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ВІДГУК

офіційного опонента 一 доктора філологічних наук, завідувача відділу 
Близького та Середнього Сходу інституту сходознавства ім. А. Кримського 
НАН  України Хамрая Олексія Олександровича на дисертаційне дослідження 
Ван їцзінь з тем и:《М овні маніфестації концептуального бінома їнь — ян 
(阴 Р日）у китайській мові та їх іншомовні інтерпретації»，поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10-02ЛЗ - 
мови народів А з ії，Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

На сьогоднішній день можна з упевненістю стверджувати, що Китайська 

Народна Республіка вже давно стала одним із провідних гравців на 

міжнародній арені, думка якого впливає на політичну та економічну 

ситуацію в усьому світі • Через це молодь прогресивно підійшла до питання 

вивчення мови та культури Китаю, здебільшого до філософських категорій， 

за допомогою яких можна інтерпретувати певні мовні явища. Поглиблений 

інтерес до давньокитайської поезії，стародавніх текстів Китаю, а також 

театральних вистав є невід’ємною частиною процесу вивчення китайської 

мови， що не лише допомагає розширити діапазон лінгвістичних та 

екстралінгвістичних понять, а й сприяє швидшому та кращому опануванню

СХІДНОЇ MOBEL

Сформульовані в китайській культурі по няття《їнь》 і 《ян》 природно 

увійшли до західної культури，і були розтлумачені в ній вже давно• Більшість 

сходознавців мали справу з дефініцією цього явища з точки зору західної 

традиції. Через це пласт наукових досліджень про концептуальний біном 

«їнь-ян» був поданий в загальному плані і опосередковано через культуру та 

світогляд західних науковців. Безсумнівно, саме ця філософська категорія 

справила певний вплив на комунікацію  в різних сферах життя, що в 

подальшому стане доволі практичним при поясненні мовних явищ, таких як 

лексика та писемні знаки (ієрогліфи). 「

Відділ діловодства та anviRv



Важливість рецензованої дисертації підтверджується її теоретичним та 

практичним значеннями, а саме:

систематизація лексичних репрезентацій бінома «їнь — ян» з точки зору 

лінгвокультури Китаю

складання переліку антонімічних пар дослідження; 

використання результатів роботи при складанні навчальних посібників з 

китайської мови і культури, університетських лекцій з культурології і 

етимологічних словників ієрогліфів.

У  зв’язку з цим тема дисертаційної роботи Ван їцзінь є актуальною і 

своєчасною, відповідає вимогам сьогодення. Автор цілком слушно 

підпорядковує сформульованій темі мету свого дослідження -  представити 

концептуальний біном в якості механізму інтерпретації деяких мовних і 

літературних явищ (с-20). Відповідно до цього чітко визначені завдання, які 

конкретизують спосіб досягнення поставленої мети (наприклад,докладне 

окреслення антонімічного ряду на позначення кольору， статі та роду， 

сезонної лексики) та зумовлюють логіку структури роботи. Ван їцзінь досить 

коректно формулює об!єкт та предмет свого дослідження. Спираючись на 

широку теоретико-методологічну базу (передусім роботи китайських 

дослідників), дисертантці вдалося сформулювати низку положень та 

висновків，які характеризуються науковою новизною.

Насамперед йдеться про різнобічну інтерпретацію філософського 

поняття концептуального б ін о м а《їнь睡ян》в іноземних (по відношенню до 

китайської) мовах, а також селективний відбір певних антонімічних пар та їх 

категоризація з точки зору концептуальності слів чи певної, вже складеної, 

культурної традиції. Тут слід зазначити, що Ван їцзінь констатувала 

вербалізацію концептуальних опозицій в лексиці китайської мови, 

пояснюючи це природними спостереженнями людей за зміною клімату та

сезонними змінами в господарській діяльності.



Високої оцінки заслуговує теоретичне осмислення європейського 

наукового дискурсу про категорії «їнь» і «ян». Авторка схиляється до тези 

про те, що представники Заходу досить добре ознайомлені з генезою та 

автентичним сприйняттям концептуального бінома в китайській філософії，і 

кардинальних трансформацій змісту цього поняття серед західних 

дослідників не виникало. Водночас певних змін в європейській науці набули 

категоріальні характеристики «їнь» та «ян» в сферах генетики та фізики, що 

пробуджує новий інтерес сходознавців до цього питання.

На всіх етапах дослідження, дотримуючись дослідницької логіки, Ван 

їцзінь підсумовує вище наведені факти та твердження，робить узагальнення 

та висновки. Причому дисертантка вдало виокремила три розділи роботи 

відповідно до їх часових (зародження концептуального бінома, його втілення 

в давньокитайських літературних та філософських пам’ятках， 

концепту алізація поняття в сучасних філологічних дослідженнях), 

географічних та культурологічних (осмислення поняття та відмінність 

інтерпретації «їнь-ян» в західній та східній традиціях) характеристика

Наукові твердження й висновки， сформульовані в дисертації, 

відповідають вимогам до такого виду досліджень. Високий рівень їх 

обґрунтованості та вірогідності забезпечені:

науковим вирішенням авторки низки поставлених завдань, що сприяло 

реалізації поставленої мети дослідження, та адекватністю структурно- 

логічної схеми дослідження визначеній меті: кожен наступний розділ 

органічно пов’язаний з попереднім і доповнює його; 

використанням широкої джерельної бази за темою дисертації і достатнім 

масивом проаналізованих робіт іноземними (по відношенню до китайської) 

мовами (список використаної літератури містить 178 одиниць); 

достатньою кількістю  напрямів в апробації отриманих результатів на 

науково-практичних конференціях, здебільшого міжнародних.



Ознайомлення зі змістом дисертації， основними публікаціями та 

авторефератом дозволяє визнати， що мету дослідження виконано. Це 

знайшло відображення в основних положеннях роботи，які сформульовані 

дисертанткою особисто і характеризуються певною науковою новизною.

Зокрема, Ван їцзінь виявила використання механізму опозицій，що 

представляють ідею «їнь 一 ян», для інтерпретації певних мовних та 

літературних явищ，а також процесу комунікації. Авторці вдалося дослідити 

прояви концептуального бінома, аналізуючи твори жанру сяншен^ 

Дисертантка з’ясувала，що в основі всім відомого комічного діалогу лежить 

ідея взаємодії протилежностей, ефект 《дисгармонії》 та 《нещирості》. У  

роботі встановлено, що концептуальне поняття «їнь 一 ян» в гумористичних 

діалогах сяншен відображено в навмисно створених контекстах, які містять 

взаємопов’язані протилежності.

Авторка вперше підтвердила можливість застосування концептуального 

б ін о м а 《їнь -  ян» як інструменту інтерпретації давньокитайських віршів 

жанру ци，які представлені двома типами 一 поезія «покірна» і «свавільна». У  

дослідженні Ван їцзінь довела, що основні відм інні характеристики 

корелюють з однією з протилежностей на рівні стилю，теми，форми，слова.

Дисертантка вдало обґрунтувала можливість застосування 

концептуального бінома для вивчення стилістики старокитайської поезії 

ж а н р у《шю> і відомих парних написів，з точки зору ритміки. Ван їцзінь 

зазначає, що особлива ритміка, а саме чергування і симетрія рівних та 

контурних тонів， є маніфестацією концепту 《їнь -  ян» в стилістиці 

стародавньої китайської поезії.

Важливим здобутком дослідниці є глибокий аналіз антонімії китайської 

мови відповідно до певної тематики (сезонність, природні явища, кольори， 

стать) задля інтерпретації концептуального бінома в цьому аспекті філології. 

Спираючись на історико-ретроспективний метод аналізу опозицій， який



проведений на матеріалах вибірки китайських словосполучень，Ван їцзінь 

встановила зв’язок значень цих одиниць з досліджуваною філософською 

категорією-

Таким чином, змістовне наповнення пунктів кожного розділу дійсно має 

цілісне теоретичне та практичне значення для філологічної наукової думки.

Основні наукові положення і висновки дисертації висвітлено у 5 

наукових працях, 1 з яких опубліковано в науковому виданні України，що 

входить в міжнародні наукометричні бази даних.

Кількість, обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам М ОН 

України щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук і надають авторові право публічного 

захисту дисертації.

Докладний аналіз представлених рукопису та автореферату дисертації 

дає підстави констатувати ідентичність автореферату й основних положень 

дисертації. Наведені в авторефераті наукові положення і висновки в повному 

обсязі розкриті й обґрунтовані в тексті дисертації-

Загалом дисертаційне , дослідження здійснене на високому науково- 

теоретичному р івн і• Проте, варто зробити певні уточнення та рекомендації з 

метою подальшого удосконалення обумовленої проблематики.

L У  поодиноких випадках зустрічаються хибодруки та повторення (с. 33, 36， 

62，61).

2. Доцільним було б подати ієрогліфічну транскрипцію вжитих термінів 

(с. 4，8).

3. Доречним було б зазначити джерело абстрактних і конкретних опозицій 

《їнь — ян»，представлених в таблицях (с. 43-44).

Водночас висловлені побажання і зауваження не применшують 

загальної високої оцінки рівню виконання дисертаційної роботи, її

теоретичної цінності та практичної значущості.



Зауважимо, що в дослідженні Ван їцзінь вперше здійснила спробу

проаналізувати філософську категорію «їнь -  ян» з філологічної точки зору 

та знайти інтерпретації цього концептуального бінома в літературі й мові 

західної та східної традицій. Отже, кандидатська дисертація Ван їцзінь з теми 

«Мовні маніфестації концептуального бінома їнь-ян ( 阴阳）у китайській 

мові і їх іншомовні інтерпретації» є повністю завершеним та самостійним 

науковим дослідженням, і відповідає вимогам пп. 9Д1Д2ДЗ «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

М іністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами К М У  № 656 від 19.08.2015 p., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 

567 від 27.07.2016 p., № 943 від 20.11.2019 р.，№ 607 від 15.07.2020 р.)，а 

також вимогам, які ставляться до робіт, поданих на здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук, а її авторка Ван їцзінь заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.13 -  мови народів А зії, Африки，аборигенних народів 

Америки та Австралії.

Офіційний опонент:

доктор філологічних наук，

завідувач відділу Б л и зь ^^р [Л ІС ^_ ^ь о го  Сходу 

Інституту сходознавс 本 率 濟彳 

НАН України

ого

О.О. Хамрай

^шститут сходознавства 
імЛ-Кримського НАН України 
Підпис̂ 声 么 ш ^  
Засвідчую

вяевми секретар

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

1 іманІТа^са Шеачеш 一  -



ВІДГУК

офіційного опонента 一  кандидата філологічних наук，завідувача кафедри 

китайської філології Київського національного лінгвістичного університету
<

Любимової Ю лії Сергіївни на дисертаційне дослідження ВАН ЇЦЗІНЬ на тему: 

«Мовні маніфестації концептуального бінома їнь-ян (阴阳）у китайській мові 

та їх іншомовні інтерпретації», що подається на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 一 мови народів Азії, 

Африки，аборигенних народів Америки та Австралії

Представлене дослідження «Мовні маніфестації концептуального 

бінома їнь-ян (阴日 ) у китайській мові та їх іншомовні інтерпретації» дає 

підставу говорити про актуальність обраної теми та новизну отриманих 

результатів. Безсумнівно, ця філософська дуальна концепція знаходить своє 

відображення в різних сферах життя -  господарчій діяльності, медицині， 

філології, ф ізиці，генетиці тощо. У  дослідженні дисертантки аналізуються 

можливості застосування концептуального бінома «їнь-ян» в філології， 

зокрема — в сфері антонімії. Отже，актуальним виявляється розгляд цього 

біному з філологічної точки зору і систематизація відповідної термінології в 

західній філологічної традиції, а також застосування пояснювального 

потенціалу цього бінома в філології.

Ван їцзінь мала на меті репрезентувати зазначений біном як механізм 

інтерпретації низки явищ китайської мови і літератури, а також опрацювати 

значну теоретико-методологічну базу задля досліджень втілення 

концептуального бінома «їнь-ян» у китайській та інших мовах. Нагальна 

потреба дослідити філософську категорію з філологічної точки зору， 

систематизувати відповідну термінологію в західній традиції， а також 

посприяти розвитку фундаментальних досліджень цього концептуального 

бінома в філології обумовили актуальність дисертаційного дослідження.

київського національного університету
Відділ діловодства та архіву 
MqrQ національного універс  ̂
_  *^ні Тараса Шевченка



Актуальність проблеми визначила вибір об’єкту，предмету та мети 

дослідження. Об’єктом дослідження є концептуальний біном «їнь-ян» як 

категорія китайської лінгвокультурології. Предметом дослідження було 

визначено маніфестації цього бінома в різних мовних і літературних явищах 

сучасної китайської мови. Метою дослідження є представлення бінома їнь-ян 

(阴阳) як механізму інтерпретації деяких явищ китайської мови і літератури• 

Провівши оцінку найважливіших здобутків дисертаційного дослідження， 

варто відмітити наступні результати, що мають вагому наукову новизну.

Так, авторкою категоризовано антоніми на природні та ситуативні 

відповідно до контекстуального зв’язку в антонімічних парах, що дозволило 

оцінити їх приналежність до певної культурної традиції чи до 

концептуального бінома «їнь-ян».

Дисертанткою було систематизовано результати аналізу процесу 

формування й динаміки розвитку концептуального бінома «їнь-ян» у 

китайській культурі, а також особливості його рецепції західною культурою. 

Встановлено，що концепція 《їнь-ян» була першою，за допомогою якої 

стародавні китайці узагальнили знання про взаємодію протилежностей у 

природі， і яка згодом лягла в основу китайської філософії. Також було 

розглянуто західні концепції，які відображають взаємодію протилежностей. 

Таким чином, дослідження констатує розширення предметної сфери 

використання концептуального бінома «їнь-ян» як механізму інтерпретації 

різних явищ навколишнього світу 一 від спостережень за природними 

процесами й середовищем до вивчення соціуму і його продуктів (в рамках 

філософії，літературознавства, а також лінгвістики),

Ознайомившись із текстом кандидатської дисертації， можна 

стверджувати, що підхід Ван їцзінь до обраної теми та поставлених завдань 

наукового пошуку відзначається ґрунтовністю та логічністю  дослідження. 

Послідовний виклад змісту дисертації виконаний на достатньо високому та 

професійному науково-методичному рівні. Дослідження складається зі вступу， 

трьох розділів，висновку，списку використаних джерел та додатків. На всіх



з

етапах дослідження， описаних у трьох розділах дисертації， зроблено 

узагальнення і висновки. Список використаних джерел, а також посилання на 

них у тексті дисертації здійснено загалом з дотриманням вимог.

Заслуговує на увагу, що авторка досліджуючи феномени протилежності 

та єдності, які є невід'ємними складовими філософської та наукової думки 

Сходу, зазначає，що межі концептуального бінома «їнь-ян» доволі широкі: з 

одного боку, він може включати взаємовиключні об’єкти та властивості явищ 

природи，а з іншого 一 представляти дві протилежні сторони одного об’єкта. 

Дисертантка ґрунтовно підходить до систематизації знання про 

концептуальний біном і в західній культурі і доводить， що істотних 

метаморфоз зазначені філософські поняття на Заході не зазнали，вони зберегли 

свій автентично китайський зміст. Авторка переконливо наводить аргументи 

на користь власної точки зору，про це свідчать перелічені факти щодо 

транскрипції давньокитайських понять, а не їхній прямий переклад，а також 

поглиблений інтерес окремих представників західної науки до лаоської алхімії. 

Ч ітко встановлені завдання дали авторці змогу успішно та адекватно з 

наукової точки зору опрацювати теоретико-методологічну базу, адже 

джерелами вивчення виникнення концептуального бінома «їнь-ян» було 

обрано давньокитайські праці «Трактат Жовтого імператора про внутрішнє» 

(《黄帝内经》)，«Графічне роз’яснення Великої межі» (《太极图说》)，«Книга 

змін» (《易经》)，«Даодецзін» (《道德经》) тощо.

Значний інтерес становить спроба Ван їцзінь проаналізувати сучасні 

філологічні дослідження з метою відшукати вектори використання бінома 

“ їн ь -я н ' Зокрема, авторці вдалося вивчити феномен антонімії та зробити 

висновок，що є різниця м іж  біномом «їнь-ян» та антонімами^ На думку 

дослідниці, антонімічні пари яскраво підкреслюють контраст понять в 

реальному житті, в той час як пара《їнь-ян》є узагальнюючим знанням про 

явища природи.

Аналіз літературного жанру сяншен 一 традиційної комедійної вистави 

Китаю дав змогу дослідниці знайти маніфестації зазначеного концептуального



бінома в цьому жанрі，встановити зв’язок м іж  ними й прийти до висновку, що

концепт «їнь-ян» може бути використано як інструмент створення комічного 

ефекту в літературі. Ван їцзінь також вдалося дослідити стилістику 

давньокитайської поезії в жанрі «ши» та парних написів, і, зокрема, ритміку 

віршів, в результаті чого було обґрунтовано маніфестацію концепта «їнь-ян» 

через паралелізм рівних і контурних тонів，їх чергування та симетрію.

Важливість рецензованої дисертації підтверджується докладним 

вивченням явища антонімії в сучасній китайській та російській мовах на рівні 

вербалізації антонімічних рядів зі сфери господарчої діяльності людини，і 

ознайомленню з окресленим колом лексичних одиниць на позначення 

кольорів (чорний-білий) та статі (чоловік-жінка)- Комплексний підхід 

дисертантки до поставлених завдань надав їй змогу продемонструвати спільні 

та відмінні риси в інтерпретації кольорів у китайській та російській культурах. 

Ван їцзінь піддала етимологічному аналізу ієрогліфи 《чорний》 і «білий», 

визначивши специфіку культурної інформації та її зв'язок з відповідними 

лексичними одиницями, встановила різницю м іж  значеннями прикметників 

«чорний» у китайській та російській мовах і визначено, що значення слів на 

позначення «чорний» у двох культурах є різним через відмінність китайської 

і російської картин світу•

На окрему увагу заслуговує докладний аналіз китайських ієрогліфів 

《чоловік» і «жінка» для позначення кореляції цих слів із концептом «їнь-ян»• 

Дослідниця змогла обґрунтувати тезу про вагомий вплив суспільного 

розділення праці і функціональних обов’язків чоловіка і ж інки в Китаї на 

лінгвістичну перцепцію цих лексем у китайській мові.

Загалом, підбиваючи підсумки аналізу змісту， слід зазначити， що 

кандидатська дисертація Ван їцзінь є самостійним і структурно завершеним 

дослідженням, що характеризується єдністю змісту й， безперечно, має 

постульовану автором наукову-теоретичну та практичну цінність.

Теоретична значущість роботи полягає в науковому обґрунтуванні та 

систематизації лексичних репрезентацій бінома «їнь-ян» в китайській



лінгвокультурі. Значний практичний інтерес становить складання переліку

антонімічних пар в рамках концептуального бінома，а також у перекладах й 

інтерпретаціях творів у різних літературних жанрах. Узагальнені результати 

дисертаційного дослідження можуть бути використані під час складання 

навчальних посібників з китайської мови і літератури，етимологічних 

словників ієрогліфів， а також у процесі підготовки лекцій з 

лінгвокультурології.

Висновки дослідження повністю відповідають сформульованим у вступі 

завданням та змісту самої роботи, випливають з її основних положень. 

Дисертантка стисло формулює основні результати дослідження, які викладені 

зокрема й у структурній частині автореферату.

Попри загальне позитивне враження, дисертація містить певні 

дискусійні положення，які потребують уточнення，пояснення，корекції, а саме:

1. У  вступі на стор. 21 і далі у тексті роботи заявлено，що «зроблено спробу 

дослідити інтерпретацію бінома «їнь-ян» в іноземних (по відношенню до 

китайської) мовах», але не уточнено, в яких саме іноземних мовах і з якою 

метою. На нашу думку，у ході дослідження було б доречним уточнити це 

твердження, адже в основному праця Ван їцзінь сфокусована на аналізі 

семантики лексичних одиниць китайської і російської мов.

2. У  підрозділі 2.3 вивчається концептуальний біном 《їнь-ян》 в 

міжкультурній комунікації, аналізуються роботи низки китайських вчених і 

їхнє бачення та осмислення цього поняття. Зауважимо, що потребує уточнення, 

як саме комунікативний процес може бути розглянутий в термінах гармонії 

«їнь» і «ян», аби сформувалося повне уявлення про маніфестації 

концептуального бінома в процесі комунікації двох і більше культур. 

Доречним було б включити приклади репрезентації бінома у мовленні，а також 

варто було б приділити більше уваги думкам західних спеціалістів щодо цього

питання.



Хотілося б ознайомитися з більш детальною інформацією про

перспективи подальших досліджень концептуального бінома «їнь-ян» у 

лінгвістиці й можливостей залучення отриманих даних у навчальному процесі.

Однак, висловлені зауваження не применшують наукової значущості 

дисертаційної роботи，обґрунтованості та новизни її результатів, а лише 

вказують на можливі напрямки вдосконалення подальшої дослідницької 

діяльності дисертантки.

Отже, ознайомлення з авторефератом та дисертаційною роботою 

Ван їцзінь дає змогу стверджувати, що подана робота є самостійним і 

оригінальним дослідженням，у якому представлено авторський підхід до 

розв’язання актуальної та важливої у теоретичному і практично- 

філологічному сенсі наукової проблеми. Кандидатська дисертація Ван їцзінь 

«Мовні маніфестації концептуального бінома їнь-ян (阴阳）у китайській мові 

та їх іншомовні інтерпретації» відповідає вимогами пп. 9，11，12，13《Порядку 

присудження наукових ступенів»，затвердженого Постановою К М У  №567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами，внесеними згідно з Постановами К М У  №656 від 

19.08.2915 р”  №1159 від 30.12.2015 р”  та №567 від 27.07.2016 р”  №943 від 

20.11.2019р.，№607 від 15.07.2020 р .)，а також вимогам до робіт，які подаються 

до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.13 — мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 

Америки та Австралії.
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