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Присвячена дослідженню китайського молодіжного сленгу в контексті його 

функціонування в Інтернет-мережі дисертація О.О. Кравченко заслуговує на увагу 

передовсім з огляду на два моменти: 1) об’єкт вивчення; 2) комплексний підхід до 

аналізу пласту молодіжних лексем китайського сегменту Інтернет-простору з 

позицій лінгвістичного, лінгвокультурологічного та лінгвопрагматичного аналізу.

Необхідно зазначити, що тривалий час сленгові та жаргонні шари розмовної 

лексики мови залишалися поза увагою вітчизняних учених. Ставлення філологів та 

мовознавців до підмов та підсистем було відверто негативним. Причиною такого 

нехтування була тоталітарна радянська ідеологія, що виключала зі сфери наукового 

дослідження мовний шар сленгу. Звичайно, що за таких умов жаргонологія не 

розвивалася як наука. Але будь-яка національна мова характеризується не лише 

літературною лексикою, а й різноманітними територіальними та соціальними 

діалектами, яким властиві певні лексичні, граматичні та фонетичні особливості, що 

відрізняються від загальнонаціональних літературних норм. У цьому відношенні 

рецензована дисертація є актуальною, оскільки у ній чи не вперше, принаймні у 

вітчизняному лінгвокитаєзнавстві, зроблено аналіз та систематизацію особливостей 

функціонування молодіжних сленгізмів у контексті девіаційних процесів, 

характерних для лексики та граматики молодіжного мовлення китайців, а також 

динаміці культурних зсувів, що вивчалися на матеріалі текстів-репрезентантів

молодіжної комунікації в Інтернеті.



Отже, актуальність даної дисертаційної праці обумовлена необхідністю 

подальшого поглибленого вивчення пласту китайських молодіжних сленгових 

лексем, зокрема у контексті їх уживань на обріях Інтернет-простору. Оцінюючи 

найважливіші здобутки представленої дисертації, необхідно вказати на такі 

результати, що мають вагому наукову новизну:

1) розроблено теоретико-методологічні засади дослідження сленгізмів, які 

функціонують у молодіжному сегменті китайськомовної блогосфери;

2) вперше визначено та систематизовано основні засоби та моделі творення 

сленгізмів у молодіжному сегменті китайськомовної блогосфери;

3) встановлено параметризацію трансформаційних процесів, які відбуваються 

у молодіжному мовленні на всіх його рівнях організації, зокрема лексико- 

семантичному, морфолого-синтаксичному та структурно-текстовому;

4) виявлено лінгвопрагматичні особливості функціонування сленгізмів у 

китайськомовному молодіжному дискурсі;

5) вирізнено комунікативні інтенцїї молодих користувачів під час Інтернет - 

спілкування у рамках особистісно - орієнтованого (тендерний дискурс) та 

інституційно-орієнтованого (політичний дискурс).

Детальне ознайомлення з дисертацією Одарки Олександрівни дозволяє 

констатувати, що підхід дисертантки до дослідження китайського молодіжного 

сленгу на обріях його реалізації в Інтернет-просторі відзначається ґрунтовністю і 

фаховістю. Необхідно відзначити хороше структурування роботи, кожен розділ якої 

є логічним продовженням попереднього, розвиваючи і доповнюючи його.

Достатня кількість опрацьованого фактичного матеріалу, його детальний 

аналіз та використання адекватної методики дослідження забезпечили 

обґрунтованість отриманих у ході роботи висновків.

Меті і завданням, які поставила перед собою Одарка Кравченко, відповідає 

побудова дисертаційного дослідження, яке складається зі вступу, чотирьох розділів 

основної частини з порозділовими висновками, загальних висновків, списку 

використаної літератури. Позитивне враження справляють також додатки та 

таблиці із наведеними прикладами молодіжних сленгізмів (с.135-151), 



представлених у формі цифрових комбінацій та абревіатур молодіжного сегменту 

китайського Інтернет- простору.

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, коректно сформульовано її мету, 

об’єкт і предмет дослідження. Джерелами фактичного матеріалу слугують слеягізми 

китайськомовного сегменту Інтернет-мережі (двісті лексичних одиниць), вирізнені 

за допомогою методу суцільної вибірки з повідомлень на молодіжних Інтернет- 

сервісах: блогоплатформ (8іпа Ь1о§), (Тіехіе Ь1о§),

(Кепгеп у/ап§ Ь1о§), (Кехие Ь1о§), мікроблогів (8іпа ї¥еіЬо),

(Тепсепґ АУеіЬо), (8оііи Ь1о§), (ИеґЕазе

АУеіЬо), форумів ЖВОЕЕЕ (Ваіби ііеЬа), 1ОЖЖЙ; (ОоиЬап Іипґап) АїЖїЙІД 

(Тіапуа Іипґап), М-ґіте НЕ А ІД) (81іі§иап \уап§),

ЕґШЕіАИАд (Меп§піап§ Ьаіке Іипґап), сервісу запитань та відповідей пошукової 

системи “Байду” (хЬіЬи хуепсіа луап§х1іап).

Також тут із зазначенням мети застосування окреслено використані в роботі 

дослідницькі методи, сформульовано новизну, теоретичне і практичне значення 

тощо.

У першому розділі роботи «Китайський молодіжний сленг у сучасних 

лінгвістичних дослідженнях (с. 21-60)», який слугує підґрунтям для наступних, 

авторка глибоко проаналізувала сучасний статус сленгу у мовознавчій науці, 

окреслила межі поняття «сленг» та суміжні з ним - «жаргон» та «арго», опрацювала 

наукові доробки сучасних дослідників молодіжного сленгу в україністиці 

(Л. Заводна, Т. Івахненко, Л. Науменко, О. Тепла, О. Тищенко, А. Шумейко), 

русистиці (В. Саляєв, Л. Сінєльнікова, Л. Скворцов, І. Соболєв, Е. Туманян, 

О. Уздинська), англіцистиці (Л. Денисюк, Т Міщук, Ю. Нестеренко, В. Перетокіної), 

китаїстиці ($А4Ж (Ань Чживей), Люй Хен’їй'І'Ж'І'д (Сунь Гочже) 

А А (Чжан Лі), (Чжан їнвей), (Чжан Юньхуей). Аналіз великого

об’єму китайськомовних праць дозволив дисертантці прийти до висновку про те, що 

тематика молодіжних бесід на Інтернет-майданчиках охоплює не тільки 

комунікацію особистісно-орієнтованого спрямування, але й обговорення нагальних 

подій, що мали місце в суспільно-політичному житті Китаю. Події такого характеру 



китайська молодь ставить у центр обговорення на форумах, чатах, пише про них у 

власних блогах (с.54). Подані авторкою у цьому розділі приклади (с.54-5 8), без 

сумнівно, підтверджують заявлений нею висновок про присутність 

екстралінгвістичного (а саме суспільно-політичного!) чинника функціонування 

китайської молодіжної субмови в Інтернет-просторі.

У другому розділі дисертації «Структурні трансформації в китайській 

молодіжній Інтернет-комунікації» (с. 69-121) Кравченко О.О. фокусує увагу на 

структурних трансформаціях китайського молодіжного мовлення в Інтернет-мережі, 

що характеризуються численними порушеннями нормативної граматики сучасної 

китайської літературної мови. Цілком об’єктивним є спостереження авторки про те, 

що потреба молоді як активних Інтернет-користувачів у прискоренні процесу 

комунікації в Мережі призвела до утворення великої кількості нових лінгвальних 

одиниць у китайській мові, розширивши можливості молоді обирати найзручніший 

для них засіб передачі та обміну інформації в Інтернет-просторі. Усе це дозволяє 

зробити Інтернет-комунікацію швидшою та цікавішою. Проте очевидним є і той 

факт, що заміщення питомих елементів іноземними, копіювання моделей 

спілкування західного типу, вульгаризація традиційної семантики слів, надання 

лексемам нових функцій - усе це, із кожним сленгізмом, все більше й більше 

розхитує усталені лексико-граматичні норми (с. 123). Підтвердження вище заявлених 

тверджень продемонстровано на низці прикладів, загальна кількість яких у цьому 

розділі становить 100 лексичних одиниць.

У третьому розділі дисертації «Динаміка культурно зумовлених 

трансформацій в китайській молодіжній Інтернет-комунікації» (с. 124-163) 

Кравченко О.О. зроблено спробу встановити семантичну кореляцію між 

традиційною семантикою цифр в китайській культурі та новонабутою 

інтернетівською. Варто відзначити вдалий, на наш погляд, вибір дослідницького 

підходу авторки, що полягає у аналізі символіки чисел та вивченні ставлення 

сучасної молоді до цифрових знаків не лише з точки зору омофонічної тотожності 

китайських цифр та відповідних оригінальних лексем китайської літературно" мови, 

а й з точки зору традиційної семантики числових знаків у Стародавньому Сході. 

Завершує цей розділ запропонована Одаркою Олександрівною класифікація 



китайських молодіжних Інтернет-сленгізмів, представлених у формі абревіатур та 

омофонів.

У заключному розділі дисертації «Лінгвопрагматичні особливості 

функціонування сленгізмів у молодіжному китайськомовному Інтернет-дискурсі» 

(с. 166-209 ) визначено типи МА (мовленнєвих актів) мікротекстів як тендерно 

маркованого дискурсу, так і політичного дискурсу. Виявлено, що вербальна 

реалізація МА тендерного дискурсу молодіжного сегменту Інтернет- простору 

здійснюється шляхом вживання пейоративно забарвлених сленгізмів, семантичне 

наповнення яких характеризується високим ступенем негативної емоційно- 

експресивної забарвленості, а політичного - шляхом вживання сленгованих виразів 

негативного, викривального щодо дій урядовців характеру.

Ключовою ідеєю рецензованого дисертаційного дослідження є теза про те, що 

сленгова лексика молодіжного сегменту китайськомовної кіберзони відбиває мовну 

картину світу сучасної китайської молоді. Активні номінаційні процеси, які 

відбуваються в цій мові субстандарту мають амбівалентну ціннісну природу: з 

одного боку, молодіжні сленгізми, утворені в процесі Інтернет-комунікації, 

сприяють природній необхідності поповнення та оновлення словникового складу 

сучасної китайської мови, проте з іншого - новостворені лексеми часто-густо мають 

згрубілий, обсценний характер, а застосування буквено-цифрових кодів замість 

нормативних ієрогліфів, використання іномовних морфем у письмовій комунікації, 

навмисне порушення лексико-граматичних норм, нівелювання усталених у мові 

традицій - сприяє поступовому розхитуванню норми китайської літературної мови.

Завершують роботу доволі розгорнуті, добре структуровані логічні висновки, 

які віддзеркалюють основні результати дослідження.

На нашу думку, для результатів рецензованого дисертаційного дослідження 

властива теоретична і практична значущість. Воно є певним внеском у розвиток 

граматики, лексикології сучасної китайської мови, яка вивчає походження, 

семантику, структуру та функціонування слів та фразеологізмів, а також їх місце в 

лексико-фразеологічній системі мови. Отримані дані щодо трансформації 

традиційної семантики досліджуваних нами лексичних одиниць мають безпосереднє 

відношення до соціальної диференціації лексичного складу китайської мови, а 



проаналізовані приклади вживання молоддю лексем в не характерних для них 

граматичних функціях сприятимуть подальшому дослідженню широкої проблеми 

виділення частин мов у сучасній китайській мові. Результати дослідження можуть 

бути використані в нормативних навчальних курсах, а також при розробці 

спецкурсів з загального мовознавства, практичної граматики, лексикології та 

стилістики китайської мови, у рамках спецкурсів із лінгвопрагматики, 

соціолінгвістики, лінгвокультурології, лінгвістичної експертизи тексу.

Основні положення та висновки рецензованої дисертації викладені у дев’яти 

одноосібних публікаціях авторки та апробовані на достатній кількості наукових 

конференцій.

Ознайомлення з текстом автореферату дозволяє стверджувати його 

ідентичність із основними положеннями дисертації та відповідність вимогам МОН 

України.
Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження О. О. Кравченко, вважаємо за 

необхідне звернути увагу на низку дискусійних положень та зауважень:

1) У висновках до 2 розділу повторюється перший абзац вступу до 3 розділу:

Мова китайської молоді, представлена в мережі Інтернет, може 

досліджуватися у двох площинах: 1)як «новояз» та 2) як процес соціальної 

адаптації мови до глобалізованого світу (с.121)» А у першому абзаці вступу до 

З розділу так: «Мова китайської молоді, представлена в мережі Інтернет, може 

досліджуватися у двох площинах: як «новояз», що забезпечує інтелектуальний 

розвиток молодої особистості та як процес соціальної адаптації мови до 

глобального світу, прикметною рисою якого є потужний вплив новітніх 

інформаційних технологій (с. 124)»;

2) у роботі зустрічаються стилістичні недоліки деяких формулювань:

«Ці особливі принципи, або концепти, є характерними саме для цього народу 
або нації, адже вони актуалізовані історично сформованими носіями 
конкретної мови (132с.)», «...разом із тим, є схвильованим з приводу 
відкриття можливостей до тих видів свобод, які можуть призвести до падіння 
режиму..(194с.)»;
3) У теоретичній частині дисертаційної праці авторкою заявлено, що омофонія 

є базовим способом творення молодіжного сленгу в Інтернет-мережі. Проте в 
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роботі не наведено даних щодо частотності її вживання в Інтернет- 

просторі. Отже, доцільно подати додаток із виведеною статистикою їх 

уживань молоддю в Інтсрнсі-мережі задля наочного підтвердження 

твердження про те, що цей спосіб творення СЛСНГОВИХ ОДИНИЦЬ ( 

найбільш продуктивним у ході комунікації молоді в Інтсрнет-мсрежі.

Наведені вище зауваження не мають принципового характеру і жодним чином не 

применшують наукової цінності дисертації О. О. Кравченко. Авторка 

продемонструвала глибоке і всебічне знання об’єкта дослідження, високий рівень 

фахової і загальнотеоретичної підготовки. володіння різноманітними 

найсучаснішими процедурами аналізу мовного і мовленнєвого матеріалу, 

понятійним і термінологічним апаратом.

Актуальність і новизна вирішеної проблеми, науковий рівень дослідження, 

обґрунтованість висновків, теоретичне і практичне значення отриманих 

результатів свідчать про відповідність рецензованої роботи відповідає всім 

вимогам до кандидатських дисертацій, а також спеціальності 10.02.13 - мови 

народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії га «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України №567 від 24.07.2013 (зі змінами, внесеними згідно з постановами 

Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015р. та № 1 159 від 30.12.2015 р. а її 

авторка Кравченко Одарка Олександрівна заслуговує на присудження їх 

наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 мови 

народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

Офіційний опонент:

доктор філологічних наук, професор,



ВІДГУК 

офіційного опонента про дисертацію 

Кравченко Од арки Олександрівни:

«КИТАЙСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ В ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ:

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ, ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТА 

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.13 -мови народів Азії, Африки, 

аборигенних народів Америки та Австралії

(Київ, 2019, 259 с.)

У дисертаційній роботі Кравченко О.О. зібрано та оброблено великий та 

важливий матеріал, присвячений дослідженню форм мовних субстандартів у 

сучасних лінгвістичних студіях. Так, у дисертації авторка наводить широкий 

перелік праць як вітчизняних, так і зарубіжних мовознавців, які тою чи іншою 

мірою стосуються дослідження питання пласту сленгових лексичних одиниць, їх 

класифікації, особливостей вживання тощо. Вже цим переліком теоретично 

опрацьованого матеріалу дисертантка засвідчує, що сленг - це особливе явище в 

мові. Воно відображає культурно-історичний фон кожної епохи та, як правило, є 

повністю зрозумілою тільки людям, що живуть у цю епоху. Сленг молоді 

найбільш жваво реагує на всі події в суспільному житті. Він підхоплює і 

відображає нові явища і сам змінюється в процесі їх перетворень. Під поняттям 

молодіжний сленг розуміють сукупність мовних засобів високої експресивної 

сили, які постійно трансформуються, і які використовуються у спілкуванні 

молоддю, що знаходиться у дружніх, фамільярних стосунках.

Відомо, що форми мовних субстандартів певний час залишалися поза 

увагою мовознавців, адже класифікувалися як периферійно-брутальні,



стилістично-знижені одиниці лексико-семантичної системи мови. Однак 

сьогодні форми мовних субстандартів привертають все більше уваги лінгвістів.

Перш за все слід зазначити, що лексикон китайського сучасного 

молодіжного мовлення не є достатньо вивченим, отже цілком доцільно дійти до 

висновку про те, що дисертація Кравченко О.О. є продуктом плідного 

цілеспрямованого дослідження, яке демонструє глибокі знання нею предмету 

дослідження, методології, теоретичного та практичного інструментарію, а отже, 

є ґрунтовним внеском до сучасної китаїстики, як вітчизняної, так і світової. 

Імпонує й обрана дисертанткою царина дослідження китайського молодіжного 

мовлення - Інтернет-простір, адже наше сучасне життя є повністю 

комп’ютеризованим, а технічні засоби спілкування на кшталт електронної пошти, 

чатів, блогів, форумів, служб обміну миттєвими повідомленнями, соціальних 

мереж, гостьових книг, телеконференцій тощо, стали невід’ємною частиною 

повсякденного життя, а отже й складовою частиною щоденної комунікації мовців.

У дисертаційній праці авторка наголошує, що для «інтернетівської мови» 

характерні всілякі граматичні, фонетичні та графічні інновації. Таким чином ця 

тема видається нам цілком актуальною, що підтверджується необхідністю 

аналізу, систематизації та класифікації найпродуктивніших засобів творення та 

форм представлення китайських молодіжних лексичних одиниць, а також 

вивчення особливостей їх функціонування у молодіжному сегменті мережі 

Інтернет. Тому дуже доцільною та актуальною стала поява комплексного 

спеціального дослідження молодіжного сленгу сучасної китайської мови у 

контексті його інтернетівських уживань, встановлення причин семантичної 

трансформації традиційної семантики китайських лексем у процесі комунікації 

молоді в Інтернет-просторі. Кравченко 0.0. не лише довела актуальність 

розгляду цієї теми, а й висвітлила проблеми китайських сленгових одиниць в 

аспекті їх контекстуально зумовленого вживання у не характерних синтаксичних 

функціях, встановила причини семантичної трансформації окремих культурно- 



значущих мовних реалій. Проблема опису, класифікації та інтерпретації 

сленгових одиниць молодіжного сегменту китайськомовної блогосфери наразі, 

без сумніву, набуває особливої значимості з огляду на активне проникнення 

таких мовних форм до сучасної китайської літературної мови.

Наукова новизна роботи , яка викладена конкретно, послідовно і системно 

полягає у тому, шо виявлено ряд Інтернет-сленгізмів, новонабута пейоративна 

семантика яких призводить до процесу десакралізації традиційних для Китаю 

констант культури; встановлено, що вибір сленгізмів у процесі Інтернет- 

спілкування молодих користувачів блогосфери обумовлений певними 

комунікативними інтенціями останніх; визначені типи комунікативних актів, в 

яких використовуються сленгізми як прагматично заангажовані мовні одиниці. 

Заслуговують увагу вперше досліджені в роботі трансформаційні процеси, 

характерні для функціонування молодіжного мовлення у китайськомовному 

сегменті Інтернет-мережі на всіх рівнях його організації

У дисертації наукові положення сформульовані автором самостійно й 

відображають особистий внесок дисертанта в розвиток мовознавчої науки та її 

галузей. Завдання дослідження, наукова новизна і висновки дисертації є логічно 

взаємопов’язаними.

Дисертаційне дослідження поглиблює рівень знань у царині граматики, 

лексикології та фразеології сучасної китайської мови в аспекті вивчення 

тенденцій до неологізації лексичного та фразеологічного складу китайської 

літературної мови, граматичних новацій, які закладаються на рівні мови 

субстандарту - китайського молодіжного Інтернет-сленгу. Отримані 

дисертанткою результати сприятимуть подальшому розв’язанню складної 

проблеми виділення частин мови у сучасній китайській мові, валідністю 

висновків щодо модусу взаємодії прагматичних та семантичних аспектів 

мовлення, реалізованого на рівні молодіжного інтернетівського дискурсу. Це й 

визначає теоретичну значущість праці О.О. Кравченко.



Дослідження має також і безперечне практичне значення, обумовлене тим, 

що її матеріал, основні результати та висновки можуть бути використані як в 

нормативних навчальних курсах («Лексикологія китайської мови», «Фразеологія 

китайської мови», «Практична граматика китайської мови», «Загальне 

мовознавство»), при розробці спецкурсів з китайської неології, так і в рамках 

спецкурсів з лінгвопрагматики, соціолінгвістики, лінгвокультурології, тендерної 

лінгвістики. Опрацьований матеріал може бути використано в лексикографічній 

практиці (при укладанні двомовних перекладних китайсько-українських та 

українсько-китайських словників неологізмів), при підготовці курсових, 

бакалаврських та магістерських наукових робіт студентів.

Основний зміст дисертації чітко й логічно структурований й складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (392 позиції), 200 із яких - іноземними мовами), трьох 

додатків. Робота містить 9 малюнків, 11 таблиць. Загальний обсяг дисертаційної 

роботи складає 259 сторінок, з яких основний зміст викладений на 214 сторінках.

У першому розділі дисертації «Китайський молодіжний сленг у сучасних 

лінгвістичних дослідженнях» (с. 21-60) делімітовано поняття «сленг» та суміжні 

з ним - «жаргон» та «арго», висвітлено теоретичні аспекти проблеми 

функціонування сленгу, а також осмислено різні підходи вітчизняних та 

закордонних вчених до дослідження молодіжної лексики на матеріалі 

слов’янських та германських мов. Дисертанткою розкрито теоретичне підґрунтя 

та передумови функціонування молодіжного сленгу в сучасній китайській мові, 

а також розглянуто класифікації молодіжної лексики у китайському мовознавстві.

Опрацювання Кравченко О.О. великого наукового доробку 

китайськомовних праць дає підстави авторці дійти до висновку про те, що поряд 

із вживанням віртуальних сленгізмів задля створення атмосфери мовної гри та 

впровадження новаторського стилю у спілкування існують також і 

екстралінгвістичні причини побутування молодіжної субмови на обріях 



Інтернет-простору. До таких причин авторка відносить, по-перше, активну 

громадянську позицію молодого покоління, їх інтерес до суспільно-політичного 

життя Китаю і, по-друге, бажання використовувати особливий мовний код для 

обходу цензурного тиску.

У другому розділі дисертації «Структурні трансформації в китайській 

молодіжній Інтернет-комунікації» (с. 69-121) досліджено форми представлення 

та особливості функціонування сленгових одиниць на таких рівнях мовної 

організації, як лексико-семантичний, морфолого-синтаксичний та структурно- 

текстовий. На особливу увагу заслуговує проведений дисертанткою аналіз 

мовно-мовленнєвого матеріалу у напрямі «від норми до девіації», що уможливив 

дійти до висновку про те, що «новояз» молодіжного сегменту Інтернет-мережі в 

мережі найбільшою мірою вплинув на граматичну норму сучасної китайської 

мови. Разом із тим, досліджуючи лексико-семантичний рівень мовної організації 

на основі численних прикладів, репрезентованих у другому розділі дисертаційної 

роботи Кравченко О.О. встановила, що девіативні (трансформаційні) процеси 

вплинули й на лексико-семантичний рівень сучасної китайської мови, що, у свою 

чергу, призвело до семантичної трансформації традиційних лінгвокультурних 

констант свідомості, увиразнення особливостей яких постає передусім у 

китайськомовному молодіжному Інтернет-слензі.

Третій розділ дисертації «Динаміка культурно зумовлених 

трансформацій в китайській молодіжній Інтернет-комунікації» (с. 124-163) 

зосереджений на графіко-фонетичному рівні трансформаційних процесів 

сучасної китайської молодіжної Інтернет-мови. Авторкою класифіковано всі 

сленгізми, фіксовані на графіко-фонетичному рівні мови, на: омофони, 

абревіацій, цифри та гібридні форми. Третій розділ роботи, передусім, 

сфокусований на функціональному ресурсі числових знаків у китайській 

блогосфері, що постають одними з універсальних концептів - об’єктами 

наукових досліджень у багатьох наукових працях, виконаних на матеріалі 



китайської мови. Дисертанткою проведено аналіз чисел від 0 до 10 не тільки у 

контексті їх новонабутої семантики у ході молодіжної Інтернет-комунікації, а 

також їх традиційної символіки у контексті філософсько-культурологічної думки 

Стародавнього Сходу.

У четвертому розділі дисертації «Лінгвопрагматичні особливості 

функціонування сленгізмів у молодіжному китайськомовному Інтернет - 

дискурсі» (с. 166-209 ) визначено параметри вживання мовцями популярних на 

молодіжних Інтернет-майданчиках прагматично заанґажованих сленгізмів як у 

особистісно орієнтованому (гендерному) дискурсі, так і у інституційно- 

орієнтованому (політичному) дискурсі. Авторкою виявлено комунікативні 

інтенції мовців та визначено типи МА (мовленнєвих актів) мікротекстів як 

тендерно маркованого дискурсу, так і політичного дискурсу.

Основні теоретичні положення та результати дисертаційної роботи 

висвітлено у дев'яти одноосібних публікаціях, із яких чотири опубліковано у 

фахових наукових виданнях України, три - у наукових фахових виданнях 

України, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, а також дві тези 

доповідей на науково-практичних конференціях.

Висновки, як до кожного розділу, так і загальні, витікають зі змісту 

дослідження, є достатньо аргументованими, висвітлюють основні положення 

дисертації і носять важливий теоретичний і прикладний характер. У загальних 

висновках розкрито сутність розв’язаної наукової проблеми, висвітлено 

найбільш важливі результати здійсненого дослідження, подано його загальні 

підсумки.

Переходячи до критичної частини відгуку, дозвольте наголосити на 

загальній позитивній оцінці дисертаційної праці Одарки Олександрівни 

Кравченко. Проте в роботі є ряд дискусійних моментів та недоліків, зокрема:

1. Пласт молодіжного сленгу, а особливо «інтернетівська мова» 

надзвичайно мінливий, проте авторка цитує застарілі та не завжди 



актуальні роботи. Зокрема, статтю І. Щур від 2001 року, де 

стверджується, що «середовище людей, чия професія пов’язана з 

використанням комп’ютерів та інших технічних засобів спілкування, 

особливо - мережі Інтернет, є найактивнішим джерелом утворення 

неологізмів». Чи є таке твердження актуальним вісімнадцять років 

потому, коли використання Інтернету є доступним практично будь- 

якій верстві населення?

2. Недостатньо описана методологія збору матеріалу для дослідження. Як 

саме у віртуальному середовищі, що є практично анонімним, авторка 

визначала, що сленгізми є «молодіжними»? Частина сленгізмів згадана 

у роботі має щонайменше 10-річну історію, чи можна їх так само 

вважати молодіжними, якщо їх вживає не тільки молодь?

3. За наведеними авторкою даними, станом на 2013 рік частка молоді 

серед загальної популяції користувачів китайського Інтернету суттєво 

зменшилася (від 84% до 55%), так само зменшився відсоток 

користувачів з високим рівнем освіти (від 70% до 20,9%), разом з тим 

зроблено висновок, що «переважна частина китайських користувачів 

Інтернет-мережі є інтелігентною, креативною молоддю, яка прагне 

оновити писемну форму віртуальної комунікації». Ці твердження, 

очевидно, є суперечливими.

4. Сумнівним є зв’язок між нумерологічним символізмом у китайській 

культурі та використанням цифр у Інтернет-спілкуванні, адже у 

жодному з наведених авторкою порівнянь немає семантичної кореляції, 

тобто «цифрове кодування» є виключно омофонічним явищем.

5. Роботі бракує структурованого додатку з дослідженими сленгізмами, 

який не тільки зробив би дослідження більш наочним, а й міг би 

слугувати основою для розробки дидактичних матеріалів.



Наведені нижче міркування не применшують значущості дисертаційної 

роботи О.О. Кравченко, мають рекомендаційний характер та лише окреслюють 

вектори подальших розвідок у предметній сфері дослідження. У цілому 

дисертація є достовірним, актуальним, новим, ґрунтовним і концептуально 

завершеним дослідженням. Зміст автореферату дисертації ідентичний її 

основним положенням.

Тим самим вважаю, що дисертація «Китайський молодіжний сленг в 

Інтернет-комунікації: структурно-семантичний, лінгвокультурний та 

лінгвопрагматичний аспекти», відповідає всім вимогам до кандидатських 

дисертацій, а також спеціальності 10.02.13 - мови народів Азії, Африки, 

аборигенних народів Америки та Австралії та «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 від 

24.07.2013 (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів 

України № 656 від 19.08.2015р. та № 1159 від 30.12.2015 р, а її авторка 

Кравченко Одарка Олександрівна заслуговує на присудження їх наукового 

ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 - мови народів 

Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

Офіційний опонент:

кандидат філологічних наук,

молодший науковий співробітник

відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону
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