
 

日本語学習に役立つウェブサイト 

一般 

 

日本のことばと文化 MARUGOTO Plus 

（外部サイトへリンク） 

https://marugotoweb.jp/ja/ 

独立行政法人国際交流基金関西国際センター 

豊富な動画や写真で日本の日常生活を理解することと一緒

に、日本語学習を進めることができます。 

ひらがな、カタカナも勉強できます。 

 

 

 

JF にほんご e-ラーニング みなと（外部サイトへリンク）  

https://minato-jf.jp/ 

独立行政法人 国際交流基金 関西国際センター 

オンラインで日本語が勉強できます。自習コースと教師サポー

ト付きコースがあります。 

登録制（無料）です。 

 

ちまたの日本語（外部サイトへリンク） 公益社団法人国

際日本語普及協会 

Корисні сайти для вивчення японської мови.  

Загальне 

 

Японська мова та культура MARUGOTO Plus (посилання на 

сайт)  

https://marugotoweb.jp/ja/ 

Незалежна юридична особа "Фонд міжнародних відносин, 

Міжнародний центр Кансай" 

За допомогою безлічі відео та фотографій ви можете 

покращити свої знання японської мови, а також краще 

зрозуміти повсякденне життя в Японії.  

Також ви зможете вивчати хірагану та катакану. 

 

JF Ніхонго Ел - навчання Мінато (посилання на сайт) 

https://minato-jf.jp/ 

Незалежна юридична особа "Фонд міжнародних відносин, 

Міжнародний центр Кансай" 

Ви можете вивчати японську мову онлайн. Доступні курси 

самонавчання та курси з підтримкою викладача. 

Потрібна реєстрація (безкоштовно). 

 

Місцева японська мова (посилання на сайт) Асоціація 

міжнародного просування японської мови  (AJALT) 

https://www.ajalt.org/rwj/ 

Розмовна мова загальножиттєва, бізнес та дитяча. 

Тренування розмови у кожній ситуації відповідно до вашого 

рівня мови. 

 

Дитина 

Kids Web Japan (посилання на сайт) 

https://web-japan.org/kidsweb/ja/index.html 

МЗС Японії, Відділ громадських зв'язків та стратегії 

культурної дипломатії 

Для дітей. Діти, які живуть у Японії та за кордоном, можуть 

дізнатися багато цікавого про японські школи. Велика 

кількість фотографій та ілюстрацій. Також доступні 

щомісячні дитячі новини, новини моди тощо. 

 

Бібліотека багатомовних електронних книг з картинками 

(посилання на сайт) 

https://www.rainbow-ehon.com/ 

Суспільство багатомовних книг з картинками RAINBOW 

https://marugotoweb.jp/ja/
https://minato-jf.jp/
https://marugotoweb.jp/ja/
https://minato-jf.jp/
https://www.ajalt.org/rwj/
https://web-japan.org/kidsweb/ja/index.html
https://www.rainbow-ehon.com/


https://www.ajalt.org/rwj/ 

ジャンルは生活一般・ビジネス・子供。場面ごとにレベルに合

わせた会話が練習できます。 

 

 

子ども 

キッズ・ウェブ・ジャパン（外部サイトへリンク） 

https://web-japan.org/kidsweb/ja/index.html 

日本国外務省・広報文化外交戦略課 

子供向け。日本の学校について、海外だけでなく日本に在住

する子どもも楽しく学ぶことができる。写真、イラストが豊富。

月刊子供ニュース、流行通信などもある。 

 

 

多言語電子絵本文庫（外部サイトへリンク）  

多言語絵本の会 RAINBOW 

https://www.rainbow-ehon.com/ 

日本語だけでなく、色々な言語で絵本の動画を見ることがで

きます。 

 

 

辞書・読解支援など 

NEWS WEB EASY NHK（外部サイトへリンク） 

https://www3.nhk.or.jp/news/easy/ 

Ви можете дивитися відеокниги з картинками різними 

мовами, і японською. 

 

Словники, підтримка читання тощо. 

NEWS WEB EASY NHK (посилання на сайт) 

https://www3.nhk.or.jp/news/easy/ 

Новини простою японською мовою. Над ієрогліфами 

надписані літери хірагана. Ви також можете прослухати 

аудіо. 

 

Іспит на знання японської мови Ніхонго Нореку Сікен 

(JLPT) 

Офіційний сайт іспиту JLPT (посилання на сайт) 

https://www.jlpt.jp/ 

Додається матеріал із питаннями минулих іспитів для 

тренування за кожним рівнем. Матеріал можна завантажити 

безкоштовно. 

 

Портал вивчення японської мови 

NIHONGO e-na (посилання на сайт) 

https://nihongo-e-na.com/jpn/ 

"Фонд міжнародних відносин, Міжнародний центр Кансай" 

Можна знайти корисні веб-сайти та програми. 
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やさしい日本語で書いたニュースです。漢字にはひらがながつい

ています。音声を聞くこともできます。 

 

 

日本語能力試験（JLPT） 

日本語能力試験（JLPT）公式サイト（外部サイトへリン

ク） 

https://www.jlpt.jp/ 

レベル別の問題集を試したり、無料で公式問題集のダウンロ

ードもできます。 

 

 

日本語学習ポータルサイト 

NIHONGO e-な（外部サイトへリンク）  

https://nihongo-e-na.com/jpn/ 

独立行政法人国際交流基金関西国際センター 

便利なウェブサイトやツールについて調べることができます。 

 

https://www.jlpt.jp/
https://nihongo-e-na.com/jpn/

