
ВІДГУК 

офіційного опонента про дисертацію 

Любимової Юлії Сергіївни 

"Функціонально-семантичне поле модальності в сучасній китайській мові", 

подану на здобуття наукового ступеню кандидата філологічних наук 

(спеціальність 10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 

Америки та Австралії) 

Одним з перспективних напрямків сучасних досліджень є вивчення 

граматичної системи китайської мови. Інтерес лінгвістичних студій до аналізу цієї 

мови викликаний тим, що питання структури цієї мови досить довгий час 

не входило до кола зацікавлень китайських і зарубіжних мовознавців. Зокрема 

й категорія модальності в китайській мові не було повноцінно, комплексно 

досліджена. Незважаючи на підвищений інтерес до аналізу цієї семантичної 

категорії у сучасній лінгвістиці, а також розгляд модальності як комплексу 

категорій у світлі лінгвістичного функціоналізму, питання вивчення цієї 

категорії й досі носить дискусійний характер. 

Проблематика досліджень у китайських лінгвістичних студіях 

обумовлена дискурсивним питанням щодо граматичного устрою китайської 

мови, системи частин мови, багатозначності слів. У китайських граматичних 

розвідках представлені фрагментарні дослідження засобів і способів реалізації 

категорії модальності, і це обумовлює необхідність дослідження цієї 

семантичної категорії як складної системи. 

Саме на це направлене дисертаційне дослідження Ю.С. Любимової, 

присвячене функціональному аналізу категорії модальності, як пріоритетного 

напрямку у дослідженні такої комплексної категорії, а також моделюванню 

функціонально-семантичого поля модальності в сучасній китайській мові. 

В роботі модальність визначено як суб'єктивну, під Якою розуміють категорію, 

яка вказує на прямий зв'язок мови і мислення через вибір мовцем певних 

засобів для реалізації думок і містить "антропоцентричний чинник". )ОПОЦЄНТрИЧНИИ ЧИНШЇВ 

Відділ діловодства та архіву 
Кмївського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
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Таким чином, дослідження функціонально-семантичного поля 

модальності є важливим з огляду на те, що функціональний аналіз уможливлює 

вивчення граматичної будови китайської мови і взаємовідношень між 

структурними елементами на всіх мовних рівнях. Воно вписується в коло 

праць, спрямованих на вивчення функціонування одиниць мови, а також 

на виявлення їхніх комунікативних характеристик, і дає чітку цілісну картину 

особливостей цієї семантичної категорії в китайській мові. 

Актуальність дослідження визначається комунікативною спрямованістю 

сучасних функціоналістичних студій до вивчення семантичної категорії 

модальності й міри її представленості в національній картині світу, а також 

необхідністю опису засобів і способів і"ї реалізації в мовленні, субкатегоризації 

модальних значень у межах функціонально-семантичного поля модальності 

в сучасній китайській мові, що зумовлюється загальною тенденцією сучасної 

лінгвістики до аналізу мови з точки зору і'ї зв'язку з мисленням. 

На особливу з^вагу заслуговує проблема інтегрування класифікацій виявів 

модальних відношень у китайському мовленні для чіткого й конкретного 

розуміння категорії модальності, адже цей комплекс наукових проблем донині 

не знайшов достатнього розв'язання в працях лінгвістів-китаєзнавців. 

Об'єктом дослідження було обрано семантичну категорію модальності 

в сучасній китайській мові. Предметом дослідження є функціонально-

семантичне поле модальності в сучасній китайській мові як сукупність засобів 

мовної і мовленнєвої реалізації семантичної категорії модальності. 

Матеріалом дослідження було обрано 35 текстів різних стильових 

жанрів, що дозволило продемонструвати варіативність засобів реалізації 

модальності в сучасній китайській мові. Ілюстратвні приклади подані 

іїо всьому тексту роботи доречно. 

Доцільність застосованих Ю.С. ЛюбимовоК) лінгвістичних методів 

свідчить про достовірність отриманих результатів. Було застосовано низку 

спеціальних лінгвістичних методів, що включають: метод функціонального 

аналізу, метод моделювання функціонально-семантичного поля, компонентний 
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аналіз, опозиційний аналіз, контекстуальний аналіз, які в комплексі дозволили 

дослідити і схарактеризувати функціонально-семантичне поле модальності 

в сучасній китайській мові. 

Власне, у здійсненні комплексного аналіза категорії модальності 

як функціонально-семантичного поля й полягає новизна проведеного 

дослідження. Було доведено доцільність залучення фз^нкіонального підходу до 

вивчення семантичної категорії модальності в китайській мові, а також 

уточнено сутність поняття модальності й специфіку її дослідження у китайській 

мові зокрема. Новизною відзначено характеристику структури функціонально-

семантичного поля модальності, а також аналіз субполів, що входять до його 

складу. До того ж, вперше в українській китаїстиці виявлено, схарактеризовано 

категорійні ситуації у межах функціонально-семантичного поля модальності 

й представлено типологію категорійних ситуацій у межах функціонально-

семантичного поля модальності в сучасній китайській мові. 

Практичне значення рецензованої дисертації не викликає сумніву, 

її основні положення й висновки є певним внеском в процес викладання 

китайської мови, теоретичної граматики китайської мови, а також у теорії 

й практиці перекладу. Отримані результати можуть бути залучені в укладанні 

посібників, підручників з китайської мови, а також у подальших розвідках 

в сфері граматичної системи китайської мови. 

Основний зміст дисертації висвітлено у восьми авторських публікаціях, 

виконаних одноосібно (3,02 ум. др. арк.), у чотирьох наукових статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України (2,14 ум. др. арк.), 

в одній статті в зарубіжному фаховому виданні (0,35 ум. др. арк.) та трьох тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях (0,53 ум. др. арк.). 

Позитивно оцінюючи в цілому представлене дослідження 

Ю.С. Любимової, відзначимо насамперед його наукову ґрунтовність. 

Висловлені думки і наукові положення є результатом глибокого осмислення 

опрацьованих у процесі роботи науково-теоретичних джерел, значну частку 

іншомовних джерел з досліджуваної в роботі тематики. Авторка дотримується 
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логічно обґрунтованої структури у побудові своєї роботи, іцо відповідає 

нормативним вимогам і дозволяє реалізувати поставлені завдання та мету. 

Робота складається з чотирьох розділів. 

Перший розділ присвячений проблематиці досліджень граматичної 

сучасної мови, а також актуальності залучення функціонального підходу для 

її вивчення. Було висвітлено й уточнено сутність поняття модальності, а також 

особливості дослідження цієї категорії в китайському мовознавстві. 

У другому розділі обґрунтовано доцільність використання 

функціональого методу, сформовано основні етапи моделювання 

функціонально-семантичного поля модальності, а також представлено 

методику аналіза категорійних ситуацій у складі цього функціонально-

семантичного поля. 

Третій розділ присвячений інвентаризації мовних засобів, які реалізують 

семантичну категорію модальності в мовленні. Було встановлено, 

що функціонально-семантичне поле модальності в сучасній китайській мові 

є складною структурою, яка складається з п'яти субполів, які взаємодіють між 

собою. Так, було схарактеризовано структуру субполів можливості, 

необхідності, достовірності, оптативності, імперативності, а також встановлено 

центральні й периферійні засоби, які перебувають у складі зазначених субполів. 

Власне, в цьому полягає новизна дисертаційного дослідження, в якому вперше 

було здійснено ґрунтовний комплексний аналіз засобів і способів реалізації 

модальності в китайській мові. 

Результати інвентаризації та розподілу засобів за принципом "центр-

периферія" дозволили виявити й схарактеризз^ати категорійні ситуації у складі 

функціонально-семантичного поля модальності в сучасній китайській мові, що 

знайшло відображення у четвертому розділі дисертаційного дослідження. 

Новизною відзначено виведення типології категорійних ситуацій, 

представленої у четвертому розділі. Було виведено й досліджено п'ять груп 

категорійних ситуацій - категорійні ситуації субполя можливості, необхідності, 

достовірності, оптативності й імперативності. 
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Висновки, яких дійшла Ю.С. Любимова, є новими та переконливо 

сформульованими. Авторка послідовно виконувала завдання й досягнула 

поставленої мети - визначила особливості мовної і мовленнєвої реалізації 

семантичної категорії модальності в сз^асній китайській мові. Було 

обґрунтовано доцільність залучення функціонального підходу до вивчення 

категорії модальності в сучасній китайській мові; уточнено сутність 

семантичної категорії модальності й закономірності її відображення 

в китайській мові; визначено структуру функціонально-семантичного поля 

й схарактеризовано субполя у його складі; визначено, проаналізовано засоби 

і способи реалізації модальності; виявлено категорійні ситуації й виведено їхню 

типологію. 

Разом з тим, дисертаційна робота не позбавлена деяких недоліків, 

зокрема: 

1. Недостатньо висвітлено процес відбору ілюстративного матеріалу, 

через що виникає питання щодо доцільності включення перекладної літератури 

та літератури, виданої поза межами материкового Китаю (Сінгапур, Тайвань), 

де функціонують дещо відмінні стандарти китайської мови. 

2. Доречним було б окреме висвітлення функціонування веньянізмів, які 

за твердженням авторки теж були включені до аналізованих елементів, через 

специфіку їх вжитку та структурні особливості. 

3. Недостатньо висвітлено роль темпорального аспекту у зв'язку 

з модальністю, зокрема у слів ^ та 

Крім того, у роботі є ряд помилок технічного характеру. Зокрема, 

у Розділі 2 назва пункту 2.1 не співпадає у змісті та тексті дисертації, 

китаиськомовні джерела у списку використаної літератури та ілюстративних 

матеріалів подані непослідовно через помилки у транслітерації прізвищ ^ 21іао 

та Ш 8Ьеп. Недоліком можна вважати також повну відсутність наочного 

матеріалу (таблиць, ілюстрацій, графіків тощо), який допоміг би краще 

структурувати роботу. 
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Ці зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку і не 

заперечують основних наукових здобутків дисертаційної роботи, виконаної на 

належному науково-теоретичному рівні. Вона становить цілісне самостійне 

дослідження, здійснене на ретельно опрацьованому авторкою фактичному 

матеріалі, на основі чого зроблено нові переконливі висновки. Робота 

відповідає вимогам Міністерства освіти України та пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. за № 567 і може бути рекомендована до 

захисту зі спеціальності 10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенних 

народів Америки та Австралії. 

Кандидат філологічних наук, 

Молодший науковий співробітник 

Відділу Далекого Сходу 

л 
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ВІДГУК 
офіційного опонента про дисертацію 
ЛЮБИМОВОЇ ЮЛІЇ СЕРГІЇВНИ 

"ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ МОДАЛЬНОСТІ 
В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ", 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.13 - мови народів Азії, Африки, 

аборигенних народів Америки та Австралії 

Дисертаційну працю Юлії Сергіївни Любимової присвячено дослідженню 

функціонально-семантичного поля модальності в сучасній китайській мові, яке 

виконано на матеріалі китайських тлумачних та фразеологічних словників 

китаиськомовних текстів різних стильових жанрів, а також зразків автентичного 

мовлення носіїв китайської мови. Виконана робота висвітлює функціональну 

специфіку граматичної будови сучасної китайської мови і відзначається 

безсумнівною актуальністю, зумовленою комунікативною спрямованістю 

сучасних лінгвістичних студій до вивчення семантичної категорії модальності й 

ступеня ї'ї відображення в національній картині світу, а також необхідністю опису 

засобів і способів її реалізації в мовленні, субкатегоризації модальних значень у 

межах функціонально-семантичного поля модальності в сучасній китайській мові. 

Юлія Сергіївна Любимова вперше на репрезентативному мовному матеріалі 

змоделювала структуру функціонально-семантичного поля модальності, а також 

субполів у межах ФСП модальності в сучасній китайській мові на основі 

виявлених модальних значень та довела,що функціонально-семантичне поле 

модальності в сучасній китайській мові носить поліцентричний характер у зв'язку 

з варіативністю граматичних і лексико-граматичних засобів, що реалізують 

семантику модальності. Дослідниця стверджує і змістовно доказує проведеним 

комплексним лінгвістичним аналізом словників, текстів та зразки автентичного 

мовлення носіїв китайської мови, шо функціонально-семантичне поле 

модальності в сучасній китайській мові презентує складну сегментарну структуру 

з предикативними ядрами, семантичною основою якої є низка категорійних 

ситуацій, що ґрунтуються на п'яті субполях - "можливість", "необхідність", 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
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"достовірність", "оптативність" та "імперативність", які органічно складаютьсяв 

єдиний модальний пазл китайської національно-культурної картини світу. 

Об'єктом проведеного дослідження є семантична категорія модальності в 

сучасній китайській мові. Предметом аналізу обрано функціонально-семантичне 

поле модальності в сучасній китайській мові як сукупність засобів мовної і 

мовленнєвої реалізації семантичної категорії модальності. Метадисертаційного 

дослідження полягає у визначенні особливостей мовної і мовленнєвої реалізацій 

семантичної категорії модальності в сучасній китайській мові. Для досягнення 

поставленої мети та виконання завдань Ю.С. Любимова запропонувала 

методологічні процедури моделювання ФСП модальності, зокрема визначення 

категорії, а саме семантичної категорії модальності, яка є семантичним 

підґрунтям для відповідного функціонально-семантичного поля, а також 

встановлення межі функціонально-семантичного поля модальності в сучасній 

китайській мові, і сформувала достатній мовний корпуссклад якого утворюють: 

чотири тлумачних та фразеологічних словник китайської мови, з яких для аналізу 

було вилучено 27 модальних часток, 50 модальних дієслів, 49 модальних 

прислівників, 58 умовних конструкцій, 11 конструкцій з подвійним запереченням 

та ін.; 35 китаиськомовних текстів різних стильових жанрів, а також 243 зразки 

автентичного мовлення носіїв китайської мови. 

Дисертація, загальний обсяг якої складає 205 сторінок, з них 180 сторінок 

основного тексту, логічно структурована і складається з переліку умовних 

скорочень,вступу, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, загальних 

висновків, списку використаної літератури (185 позицій), списку джерел 

довідкового характеру (4 позиції),джерел ілюстративного матеріалу (34 позиції). 

У першому теоретичному розділі" Теоретичні засади дослідження 

функціонально-семантичного поля модальності в сучасній китайській мові"{сЛА-

51),аналітично узагальнюючи класичні та сучасні лінгвістичні підходи до 

вивчення категорії модальності, Ю. С. Любимова вдало адаптувала їх до 

граматичної парадигми китайській мови і висвітлила сутність семантичної 
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категорії модальності як поняттєвої категорії, сконцентрувавшись перш за все на 

її функціональному аспекті в межах двох великих лінгвістичних теорій 20го 

століття - польових структур та функціонально-семантичного поля (с.41-45). 

У другому методологічному розаїлі"Методологічні засади дослідження 

функціонально-семантичного поля модальності в сучасній китайській мові" 

(с.52-68)авторкою запропоновано методологію моделювання категорійних 

ситуацій у складі функціонально-семантичного поля модальності, що дозволило 

їй виявити засоби реалізації семантики модальності в китайській мові, а також 

схарактеризувати особливості їхнього функціонування в мовленні. 

Так,Ю. С. Любимова змістовно доводить необхідність виокремлення у межах 

функціонально-семантичного поля п'яті субполів модальності: можливості, 

необхідності, достовірності, оптативності та імперативності. При цьому 

дослідниця для характеристики центру і периферії кожного із субполів залучила 

компонентний й опозиційний види аналізу, завдяки яким було детально 

проаналізовано всі значення, що можуть реалізувати в мовленні представлені у 

складі субполів мовні засоби, а також встановлено особливості функціонування 

засобів реалізації модальності в китаиськомовних текстах різних функціональних 

стилів і жанрів (с.60-62).У свою чергу, дослідниця вважає моделювання 

функціонально-семантичного поля повноцінним тільки тоді, якщо вивчено не 

лише засоби і способи реалізації семантичної категорії у мовленні, а також 

досліджено й особливості їхнього функціонування безпосередньо у висловленні, 

що можливо завдяки процедурам субкатегоризації й типологізації категорійних 

ситуацій, які співвідносяться з мовною системою в Гї динамічному аспекті (с.63). 

У третьому практичномурозділі^-Сгттрук-турд функціонально-семантичного 

поля модальності в сучасній китайській мові»(с. 69-146) авторкою глибоко 

проаналізовано засоби і способи реалізації модальності в межах кожного із 

субполів, досліджено й схарактеризовано субполя 

в межах ФСП на основі виявлених модальних значень, а також здійснено їхній 

розподіл за принципом "центр-периферія". Дослідниця у викладі цього розділу 
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доказово ілюструє за допомогою яскравих прикладів із китайськомовного 

лексикографічного корпусу всі п'ять субполів функціонально-семантичного поля 

модальності в сучасній китайській мові - "можливість", "необхідність", 

"достовірність", "оптативність" та "імперативність", що дозволяє авторці зробити 

узагальнюючий висновок про те, що функціонально-семантичне поле 

модальності в сучасній китайські мові має складну, сегментарну поліцентричну 

структуру з предикативними ядрами нечітко вираженого характеру(с.144). 

У четвертому практичному розтл'і"Типологія категорійних ситуацій у 

межах функціонально-семантичного поля модальності в сучасній китайській 

мові"{с. 147- 180)Ю. С. Любимова запропоновала типологію 

(класифікацію)категорійних ситуацій у межах кожного із п'яті субполів 

функціонально-семантичного поля модальності в сучасній китайській мові. В 

результаті комплексного лінгвістичного аналізу категорійних ситуацій у складі 

ФСП модальності авторка встановила, що для типології КС необхідне 

врахування не лише аналізу денотативних ситуацій, а й інтерпретаційного 

компонента висловлення, який можна виявити лише за умови врахування 

контексту. Вибір того чи іншого засобу для реалізації семантики модальності, 

на думку авторки, залежить передусім від інтенції мовця, його способу 

мислення і того, як він інтерпретує ту чи іншу конситуацію мовлення (с.180). 

Переходячи до критичної частини відгуку, хочу зупинитися на деяких 

зауваженнях та питаннях, які кличуть до дискусії під час захисту та можуть бути 

враховані дослідницею у ї'ї подальших наукових пошуках: 

1. У підрозділі 3.5 "Функціонально-семантичне субполе модальності 

імперативності" на сторінці 141 Ви пишете, що "форма риторичного запитання 

також може виражати значення спонукання в пом'якшеній формі - це може бути і 

порада, і наказ". Створюється враження, що Ви поєднуєте 

прескриптивний/облігативний мовленнєвий акт "наказ" і сугестивний /адвісивний 

мовленнєвий акт "порада" в спільну групу засобів "спонукання в пом'якшеній 

формі". Як що таке дійсно є можливим у китайському субполі модальності 
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імперативності, то хотілось би почути Вашу думку щодо причини такого 

поєднання різних за своїм типом (категоричний наказ : нейтральна порада) 

спонукальних інтенцій, які можливо мають етноспецифічний характер. 

2. Потребують кількісного уточнення дані щодо частотного розподілу 

модальних модифікаторів (це лексичні засоби - модальні частки, модальні 

дієслова, модальні прислівники, а також синтаксичні засоби - умовні конструкції, 

конструкції з подвійним запереченням, риторичні питання та ін.), які було Вами 

вилучено із лексикографічних джерел, але нажаль у тексті праці відсутні кількісні 

(абсолютні та процентні) показники їхнього розташування у класифікації. Тому 

хотілось би почути на захисті, який саме із названих типів модальних 

модифікаторів є найбільш частотним в функціонально-семантичному полі 

модальності в китайській мові? Яким чином кількість окремих модальних 

модифікаторів, наприклад, модальних часток корелює із певним стильовим 

жанром тексту?Які спостереження також щодо частотності використання 

умовних конструкцій Ви зробили під час аналізу зразків автентичного мовлення 

носіїв китайської мови, використання яких, на мою думку, свідчить про цікавий 

ідентифікаційний експеримент в праці. 

3. Класично відомо, що модальність є мовною універсалією, яка належить 

до основних категорій будь якої мови. Тому на захисті хотілось би почути Ваші 

міркування на перспективу: яке місце посідає оптативний тип модальності в 

китайській мові і в китайський лінгвокультурі в порівнянні, наприклад, із 

оптативним типом модальностів європейських мовах/лінгвокультурах і яким 

чином оптативність відбивається на просодичному рівні усного мовлення носії в 

китайської мови з урахуванням чоловічого або жіночого тендера? 

Висловлені зауваження та побажання не зачіпають концептуальної сутності 

дослідження й у жодному разі не применшують його теоретичного та 

практичного значення. Дисертація Юлії Сергіївни Любимової є актуальним, 

оригінальним, концептуально завершеним науковим дослідженням, що виконано 

на матеріалі китайських тлумачних та фразеологічних словників китаиськомовних 
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текстів різних стильових жанрів, а також зразків автентичного мовлення носіїв 

китайської мови і у якому вперше представлено теоретичне узагальнення й нове 

розв'язання проблеми визначення особливостей мовної і мовленнєвої реалізації 

семантичної категорії модальності в сучасній китайській мові. Основні результати 

проведеного комплексного дослідження функціонально-семантичного поля 

модальності в сучасній китайській мові повністю викладено у достатній кількості 

статей, виданих у наукових фахових збірниках України, і тезах доповідей на 

конференціях. Зміст автореферату дисертації ідентичний ї'ї основним 

положенням, містить наукові спостереження і висновки та відповідає чинним 

стандартам. 

Викладене дає підстави вважати, шо дисертаційна робота "Функціонально-

семантичне поле модальності в сучасній китайській мові" і за змістом, і за 

формою цілком відповідає вимогам Міністерства освіти України та пп. 9, 11, 12, 

13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. за № 567,а ї'ї авторка, Юлія 

Сергіївна Любимова, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.13 - мови народів Азії, Африки, 

аборигенних народів Америки та Австралії. 

Офіційний опонент -

доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри 

іноземних мов № 2 

Національного університету 

"Одеська юридична академія" 

Від "Ш."^ ^л-т-о^ 
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

Н. В. Петлюченко 

Підпис Петлюченко Н.В. засвідчую 

Вчений секретар НУ "ОЮА" ченко 
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