
1 2 A 3 B 4 C 5 D 6 F,G 7 H,I

8 9 A 10 11 C 12 13 E 14

15 16 17 B 18 C 19 D 20 F,G 21 H,I

22 23 A 24 B 25 C 26 D 27 E,F,G 28 H,I

29 30 31 B

29 30 31 1 C 2 D 3 F,G 4 I

5 6 A 7 B 8 C 9 D 10 E,F,G 11 H,I

12 13 A 14 B 15 C 16 17 F,G 18 H,I

19 20 A 21 B 22 C 23 24 E,F,G 25 H,I

26 27 A 28 B 29 C 30 D

26 27 28 29 30 1 F,G 2 I

3 4 A 5 B 6 C 7 D 8 E,F,G 9 H,I

10 11 A 12 B 13 C 14 D 15 F,G 16 H,I

17 18 A 19 B 20 C 21 D 22 E,F,G 23 H,I

24 25 A 26 B 27 C 28 D 29 F,G 30

31

31 1 A 2 B 3 C 4 D 5 F,G 6 H,I

7 8 A 9 B 10 C 11 D 12 E,F,G 13 H,I

14 15 A 16 B 17 C 18 D 19 F,G 20 H,I

21 22 A 23 24 C 25 D 26 E,F,G 27 I

28 29 30 B

 【Станом на 1 серпня 2022 року】

 Для запобігання нових заражень коронавірусом ми обмежуємо кількість учасників в одному класі до 24 чоло

вік. Якщо ви відвідуєте вперше, будь ласка, спочатку зателефонуйте.

Перше заняття: 5000 єн/півроку,

наступні півроку: 3000 єн/півроку, 5000

єн/рік

Ви також можете взяти участь у 6

заняттях, маючи членську картку (проб

не заняття безкоштовно)

D

Клас японської мови

«П'ятничний»

①14:00-15:00

②15:15-16:15
500 ієн / місяць

F

Клас японської мови

«Вивчення японської»

13:00-15:45 500 ієн / місяць

Вересень

пн вт ср чт

пн

вт

（Тел. і факс）092-662-7690

（Ел. пошта）chiisanainfo@gmail.com

（HP）

http://chiisananihongo.web.fc2.com

①【Рівень】Початковий, середній, розширений. Навчальні матеріали:

«Японська розмова» (Видано нашою асоціацією), «Японська 45 годин»,

«Тренування з японської розмови», «Покращення  японської  вимови»

Використовується відповідно до учня.

②【Рівень】Початковий, середній, розширений. Навчальні матеріали:

Клас японської мови «1-2-3» (розширений) Підручник і навчальний посібник, Painless

Japanese, ілюстративний навчальний матеріал, спец. набір тощо.

нд

чт

пт

【Рівень】Початковий, середній, поглиблений. Навчальні матеріали:

підбираються та використовуються навчальні матеріали відповідно до

змісту навчання кожного учня. Набуття навичок читання, письма, розмови

та аудіювання. "Minna no Nihongo" Beginner Ⅰ Ⅱ / Intermediate Ⅰ Ⅱ, "Marugoto" Beginner

/ Intermediate, "GENKI", Підручник з тесту на знання японської мови N1-N5, газетні ста

тті тощо.

G

Клас японської мови

 «Ласкаво просимо»

①16:15-17:15

②17:15-18:15
100 ієн/раз

（Тел. і факс）092-801-2974

（Ел. пошта）

nihongo822@hotmail.com

【Рівень】Початковий, середній, поглиблений.  Навчальні матеріали:

«Minna no Nihongo», тестові запитання на знання японської мови

(N1, N2) тощо.

C

Клас японської мови

«Ефуейчі»

①13:30-14:20

②14:35-15:25

500 ієн / місяць

(Вартість копій за навчальний

матеріал

Плата за текст 200 ієн за книгу)

【Рівень】 Початковий, середній, поглиблений. Навчальні матеріали:

підбираються та використовуються підручники зі змістом, який відповідає

потребам учня. При потребі використовуйте інші навчальні матеріали.

вт ср

ср

пт

(Тел. і факс）092-807-7053

（Ел. пошта）

taphowxquz@yahoo.co.jp

200 ієн / перший раз

500 ієн / місяць

(Вартість копій за навчальний

матеріал)

（Тел.）090-7539-3739

Приймається англійська мова

①13:00-14:15

②14:30-15:45

сб нд

жовтень

сб

B

Клас японської мови

«Космос»

①11:00-12:30

②13:30-15:00
100 ієн/раз

 Заняття можуть бути скасовані у зв’язку зі зміною заходів проти нових коронавірусних інфекційних захворюв

ань в країні чи префектурі.

【Рівень】 Початковий, середній, поглиблений. Навчальні матеріали:

«Minna no Nihongo», «Genki», «Nihongo Kore Only», Запитання для тесту

на знання японської мови, газетні статті тощо.

* Система попереднього бронювання (будь ласка, зробіть бронювання

безпосередньо в класі)

【Рівень】 Середній, Навчальні матеріали: (Безкоштовно) бесіди,

тому навчальні матеріали не потрібні

* Система попереднього бронювання (будь ласка, зробіть бронювання

безпосередньо в класі)

чт пт сб нд

H

Клас японської мови

«Недільний»

10:30-12:20 100 ієн/раз
（Тел.）090-4754-6321

（Email）nichiyo2525@yahoo.co.jp

【Рівень】Початковий, середній, поглиблений. Навчальні матеріали:

саморобні друківки.

I

Клас японської мови

«1-2-3»

（Ел. пошта）

nihongohiroba123@yahoo.co.jp

【Рівень】Початковий (читання та написання хірагани та катакани),

середній, поглиблений.  Навчальні матеріали: «Мінна но Ніхонго» (I, II),

газетні статті, підручники з граматики

Листопад

Зміст

Для початківців

Час проведення

занять

【Рівень】Початковий, середній.

Навчальні матеріали: газети, підручники, запитання для розуміння

прочитаного, екзаменаційні запитання тощо.

『Міжнародна Плаза 』  Уроки японської мови （серпень 2022 року～Листопад 2022 року）

（Ел. пошта）

jfl2_chikujo@yahoo.co.jp

（Тел.) 080-3946-8859

（Ел. пошта）

torianon-2@jcom.home.ne.jp

（Тел.）090-4779-6816

（ Факс）092-806-3704

（Ел. пошта）

nihongowomanabukai@hotmail.co.jp

E

Клас японської мови

«Плаза»

10:30-12:00 Безкоштовно

серпень

пн вт

Назва класу Вартість заняття Контакти

пн вт ср чт пт сб нд

чтср пт сб нд

A

Клас японської мови

«Міжнародний обмін»

①10:00-12:00

②13:00-15:00

mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp
mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp
mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp
mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp
mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp
mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp
mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp
mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp
mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp
mailto:nichiyo2525@yahoo.co.jp


　

Пропонуємо уроки японської мови в міжнародному середовищі!

Клас японської мови «1-2-3» (неділя)

Клас японської мови «Міжнародний обмін» 

(вівторок)

Клас японської мови «Космос»(середа) Клас японської мови «Ефуейчі» (четвер)

Клас японської мови «П'ятничний» 
(п'ятниця)

Клас японської мови «Плаза» (субота) Клас японської мови «Вивчення японської» 
(субота)

Клас японської мови «Ласкаво просимо» 
(субота)

Клас японської мови «Недільний» (неділя)

★Характеристики класу

Слухання багатьох знайомих тем та інтересів і багато 
розмовного матеріалу, щоб покращити свої 

комунікативні навички. Це заняття, де Ви можете 
вільно спілкуватися, покращуючи свої навички 
самовираження та слуху, незалежно від граматики. 

★Характеристики класу

Вивчення граматики та моделей речень, використовуючи 
навчальні матеріали, які можна розвивати переважно в 
щоденній розмові, використовуючи винахідливість і 
уважність у вільній розмові.Також ми можемо підготувати 

до іспиту на знання японської мови.

★Характеристики класу

Вивчення щоденної розмови та граматику від 
початківця до досвідченого. Підготовка до тесту 
на знання японської мови (N1 і N2).

★Основні студенти (країна / регіон походження)

Іноземні студенти, працюючі люди тощо (Китай, 
Південна Корея, Таїланд, Індонезія, Непал, 
Камбоджа, Великобританія тощо)

★Характеристики класу

Граматика, щоденна бесіда, підготовка до тесту на 
знання японської мови, безкоштовна бесіда тощо.
Доступно англійською та китайською мовами!

★Основні студенти (країна / регіон походження)

Іноземні студенти, працюючі, домогосподарки 
(Корея, Китай, Франція, Тайвань, Росія, Філіппіни, 
В’єтнам, Америка, Україна, Нігерія, Канада, Італія, 
Саудівська Аравія, Таїланд, Куба, Шрі-Ланка та ін.)

★Характеристики класу

Використовуються підручники для початківців , щоб 
вивчити основи та покращити навички розмови.

★Основні студенти (країна / регіон походження)

Іноземні студенти, технічні стажери, 
домогосподарки, працюючі люди (Китай, В’єтнам, 
Тайвань, Південна Корея, Індонезія, Непал, США, 

★Характеристики класу

①Заняття — це весела бесіда, яка включає сезонні 

події та багато обміну словами. ② У базовому класі 

Ви вивчатимете основи японської мови, такі як 
літери, шаблони речень, розмову для початківців і 
практику вимови, а також розвиватимете розмову та 
висловлювання.
★Основні студенти (країна / регіон походження)

Іноземні студенти та члени їхніх сімей, 
домогосподарки, працюючі тощо (Китай, Південна 
Корея, Австралія, Філіппіни, Росія тощо)

★Характеристики класу

Використовуємо підручники для початківців / середнього 
/ поглибленого рівня. Комплексне навчання розмови з 
використанням лексики та граматики. Розширена бесіда 
(газетні статті тощо) клас. Вивчення японської мови 
необхідне для життя, влаштування на роботу та 
здобуття вищої освіти в Японії. Тест на знання японської 
мови від N1 до N5 підтримуються індивідуально за 

рівнем. (* Є успішні кандидати щоразу)Доступно 
англійською мовою★Основні студенти (країна / регіон походження)

Іноземні студенти, бізнесмени та члени їхніх сімей 
(азіатські країни та регіони, такі як Китай, європейські 
країни та регіони, такі як Великобританія, країни та 
регіони Північної та Південної Америки тощо)

★Основні студенти (країна / регіон походження)

Іноземні студенти, працюючі, домогосподарки (чоловіки), учні 
молодших і старших класів (Китай, Південна Корея, 
Тайвань, Гонконг, В’єтнам, США, Великобританія, Перу 
тощо)

★Характеристики класу

Ви можете вивчати розмовну мову (молодіжну мову, 
діалект тощо) зосередження на вільному спілкуванні. 
Попередній запис приймається за контактною 
електронною адресою.
Жодних навчальних матеріалів та вступних внесків 
не потрібно.

★Характеристики класу

Бесіда за книжками, орієнтована на граматику; 
Розширення розуміння прочитаного та вираження 
словникового запасу за допомогою газетних статей; 
Інструкції щодо використання граматики, лексики 

★Основні студенти (країна / регіон походження)

Іноземні студенти, домогосподарки, працюючі тощо 
(Китай, Південна Корея, В’єтнам, Філіппіни, США, 
Тайвань та ін.)

★Основні студенти (країна / регіон походження)

Працівники, іноземні студенти, домогосподарки 
тощо (Китай, Гонконг, Південна Корея, В’єтнам, 
Перу, Бруней, Еквадор тощо.)
* Початківці повинні вміти читати і писати 
«Хірагану, Катакану».

★Основні студенти (країна / регіон походження)

Іноземні студенти, працюючі, домогосподарки тощо 
(Китай, Тайвань, В’єтнам тощо)
* Початківці повинні вміти читати і писати 
хірагану і катакану.


