культури на суму 35 200 (тридцять п’ять тисяч двісті) доларів США.
Кошти, які будуть надані, розподілятимуться таким чином:
(1) заробітна плата фахівців: 25 200 (двадцять п’ять тисяч двісті) доларів США
(350 доларів США щомісячно /6 осіб протягом 12 місяців);
(2) кошти для видання: 10 000 (десять тисяч) доларів США.
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Стаття 3.3.
Сума, що виділяється для оплати роботи фахівців, зазначена у пунктах 1,2 Статті
3.2. даної Угоди, обкладається відповідними податками.
Стаття 3.4.
Даною Угодою (Стаття 3.2. пункт 1) передбачено 6 ставок для 6-ох фахівців. За
необхідності вони можуть бути розподілені між більшою кількістю осіб.
Стаття 3.5.
При виданні наукової літератури і підручників із японської мови Університет
і автори зобов’язуються укласти між собою окремі письмові угоди, в яких будуть
зазначені права та обов’язки Університету та авторів, і прозвітувати про укладення
цих угод перед Компанією. Університет також зобов’язується надати Компанії кілька
примірників наукової літератури та підручників і прозвітувати перед Компанією про
їхній наклад, цілі використання, поширювання (продаж) тощо.
Стаття 3.6.
1) При написанні, редагуванні та виданні наукової літератури і підручників Університет дотримується Статті 3.5. Угоди та забезпечує дотримання Статті 3.5. Угоди
авторами та видавництвами.
2) Університет зобов’язується не порушувати авторських прав третіх осіб при
написанні, редагуванні та виданні наукової літератури і підручників і слідкує за дотриманням авторами і видавництвами авторських прав. У випадку порушення авторських прав третіх осіб Університет бере на себе всю відповідальність і зобов’язується
вирішити проблему власним коштом. Компанія не нестиме жодної відповідальності.
3) Авторськими правами на наукову літературу і підручники володітиме Університет, за необхідності авторські права можуть бути розподілені між Університетом,
авторами та видавництвом.
Підписи Сторін:
Дата: « » __________ 2011 року Дата: « » __________ 2011 року
УКРАЇНА
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

ЯПОНІЯ
Компанія «Mitsubishi Corporation»

Ректор Київського
національного університету

Директор Відділу з питань
навколишнього середовища та
корпоративної відповідальності
перед суспільством
Акіта Мінору

Губерський Л.В.
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Маючи на меті сприяння розвитку японістики в нашій країні, зокрема, підвищення ефективності вивчення японської мови, літератури і культури студентами КНУ та
громадянами України, компанія «Mitsubishi Corporation» також надала університету
матеріально-технічну допомогу. Від компанії «Mitsubishi Corporation» Центр японської мови та літератури Інституту філології КНУ отримав цінне технічне обладнання, підручники, наукову літературу, видану в Японії, які ефективно використовуються
в навчальному процесі.
Розміри щорічного фінансування, спрямовані на виконання зазначених в Угодах
завдань, могли коливатися і бути в різні роки різними, що віддзеркалює відповідна
таблиця:
РОЗПОДІЛ КОШТІВ
Компанії «Mitsubishi Corporation» відповідно до
УГОДИ ПРО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ
МІЖ КИЇВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (УКРАЇНА)
ТА КОМПАНІЄЮ «Mitsubishi Corporation» (ЯПОНІЯ)
Роки

Загальна
сума

Кошти, виділені
на організацію
курсів японської
мови

2008 – 2009
2009 – 2010

48 910 $
52 800 $

13 110
16 400
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Кошти, виділені
на написання та
редагування
навчальних
посібників,
підручників
і словників
30 800
35 280

Кошти,
виділені на друк
наукової та
навчальної
літератури
5 000
1120

2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017

52 872 $
52 200 $
57 200 $
57 200 $
50 000 $
34 305 $
41 000 $

17 000
17 000
20 000
20 000
18 600
11 365
10 605

25 872
25 200
25 200
25 200
21 000
12 900
20 395

10 000
10 000
12 000
12 000
10 400
10 040
10 000

Таким чином, з 1 вересня 2008 року в КНУ при Центрі японської мови та літератури Інституту філології постійно діють дві програми.
Для успішної реалізації обох цих програм з боку університету були задіяні найкращі висококваліфіковані викладачі-японісти кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології, яка до червня 2017 р. мала назву
«кафедра китайської, корейської та японської філології»:

За першою програмою у рамках науково-освітнього проекту під егідою
«Mitsubishi Corporation» на базі «Центру японської мови та літератури» були організовані постійно діючі «Курси японської мови» компанії «Mitsubishi Corporation»
для студентів КНУ, школярів, усіх громадян України, що фінансуються за кошти
«Mitsubishi Corporation», а тому є безкоштовними для всіх слухачів відповідних груп
навчання японської мови та літератури різного рівня (початкового, просунутого), а
також спеціалізовані курси з підготовки студентів-філологів до складання кваліфікаційного іспиту «норьоку-шікен».
За нашими приблизним підрахунками, на курсах японської мови різних рівнів за
дев’ять років іхнього існування навчалося близько 650 осіб. Були роки, коли в групу
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початкового рівня записувалося понад 100 осіб, а тому необхідно було ділити її на
дві, а то й три. Однак і «відсів» слухачів через їхню занятість за основним місцем навчання чи роботи протягом року був значним, тож після першого семестру роз’єднні
групи знову можна було об’єднувати.
Друга програма передбачала написання, редагування і видання наукової та навчально-методичної літератури в галузі японістики. На сьогодні завдяки фінансуванню компанії «Mitsubishi Corporation» викладачами кафедри мов і літератур Далекого
Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології КНУ було створено і надруковано
(накладом мінімум 300 примірників) велику кількість наукових монографій, підручників, навчальних посібників, словників тощо, які фактично заклали міцне підґрунтя
сучасної науково-теоретичної і навчально-методичної бази вітчизняної японістики.
Підручники, навчальні посібники і словники,
видані за фінансового сприяння компанії «Міцубіші корпорейшн» відповідно до Угоди співробітництва з КНУ імені Тараса Шевченка
(2010-2018 рр.)
Автори

Назва
2010-2011 н.р.
1. Вчимо японську самостійно/自分で学ぶ日本
語. – Навч. посібник для студентів вищих навчальних
закладів. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. –
228 с.
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О. Асадчих,
Л. Смовженко

2. Теоретична граматика японської мови. – Том
1. Теоретичні засади граматики японської мови.
Морфологія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго,
2010. – 232 с.
3. Японська література: Хрестоматія. Том I(VII-XIII
ст.). – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 562 с.
4. Тестові завдання до курсу «Методика навчання
іноземних мов (для студентів-сходознавців)»: Навч.метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів
(за спец. «Викладач східної мови та літератури») – К.:
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011.– 272 с.
5. Теоретична граматика японської мови. – Том 2.
Синтаксис. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. –
296 с.
6. Японська література: Хрестоматія. Том II (XIV-XIX
ст.). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 696 с.

К. Ю. Комісаров

І. П. Бондаренко,
Ю.В. Осадча
О. Асадчих,
Л. Смовженко

К. Ю. Комісаров
І. П. Бондаренко

2011-2012 н.р.
7. Народний епос «країни сходу сонця»: Навч. посіб. –
К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 184 с.
8. Сучасна японська літературна мова: теоретичний
курс: у 2-х томах. Т. 1. – Київ: Видавничий дім Дмитра
Бураго, 2012. – 320 с.
9. Сучасна японська літературна мова: теоретичний
курс: у 2-х томах. Т. 2. – Київ: Видавничий дім Дмитра
Бураго, 2012. – 424 с.
10. Японська література: Хрестоматія. Том III(XIXXX ст.). – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. –
536 с.
11. Лінгвокраїнознавство Японії: Навчальний
підручник. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго,
2012. – 696 с. + іл.
12. Словник японських літературознавчих термінів –
К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 208 с.
13. Японсько-український словник. – К.: Видавничий
дім Дмитра Бураго, 2012. – 464 с.

О. В. Асадчих,
І. П. Дзюб,
Х. Катаока
Т. К. Комарницька,
К. Ю. Комісаров
Т. К. Комарницька,
К. Ю. Комісаров
І. П. Бондаренко
Ю. В. Осадча
О. І. Бондар,
І. П. Бондаренко
Л. Аністратенко,
І. Бондаренко
І. Бондаренко,
Ю. Бондар,
А. Букрієнко,
Х. Катаока,
Т. Хіно та ін.
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2012-2013 н.р.
14. Японська поетика: хрестоматія. – К.: Видавничий
дім Дмитра Бураго, 2013. – 260 с.

І. П. Бондаренко,
Ю. В. Осадча

15. Історія розвитку та сучасний стан японського
письма: Навчальний посібник – К.: Видавничий дім
Дмитра Бураго, 2014. – 360 с.

Ю. Федотова

16. Актуальні напрями і проблеми сучасної
лінгвістики: навч. посіб. – К.: Видавничий дім Дмитра
Бураго, 2014. – 272 с.

І. Бондаренко,
Т.Комарницька

17. Теорія і практика перекладу. Японська мова: навч.
підр.– К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Т. 1. –
316 с.

А. Букрієнко,
К. Комісаров

2013-2014 н.р.
18.Японська література. Курс лекцій. Частина перша:
давній і класичний періоди. – Київ: Видавничий дім
Дмитра Бураго, 2014. – 350 с.

І. Бондаренко,
Ю. Осадча

19. Український казковий епос японською мовою:
Навч. посіб. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. –
200 с.

О. Асадчих,
І. Дзюб,
Х. Катаока

20. Теорія і практика перекладу. Японська мова: Навч.
посіб. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Т.1. –
316 с.

А. Букрієнко,
К. Комісаров

21. Теорія і практика перекладу. Японська мова. Том
2: Навч. посіб. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго,
2014. – Т. 2. – 284 с.

А. Букрієнко,
К. Комісаров

2014-2015 н.р.
22. Японська література. Курс лекцій. Частина друга:
період шьоґунатів. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго,
2015. – 440 с.

І. Бондаренко,
Ю. Осадча Феррейра

23. Методика формування мовленнєвих
компетентностей: теорія та практика (на матеріалі
східних мов): Посібник для студентів вищих навчальних
закладів. – К.: Видавничий дім Дм. Бураго, 2015. – 192 с.

О. Асадчих,
Л. Смовженко

24. Стилістика японської мови – К.: Видавничий дім
Дмитра Бураго, 2015. – 320 с.

А. Букрієнко,
К. Комісаров
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2015-2016 н.р.
25. Японсько-український словник ономатопеїчної
лексики. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. –
320 с.
26. Японська література. Курс лекцій. Частина третя:
література новітнього періоду. – Київ: Видавничий дім
Дмитра Бураго, 2016. – 488 с.

Х. Еґава,
О. Кобелянська
І. Бондаренко,
Ю. Осадча Феррейра

27. Японсько-український переклад: практичний
курс: Т. 1 – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. –
244 с.

А. Букрієнко,
К. Комісаров

28. Японсько-український тематичний словник
ономатопеїчної лексики. – К.: Видавничий дім Дмитра
Бураго, 2016. – 420 с.

Х. Еґава,
О. Кобелянська

2016-2017 н.р.
29. Навчання японської мови у вищій школі:
інтегративна система формування і розвитку
академічної грамотності: Монографія. К.: Видавничий
дім Дмитра Бураго, 2017. – 356 с.

О. Асадчих

30. Методологія художнього перекладу: Навчальний
посібник для студентів-японістів. – К.: Видавничий дім
Дмитра Бураго, 2017. – 412 с.

І. Бондаренко,
Т. Комарницька,
С. Семенко

31. Японсько-український переклад: практичний
курс: Т. 2. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. –
212 с.

А. Букрієнко,
К. Комісаров

32. Ономатопеїчна система сучасної японської мови.
Наукова монографія – К.: Видавничий дім Дмитра
Бураго, 2017. – 276 с.

О. Кобелянська

33. Японська мова: ґендерний аспект: Навчальний
посібник для читання. – К.: Видавничий дім Дм.Бураго,
2017. – 140 с.

Х. Еґава

2017-2018 н.р.
34. Основи методики навчання усного японського
монологічного мовлення на початковому рівні у
вищій школі: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра
Бураго, 2018. – 156 с.

О. Асадчих,
В. Філонова
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Ще одним вагомим внеском у розвиток японознавчих студій у КНУ стало щорічне (починаючи з 2014/2015 навчального року) виділення 7 200 доларів США на
заохочувальні стипендії (розміром 100$ щомісяця) для шістьох найкращих студентів
та магістрів-японістів Інституту філології.
Завершуючи, нам хотілося б від імені всіх українців, які щиро люблять і шанують
мову, літературу, історію і культуру талановитого та працелюбного японського народу, подякувати компанії «Mitsubishi Corporation» за щедру і таку потрібну в наш час
допомогу, яка дозволила не лише успішно пропагувати серед українців тисячолітні
14
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культурні здобутки Японії, а і створити міцну науково-методичну базу в галузі японістики на теренах України, якою нині ефективно користуються не лише викладачіяпоністи, що мешкають у Києві, а й наші шановні колеги зі Львова, Дніпра, Харкова,
Одеси та інших міст України, де сьогодні вивчається японська мова і література. Хотілося б також сподіватися, що в майбутньому і наша країна буде так само піклуватися про поширення української мови і культури у світі, як це робить сьогодні Японія, її уряд і навіть окремі провідні японські компанії цієї прекрасної країни, такі як
«Mitsubishi Corporation».
Щиро дякуємо компанії «Mitsubishi Corporation» і обов’язково будемо вчитися
на її прикладі самі і закликати до цього інших, як слід шанувати власну національну
культуру, літературу і рідну мову! Щиро дякуємо!
Стаття надійшла до редакції 30.03.2018
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И. Бондаренко, д. филол. н., проф.
Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко, Киев
СОТРУДНИЧЕСТВО
КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
С КОМПАНИЕЙ «МITSUBISHICORPORATION»:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Статья имеет обзорный характер и посвящена подведению итогов десятилетнего сотрудничества Киевского национального университета имени Тараса Шевченко с японской
компанией «MitsubishiCorporation», которая, взяв на себя шефство над деятельностью Центра японского языка и литературы Института филологии КНУ, способствовала изучению
японского языка и литературы студентами и аспирантами различных факультетов КНУ,
рядовыми жителями Киева, а также созданию научно-методической базы в области японистики на территории Украины.
Ключевые слова: японистика в Украине, «MitsubishiCorporation», Центр японского языка
и литературы, Институт филологии КНУ, научно-методическая база в области японистики.

I. Bondarenko, Doctor of Philology, Prof.
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
COOPERATION BETWEEN
TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV
AND THE COMPANY “MITSUBISHI CORPORATION”:
ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS
The article is of an overview nature and is devoted to summarizing the ten-year cooperation of
Taras Shevchenko National University of Kyiv with the Japanese company «Mitsubishi Corporation»
which, taking over the activities of the Center for Japanese Language and Literature at the Institute
of Philology of KNU, contributed to the study of the Japanese language and literature by students and
graduate students of different departments of KNU, ordinary residents of Kyiv, as well as the creation
of a scientific and methodological base in the field of Japanese studies in the territory of Ukraine.
Key words: Japanese studies in Ukraine, Mitsubishi Corporation, Japanese Language and
Literature Center, Institute of Philology, scientific and methodical base in the field of Japanese studies.
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