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1 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Реферована дисертація присвячена дослідженню функціонально-семантичного 
поля модальності в сучасній китайській мові. 

Проблема взаємозв'язку мови і мислення протягом тривалого часу привертала 
до себе увагу багатьох учених. Через призму мультикультурності сучасного світу, 
через різні мови ми можемо побачити глибину людського мислення, а також те, 
якою мірою воно віддзеркалює характер кожної людини й нації загалом. 

У зв'язку з тим, що китайська мова належить до ізолюючих мов з елементами 
аглютинативної морфології, перед нами постає питання розуміння слова в контексті 
речення і комунікативного наміру співрозмовника. Це пов'язано з орієнтацією  
на порядок слів у реченні за браком конкретно виражених категорій роду, числа, 
відмінка, дієслівного способу тощо, а також багатозначністю слів і їхнім значенням 
у контексті й наявністю значної кількості службових слів. 

Численні праці, пов'язані з вивченням китайської мови й присвячені 
теоретичним засадам будови китайської мови (Ван Ляоі, Лі Цзіньсі, Лу Чживей, 
В. М. Солнцев, Н. В. Солнцева), різним підходам до вивчення граматичної системи 
(Лю Шижу, Люй Шусян, Фу Цзидун, М. А. К. Халлідей, Чжао Юаньжень), 
укладанню граматик з китайської мови (В. І. Горєлов, В. А. Курдюмов, Ч. Лі, 
Ма Цзяньчжун, Є. Д. Поліванов, С. Томпсон, Чжао Юаньжень тощо), історичного 
розвитку мови (І. С. Гурєвич, І. Т. Зограф, Н. В. Конрад, М. В. Софронов), а також 
дослідженню частин мови в китайській мові (О. О. Драгунов, Гао Мінкай, 
Тань Аошуан, С. Є. Яхонтов тощо), дослідженню фонетичного аспекту мови 
(Є. В. Гобова, Н. А. Кірносова, О. О. Хамрай), указують на те, що всіх науковців так 
чи інакше цікавило й продовжує цікавити питання граматичної будови китайської 
мови та особливостей реалізації її елементів у мовленні. Вітчизняні китаєзнавці в 
своїх лінгвістичних розвідках також не приділяли достатньої уваги цьому питанню. 
Модальність як поняттєва і як семантична категорія в китайській мові заслуговує на 
окрему увагу й потребує ґрунтовного дослідження. 

Категорія модальності належить до основних, центральних мовних категорій, 
що знаходять своє відображення в різних мовах. Натрапляємо на цілу низку 
аспектів, на яких було зосереджено увагу науковців: проблематика трактування 
модальності як семантичної категорії (П. Адамець, Е. Бенвеніст, С. С. Вауліна, 
О. М. Вольф, В. Г. Гак, М. Грепл, Г. О. Золотова, Дж. Лайонз, Ф. Р. Палмер, 
О. М. Пєшковський), проблеми виокремлення модальних значень (Т. Б. Алісова, 
Ф. Брюно, В. В. Виноградов, І. І. Мєщанінов), дослідження категорії модальності 
як функціонально-семантичного поля (ФСП) (О. В. Бондарко, Є. І. Бєляєва, 
Л. О. Бірюлін, Є. В. Гулига, Є. О. Корді, В. З. Панфілов, С. В. Сорокін, 
В. С. Храковський, С. Н. Цейтлін, М. О. Шелякін, Є. І. Шендельс тощо), вивчення 
окремих засобів і способів реалізації цієї семантичної категорії  
в мовленні, зокрема в китайському (Ван Ляоі, О. О. Драгунов, В. М. Курдюмов, 
Люй Шусян, Тань Аошуан, Чжао Юаньжень, С. Є. Яхонтов) та інше. У китайському 
мовознавстві модальність як комплексна семантична категорія досі не була 
повноцінно досліджена. 

Ми розуміємо модальність як семантичну категорію, що позначає ставлення 
мовця до предмета висловлення, його інтерпретацію явищ і фактів навколишньої 
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дійсності й вибір відповідних формальних засобів для вербалізації певних фрагментів 
екстралінгвальної дійсності відповідно до закріплених у його когнітивному просторі 
понять. Таким чином, модальність визначаємо як власне суб'єктивну (епістемічну) 
модальність, яка містить "антропоцентричний чинник" і вказує на прямий зв'язок 
мови і мислення через вибір мовцем певного засобу або способу для реалізації в 
мовленні своїх думок, суджень, оцінки, наміру тощо. 

Пріорітетним напрямом аналізу такої складної системи є функціональний 
підхід, зокрема в зіставному й етнолінгвістичному аспектах (лінгвокультурні 
концепти у мовній картині світу (І. О. Голубовська), поняття мовної особистості 
(Н. В. Петлюченко)), що зумовлює вивчення об'єкта з погляду його функцій, 
закономірностей функціонування, зв'язків із навколишнім середовищем, а також 
того, як структура об'єкта слугує функції. Різним етапам розвитку цієї теорії були 
присвячені праці таких учених, як І. О. Бодуен де Куртене, О. В. Бондарко, 
Л. Г. Вєдєніна, І. Р. Вихованець, А. П. Загнітко, Г. О. Золотова, В. Матезіус, 
А. Мартіне, О. О. Потебня, С. В. Сорокін, М. А. К. Халлідей, Л. В. Щерба тощо.	 

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 її реалізації в мовленні, субкатегоризації модальних значень  
у межах ФСП модальності в сучасній китайській мові, що зумовлюється загальною 
тенденцією сучасної лінгвістики до аналізу мови з точки зору її зв’язку з мисленням. 
Актуальною на сьогоднішній день є проблема інтегрування класифікацій виявів 
модальних відношень у китайському мовленні для чіткого й конкретного розуміння 
категорії модальності. Цей комплекс наукових проблем донині не знайшов 
достатнього розв’язання в працях лінгвістів-синологів. 

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертацію 
виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи Київського 
національного лінгвістичного університету в рамках держбюджетної наукової теми 
"Мови світу: генезис, таксономія, функціонування у синхронії і діахронії" (номер 
держреєстрації 0115U002513, наказ № 1243 МОН України від 31.10.2014 р., 
протокол № 105 від 09 лютого 2015 року). Дослідження проведено в межах 
колективної теми кафедри східної філології факультету сходознавства Київського 
національного лінгвістичного університету "Взаємодія мов і культур в сучасному 
глобалізованому світі" (тему затверджено на засіданні кафедри, протокол № 1 від 
04 лютого 2013 року). 

Мета	 роботи полягає у визначенні особливостей мовної і мовленнєвої 
реалізації семантичної категорії модальності в сучасній китайській мові. 

Поставлена мета передбачає розв'язання таких завдань: 
– обґрунтувати доцільність функціонального підходу до вивчення категорії 

модальності в сучасній китайській мові; 
– уточнити сутність семантичної категорії модальності як загальномовної 

категорії та закономірності її відображення в сучасній китайській мові; 
– визначити структуру ФСП модальності в китайській мові; 
– дослідити та схарактеризувати субполя у межах ФСП модальності в сучасній 

китайській мові на основі виявлених модальних значень; 
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– визначити, проаналізувати засоби і способи реалізації модальності в межах 

кожного із субполів, здійснити їхній розподіл за принципом "центр-периферія"; 
– виявити, схарактеризувати категорійні ситуації в межах ФСП модальності  

на основі результату аналізу встановлених центральних і периферійних конституентів; 
– вивести типологію категорійних ситуацій у межах ФСП модальності  

в сучасній китайській мові. 
Об’єктом дослідження є семантична категорія модальності в сучасній 

китайській мові.  
Предмет дослідження – функціонально-семантичне поле модальності  

в сучасній китайській мові як сукупність засобів мовної і мовленнєвої реалізації 
семантичної категорії модальності. 

Матеріалом дослідження слугують відібрані шляхом суцільної вибірки  
35 текстів різних стильових жанрів китайською мовою, а також зразки живого 
мовлення, мовні одиниці з китайських лексичних та фразеологічних словників. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і завдань 
дослідження в роботі застосовано загальнонаукові методи (індукція, дедукція, 
аналіз, синтез), а також низку спеціальних лінгвістичних методів, що включають: 
метод функціонального аналізу, який дав змогу дослідити об’єкти в їхньому 
відношенні до оточення, а також відношенні між об’єктом, що є субстратом і носієм 
функції, та навколишнім середовищем; метод моделювання функціонально-
семантичного поля – для дослідження взаємодії елементів різних мовних рівнів під 
час їхнього функціонування в мові; метод компонентного аналізу, який передбачає 
розкладання значення на найменші базові компоненти (семи); опозиційний метод, 
який дав змогу виявити опозиційні значення у складі категорійних ситуацій; 
контекстуальний метод, який застосовувався для встановлення особливостей 
функціонування засобів реалізації модальності в текстах різних функціональних 
стилів і жанрів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційному 
дослідженні вперше у вітчизняному сходознавстві здійснено комплексний аналіз 
категорії модальності як функціонально-семантичного поля в сучасній китайській 
мові. 

У дисертації вперше обґрунтовано актуальність і доцільність залучення 
функціонального аналізу для дослідження категорії модальності в сучасній 
китайській мові й уточнено специфіку модальності як семантичної категорії  
і закономірності її відображення в китайській мові. 

У роботі вперше досліджено й схарактеризовано структуру ФСП модальності, 
а також субполів у межах ФСП модальності в сучасній китайській мові на основі 
виявлених модальних значень. Новизною відзначено аналіз засобів і способів 
реалізації категорії модальності в межах кожного із субполів у складі ФСП 
модальності. 

Вперше в українській китаїстиці виявлено, схарактеризовано категорійні 
ситуації у межах ФСП модальності на основі результату аналізу встановлених 
центральних і периферійних конституентів. У цьому зв’язку новою є типологія 
категорійних ситуацій у межах ФСП модальності в сучасній китайській мові. 
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З'ясовано, що ФСП модальності в сучасній китайській мові – це складна 

сегментарна структура з предикативними ядрами, семантичною основою якої  
є низка категорійних ситуацій, що ґрунтуються на субполях можливості, 
необхідності, достовірності, оптативності, імперативності. Доведено, що ФСП 
модальності в сучасній китайській мові носить поліцентричний характер у зв'язку  
з варіативністю граматичних і лексико-граматичних засобів, що реалізують 
семантику модальності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
застосування наукових положень і висновків дослідження семантичної категорії 
модальності в сучасній китайській мові: 1) у практиці викладання китайської мови 
як іноземної; 2) у практиці викладання теоретичної граматики китайської мови; 
3) у теорії і практиці перекладу з китайської мови. 

Результати дослідження можуть бути використані у викладанні таких 
навчальних дисциплін: "Китайська мова" (розділи "Граматика", "Лексика", 
"Морфологія"), "Практичний курс перекладу з китайської мови" (розділ 
"Перекладацькі трансформації"), "Теоретична граматика китайської мови" (розділи 
"Місце китайської мови в генеалогічній і типологічній класифікаціях мов", 
"Категорія дієслова", "Категорія прислівника", "Службові частини мови"),  
у розробці спецкурсів з практичної граматики, перекладознавства. Опрацьований 
фактичний матеріал може слугувати для укладання навчального посібника  
з граматики китайської мови. Він дозволить доповнити репрезентативні джерела  
з теорії граматики новими статтями, які можуть бути врахованими при підготовці 
навчальних посібників та словників. 

Апробація основних положень і результатів роботи здійснена на трьох 
міжнародних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції "Людина 
як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі  
та навчанні іноземних мов" (Львів, 2014), Міжнародній науково-практичній 
конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" (Київ, 2015), Міжнародній 
науково-практичній конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" (Київ, 2016). 
Роботу також було апробовано в доповідях на Міжнародних курсах з підвищення 
кваліфікації для директорів Інститутів Конфуція (КНР, Шанхай, 2015). 

Публікації. Основний зміст дисертації висвітлено у восьми авторських 
публікаціях, виконаних одноосібно, з яких чотири наукові статті опубліковано  
у наукових фахових виданнях України, одну статтю – в зарубіжному фаховому 
виданні, також опубліковано три тези доповідей на науково-практичних 
конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку умовних 
скорочень, вступу, чотирьох розділів і висновків до кожного з них, загальних 
висновків, списку використаної літератури. Список використаних джерел 
складається з 224 позицій, у тому числі 79 іноземними мовами. Повний обсяг 
дисертації – 205 сторінок, основний зміст викладено на 180 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, 
сформульовано мету і завдання роботи, визначено об'єкт і предмет, методи 
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дослідження, висвітлено наукову новизну і практичне значення одержаних 
результатів, подано інформацію про апробацію результатів дисертації, публікації, 
структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі "Теоретичні засади дослідження функціонально-
семантичного поля модальності в сучасній китайській мові" розкрито 
актуальність застосування функціонального підходу до вивчення категорії 
модальності в китайській мові, розглянуто проблематику досліджень граматичної 
системи китайської мови, подано її аналіз у світлі лінгвістичного функціоналізму,  
а також схарактеризовано роль функціонального підходу до дослідження китайської 
мови. Крім того, висвітлено й уточнено сутність семантичної категорії модальності 
як поняттєвої категорії і закономірності її відображення в сучасній китайській мові, 
зокрема у функціональному аспекті із залученням теорії польових структур. 

Вивчення китайської мови у світлі функціоналістичних студій уможливлює 
розуміння будови китайської мови як ізолюючої з аглютинативною морфологією. 
Ключовий принцип функціонального підходу полягає у розгляді мовної структури 
як інструмента міжлюдської комунікації, він зумовлює вивчення об'єкта з погляду 
його функцій, закономірностей його функціонування, його зв'язків із навколишнім 
середовищем. У фокусі дослідження перебуває питання про те, як функціонує слово 
в ролі того чи іншого члена речення, як корелюється з іншими словами  
чи формальними елементами. 

Серед основних мовних функцій можна виділити найголовнішу – 
комунікативну (В. Матезіус). Будь-яке речення містить модальність (об'єктивну / 
суб'єктивну). Отже, речення відбиває дійсність у її практичному суспільному 
усвідомленні, і аналіз саме категорії модальності сприяє усвідомленню структури 
речення. Основним аспектом такого аналізу вважається комунікативний намір 
мовця, а напрям лінгвістичного дослідження полягає у дослідженні засобів  
і способів відображення окремих елементів дійсності та їхнього об’єднання  
у речення в рамках тієї чи іншої комунікативної ситуації. 

Модальність трактують і як корелятивну операцію, що продукується суб'єктом 
(Ш. Баллі), і як поняттєву категорію (І.І. Мєщанінов), і як категорію, що виражає 
ставлення мовця до дійсності (О.М. Пєшковський, В.В. Виноградов, В.Г. Гак),  
і як складне семантичне утворення (Г.О. Золотова, С.С. Вауліна, М. Грепл, 
О.В. Бондарко, Люй Шусян) тощо. Ми розуміємо модальність як комплекс 
актуалізаційних категорій, які з погляду мовця характеризують відношення змісту 
висловлення до дійсності.  

У китайських граматичних розвідках на велику увагу заслугувало дослідження 
лише окремих формальних засобів реалізації модальності: модальних дієслів, 
прислівників, часток (Чжао Юаньжень, Ван Ляоі, Лі Женьчжи, Тань Аошуан, 
О.О. Драгунов, С.Є. Яхонтов). Певною мірою було висвітлено особливості цієї 
семантичної категорії у функціональному аспекті (Люй Шусян). Достатню увагу 
було приділено класифікації модальних значень: пропонується розгляд цієї категорії 
як комплексу деонтичної і епістемічної модальності (Лі Женьчжи); як комплексу 
значень на кшталт можливості, необхідності, дозволу, ствердження тощо (Люй 
Шусян), проте в деяких випадках (Ван Ляоі) сфера модальності ототожнюється  
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зі сферою якісної та емоційної оцінки, яку, на нашу думку, доречніше розглядати  
як сферу, яка взаємодіє з модальністю, але не ототожнюється з нею. 

Отже, для дослідження семантичної категорії модальності актуальним  
є залучення моделювання ФСП (функціонально-семантичного поля) – змістово-
формальної єдності, утвореної граматичними одиницями й категоріями разом  
із об'єднаними на семантико-функціональній основі різнорівневими засобами,  
що взаємодіють.  

Для аналізу й опису реалізації елементів ФСП у висловленні залучається 
поняття КС (категорійних ситуацій) – змістових структур, що містять певні 
семантичні елементи й зв’язки між ними, і є типовими ситуаціями, що базуються на 
відповідних полях. Саме типологізація КС дає змогу здійснити аналіз та опис 
реалізації елементів ФСП у висловленні. 

Другий розділ "Методологічні засади дослідження функціонально-
семантичного поля модальності в сучасній китайській мові" присвячено 
визначенню методології аналізу категорії модальності в сучасній китайській мові, 
формуванню основних етапів моделювання ФСП, а також методиці аналізу КС  
у складі ФСП модальності. 

Для нашої наукової розвідки залучення функціонального методу, 
спрямованого на комплексне вивчення складних взаємозв’язків систем окремих 
рівнів мови, дозволило виявити та проаналізувати засоби і способи реалізації 
семантики модальності в китайській мові, а також схарактеризувати особливості 
їхнього функціонування в мовленні. Для проведення функціонального аналізу було 
виведено низку критеріїв для інвентаризації конституентів ФСП модальності. 

Було визначено, що семантичною основною ФСП модальності для нашого 
дослідження є суб'єктивна модальність – епістемічна категорія, що не перебуває  
в опозиції до об'єктивної модальності (фактичної інформації), а становить об'єкт 
окремого дослідження. Для нас актуальним було дослідження індивідуальної 
позиції мовця і його суб'єктивної оцінки, які повною мірою реалізуються  
в ситуаціях із семантикою суб'єктивної модальності. 

Ми провели моделювання ФСП модальності у декілька етапів. 
На першому етапі відбулося визначення категорії, а саме семантичної 

категорії модальності, яка є семантичним підґрунтям для відповідного ФСП, також 
було встановлено межі ФСП модальності в сучасній китайській мові. 

На другому етапі шляхом здійснення компонентного аналізу було визначено 
й проаналізовано засоби і способи реалізації семантики модальності в сучасній 
китайській мові, а також модальні значення, які вони реалізують у мовленні.  
З огляду на проаналізовані модальні значення, було виокремлено такі субполя  
у межах ФСП модальності: субполя можливості, необхідності, достовірності, 
оптативності та імперативності.  

Для третього етапу характерним був аналіз функціонування ядерних  
і периферійних конституентів у складі кожного з субполів ФСП на основі методу 
моделювання ФСП. Комбінація функціонального й структурного підходів дозволила 
вивчити те, як функціонують мовні елементи в мовленні, а також те, як їхня 
структура слугує функції.  
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Паралельно, для характеристики складу (центру і периферії) кожного  

із субполів було залучено компонентний й опозиційний аналізи. Компонентний 
аналіз дозволив детально проаналізувати всі значення, що можуть реалізувати  
в мовленні представлені у складі субполів мовні засоби. Завдяки опозиційному 
методу було визначено такі опозиції, як можливість / неможливість, вірогідність / 
істинність, заборона / дозвіл тощо. Залучення контекстуального аналізу сприяло 
встановленню особливостей функціонування засобів реалізації модальності  
в текстах різних функціональних стилів і жанрів. 

Четвертий етап мав на меті аналіз і типологію КС у складі ФСП 
модальності. Було залучено функціональний метод, який дозволив схарактеризувати 
кожну з КС, виходячи з функцій, що реалізують мовні елементи у складі субполів; 
компонентний і опозиційний аналізи, за допомогою яких вдалося дослідити весь 
об’єм значення і змістову структуру мовних одиниць і встановити змістові зв’язки 
варіантами однієї одиниці, а також між різними одиницями; контекстуальний 
аналіз, за допомогою якого було простежено і проаналізовано інтерпретаційний 
компонент і комунікативний намір мовця в кожному висловленні. 

У третьому розділі "Структура функціонально-семантичного поля 
модальності в сучасній китайській мові" досліджено структуру ФСП модальності 
в сучасній китайській мові. У розділі визначено семантичну категорію, яка лягла  
в основу моделювання ФСП – категорію модальності, встановлено межі 
досліджуваного ФСП, визначено й 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". 

Модальні значення, що входять до складу ФСП модальності в китайській мові, 
було схарактеризовано в результаті вивчення основних засобів реалізації 
модальності в китайській мові – потенційного способу і модальних модифікаторів: 
дієслів, прислівників, часток. Через брак категорії способу дієслова основну увагу  
в дослідженні було приділено модальним дієсловам як таким, що через своє 
лексичне значення реалізують той чи інший семантичний варіант модальності.  

У результаті аналізу низки модальних модифікаторів було виокремлено п'ять 
субполів у межах ФСП модальності в китайській мові. Таким чином, ФСП 
модальності в сучасній китайській мові було витлумачено як складну сегментарну 
поліцентричну структуру з предикативними ядрами, яка складається з таких 
субполів, як субполе можливості, необхідності, достовірності, оптативності, 
імперативності. 

Основою субполя можливості є об'єктивна можливість, зумовлена знанням 
мовця про детермінуючі фактори. Деонтична можливість вказує на потенційність 
двох варіантів розвитку подій: реалізацію чи нереалізацію заданої ситуації  
у контексті об'єктивного знання (Є. І. Бєляєва). 

Центральними елементами визначено: 
1) потенційний спосіб дієслова – це форма, утворена від складного дієслова  

з додатковим членом результату дії (结果补语 ) / напрямку дії (趋向补语) шляхом 
інкорпорації інфіксів 得 / 不 dé / bù або шляхом суфіксації дієслова елементом 得 dé 
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(不得 bù dé – для неможливості) й утворенням складного слова. Наприклад, 我看不

懂这里写的是什么，你会不会简单地解释一下本文的内容？– wǒ kànbudǒng zhèli xiě 
de shì shénme, nǐ huì bu huì jiǎndān de jiěshì yí xià běn wén de nèiróng? – Я не розумію, 
що тут написано, ти не міг би коротко пояснити мені, про що цей текст? 

2) модальні дієслова можливості 能  néng / 能 够  nénggòu – "могти" 
(домінанта субполя можливості), 会 huì – "могти", "вміти щось робити", 可以 kěyǐ 
( 可 kě) – "могти" (дозвіл). Наприклад, 今天该做的事儿太多，他不能来，您最好问

别人帮助您。 – jīntiān gāi zuò de shìr tài duō, tā bù néng lái, nín zuì hǎo wèn bié rén 
bāngzhù nín – Сьогодні ще багато чого треба зробити, він не зможе прийти, Вам 
краще звернутися до іншої людини за допомогою. 

3) дієслівно-іменникові словосполученнями з аналогічною семантикою на 
зразок 有……本领 yǒu……běnlǐng – "мати здатність"，有／得到机会 yǒu／dédào 
jīhuì – "мати / отримати можливість", 有能力 yǒu nénglì – "бути в силах", 有权 yǒu 
quán – "мати право", 有办法 yǒu bànfǎ – "могти (бути винахідливим)". 

Значення може емфатизуватися за рахунок спеціальних умовних і заперечнх 
конструкцій. 

До периферійних компонентів належать повнозначні слова (дієслова  
і прислівники) зі значенням можливості: 善( 于) shàn (yú) – "бути сильним у 
чомусь", "уміти", 堪 kān – "могти", "бути гідним чогось", 擅长 shàncháng – "гарно 
вміти щось робити", "бути сильним у чомусь", 得以 déyǐ – "змогти", "отримати 
можливість", 好 hǎo – "можна" (присл.) тощо.  

Субполе необхідності ґрунтується на об'єктивній необхідності, зумовленій 
певними об’єктивними чи суб’єктивними факторами, які, на думку мовця, можуть 
перетворити потенційну ситуацію на актуальну. Необхідність є волюнтативною 
ситуацією, для її реалізації необхідні певні вольові передумови, направлені  
на забезпечення реалізації певної дії. 

До центральних елементів належать модальні дієслова і прислівники  
зі значенням необхідності (семантика може емфатизуватися за рахунок умовних 
синтаксичних конструкцій). Це такі модальні модифікатори, як 要 yào – "вимагати", 
"бути зобов'язаним", "хотіти", "необхідно" (домінанта субполя необхідності); 应该

yīnggāi – "необхідно", "бути зобов'язаним щось зробити", 得  děi – "бути 
зобов'язаним", 必 bì / 须 xū / 必须 bìxū – "треба", "доведеться", Наприклад, 务须注意

下列各项。 wùxū zhùyì xià liè gèxiàng – Обов’язково потрібно звернути увагу на такі 
пункти. 

Периферія представлена такими елементами: 
1) низка модальних модифікаторів, які функціонуюь переважно в письмовій 

мові: 肯 kěn – "хотіти" (зі значенням згоди), "погоджуватися", 宜 yí – "бути 
зобов'язаним", 当 dāng – "треба", "слід", "необхідно" та його похідні тощо. 

2) модальними частками із семантикою необхідності ( 的 de, 啊 a та її варіанти
呀 ya，哇 wa，哪 na); 

3) прислівником 只 zhǐ у складі словосполучень 只好 zhǐ hǎo／只得 zhǐ děi／只

能 zhǐ néng – "тільки й могти (залишається), що ...", "бути вимушеним"; 
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4) прислівником总 zǒng з контекстуальним значенням "обов'язково"; 
5) недискретно через вирази "вже пізно", "вже час": 到…时候了 dào…shíhòu 

le – "час", "пора"; 
6) через синтаксичні конструкції з подвійним запереченням можливості, які 

водночас реалізують і семантику заперечення неможливості дії, на зразок 不得不... 
bù dé bù .... –  "не могти не..."; "бути вимушеним"; 

7) контекстуально через спонукальні дієслова 让 ràng／叫 jiào／使 shǐ. 
Основа субполя достовірності – епістемічні можливість і необхідність, 

зумовлені недостовірністю знань мовця про ситуацію (В. А. Бєлошапкова). В основі 
ситуації достовірності лежать власні знання і відчуття або свідчення інших людей. 
Семантика достовірності в китайській мові реалізується за допомогою низки мовних 
засобів, які так чи інакше надають пропозиції певну оцінку або судження. 

Ядро субполя достовірності представлене такими елементами: 
1) модальні прислівники достовірності (可能 kěnéng – "можливо", 也许

yěxǔ – "мабуть", "напевно", 当然 dāngrán – "звичайно" тощо). Наприклад, 也许他不

能参加明天的活动，因为他早就说他明天还有别的计划。 yěxǔ tā bù néng cānjiā 
míngtiān de huódòng, yīnwèi tā zǎo jiù shuō tā míngtiān hái yǒu biéde jìhuà – А може,  
в нього й не вийде взяти участь у завтрашніх змаганнях, тому що він уже давно 
казав мені, що в нього на завтра є ще якісь плани; 

2) модальні дієслова можливості, необхідності у їхній вторинній функції 
(реалізація модальності ймовірності): 我不知道，可以是他的错误。 wǒ bù zhīdào， 
kěyǐ shì tā de cuòwù – Я не знаю, може, це його помилка; 

3) дієслова у потенційному способі (значення ймовірності визначається за 
контекстом ситуації): 看他凡事都办得不好，他解决不了这个问题。 kàn tā fán shì 
dōu bàn de bù hǎo, tā jiějuébuliǎo zhè ge wèntí. – Зважаючи на те, як він погано все 
робить, він точно не зможе вирішити це питання; 

4) модальні фрази, які експліцитно чи імпліцитно реалізують у висловленні 
думку чи оцінку мовця (我看 wǒ kàn／我想 wǒ xiǎng – "я думаю", "я вважаю", "мені 
здається"; 十有八九 shí yǒu bā jiǔ – "напевно", "швидше за все", 如此看来 rúcǐ 
kànlái – "судячи з усього...", 好像 hǎoxiàng" – здається, що...", "ніби-то...", схоже на 
те, що..." тощо): 我似乎也被加了油，又似乎是接收到了老天发给我的某个信号。wǒ 
sìhū yě bèi jiā le yóu, yòu sìhū shì jiēshòudao le lǎo tiān fā gěi wǒ de mǒu ge xìnhào – 
Було схоже, що мені хтось надав сил, ніби Бог послав мені якийсь знак;  

5) рамкові конструкції на позначення думки мовця (напр. 对...来说 duì ... 
lái shuō – "як на..."): 家庭关系的和解对我们来说确实是个很大的礼物。jiātíng guānxi 
de héjiě duì wǒmen lái shuō quèshí shì ge hěn dà de lǐwù – На нашу думку, мирне 
вирішення конфлікту в сімейних стосунках – це дійсно найкращий подарунок. 

Периферія представлена :  
1) низкою модальних часток, які недискретно підкреслюють достовірність 

ситуації ( 的 de;	呢 ne; 了 le; 吧 ba; 啊 a; 么 （末）me (mo); 而已 éryǐ тощо); 
2) прислівником还 hái з контекстуальним значенням достовірності (подібний 

до значення укр. частки "таки"); 
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3) стверджувально-заперечною і риторичною формами запитання (на зразок 

不是 …… 吗？ bú shì……ma? – "хіба не...?", "чи не...? "; 何况 …… 呢？ hé 
kuàng……ne? – "що вже казати про…" або через емоційно забарвлене удаване 
заперечення у формі запитання); 

4) низкою фразеологізмів із семантикою неможливості на зразок 白日做梦 bái 
rì zuò mèng – "удень бачити сни (спати)" (у знач. "це просто неможливо", "такого  
не може бути") тощо. 

Субполе оптативності ґрунтується на акті волевиявлення, в якому 
реалізується бажання мовця зі вказівкою на виконання дії, про яку йдеться  
в реченні, і ця дія має ознаку неадресованості. 

Центральними елементами є:  
1) модальні дієслова зі значенням бажання (想 xiǎng – "хотіти", "бажати"; 希

望 xīwàng – "хотіти", "сподіватися"; 愿 yuàn – "бажати", "мріяти"; 惟愿 wéiyuàn – 
"сподіватися" тощо). Наприклад, 希望他平心静气地考虑一番。  xīwàng tā 
píngxīnjìngqì de kǎolǜ yì fān – Сподіваюся, він обміркує все спокійно; 

2) спеціальні умовні й порівняльні синтаксичні конструкції на позначення 
бажання (假如 jiǎrú／若 ruò／如果 rúguǒ……，该多好 gāi duō hǎo ／也好 yě hǎo／
多好啊 duō hǎo a – "якби..., було б добре, гарно"; 与其 ... 宁/ 宁可/ 不如/ 不若… yǔqí 
... nìng/ nìngkě/ bù rú/ bù ruò – "ніж ..., краще вже..."; "замість того, щоб ..., краще..."). 
Наприклад, 假如你知道我有多想念你，那该多好。 jiǎrú nǐ zhīdào wǒ yǒu duō xiǎngniàn 
nǐ, nà gāi duō hǎo – Якби ж ти знала, як часто я думаю про тебе.  

До периферії субполя належать: 
1) дієслова зі значенням побажання та прокльону (祝 zhù／ 祝愿 zhùyuàn – 

"бажати"; 诅咒 zǔzhòu / 咒 zhòu – "проклинати" тощо); 
2) ідіоматичні вирази 最好 zuì hǎo ／顶好 dǐng hǎo – "краще б"; "бажано, щоб" 

та прислівники 不妨 bù fáng／无妨 wú fáng – "не завадило б"; 
3) спонукальні дієслова та модальні дієслова необхідності з контекстуальним 

значенням бажання, пов'язаного з наказом;  
4) дієслова з вербалізованим комплементом можливості зі значенням бажання 

巴不得 bābudé / 恨不得 – hènbudé – "так і хочеться"; 
5) дієслова зі значенням бажання, що використовуються переважно у 

письмовій мові. 
Основа субполя імперативності – реалізація адресованого слухачеві 

волевиявлення мовця, спрямованого на виконання дії, зумовленої спонуканням. 
Ядро субполя: 1) дієслова зі спонукальним значенням ( 请 qǐng – 

"запрошувати", "просити"; 要 yàо／要求 yāoqiú – "вимагати", "хотіти"; 劝 quàn – 
"радити"; "просити"; 让 ràng／叫 jiàо/ 使 shǐ – "примушувати", "робити так, щоб..";
允许 yǔnxǔ – "дозволяти"; 禁止 jìnzhǐ – "забороняти" тощо); 2) синтаксична 
конструкція з прийменником 把  bǎ / 将 jiāng; 3) заперечні прислівники别  bié, 不
bù тощо, зокрема й у сполученні з модальними модифікаторами необхідності, 
4) модальна частка 吧  (罢) ba. Наприклад, 叫我们一起去看电影吧。jiàо wǒmen yìqǐ 
qù kàn diànyǐng ba. – Давайте разом підемо дивитися кіно. 
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Периферія субполя імперативності:  
1) модальні частки на позначення семантичних варіантів імперативності  

(啊 a (наказ); 了 le (наказ для початку нової дії); 呕 ou (нагадування з елементами 
наказу); 呢 ne／呐 na (пом'якшений наказ з елементами поради) тощо); 

2) модальні дієслова оптативності, що реалізують семантику імператива  
у вигляді прохання, зумовленого бажанням мовця; 

3) ідіоматичні вирази 最好 zuì hǎo ／顶好 dǐng hǎo – "краще б"; "бажано, щоб" 
та прислівники 不妨 bù fáng／无妨 wú fáng – "не завадило б" у значенні поради; 

4) форма риторичного запитання з 何必 ／何苦 hébì/ hékǔ – "навіщо..?", "немає 
жодної необхідності" тощо; 

5) модальні модифікатори необхідності в контексті позначення наказу; 
6) редуплікація дієслова для позначення спонукання до короткочасної дії; 
7) комбінація "дієслово+аспектуальне слово 着 zhe" у контексті для реалізації 

спонукання до постійної, неодноразової дії. 
У межах модальності імперативності також було проаналізовано спосіб 

спонукальної інтонації, проте його було витлумачено як такий, що перебуває  
за межами ФСП і потребує подальшого дослідження. 

У результаті аналізу засобів і способів реалізації семантики модальності,  
а також моделювання структури ФСП модальності й субполів у його межах ФСП 
модальності тлумачиться як складна, сегментарна поліцентрична структура  
з предикативними ядрами, нечітко вираженого характеру. 

У четвертому розділі "Типологія категорійних ситуацій у складі 
функціонально-семантичного поля модальності в сучасній китайській мові"  
на основі аналізу встановлених центральних і периферійних конституентів було 
виявлено, схарактеризовано категорійні ситуації, а також виведено типологію 
категорійних ситуацій у межах ФСП модальності в сучасній китайській мові. 

Модальні значення було субкатегоризовано за принципом поділу ФСП 
модальності на субполя, було виокремлено категорійні ситуації субполя 
можливості, необхідності, достовірності, оптативності, імперативності. 

У межах субполя можливості (об'єктивної) було схарактеризовано такі 
категорійні ситуації: 

1) внутрішня ненабута можливість, що визначається властивостями, 
здібностями, тобто можливістю, зумовленою фізичним чи психічним станом 
суб'єкта: 他常常能说服自己。 tā chángchang néng shuōfú zìjǐ – Він часто може сам 
себе переконати; 

2) внутрішня набута можливість, для якої характерна зумовленість 
уродженими чи здобутими навичками та вміннями, знаннями суб'єкта: 你女朋友能

唱会跳，真是多才多艺。nǐ nǚpéngyǒu néng chàng huì tiào, zhēn shi duōcáiduōyì – 
Твоя дівчина і співає, і танцює, дійсно талант; 

3) зовнішня деонтична можливість зумовлена факторами соціального 
характеру, етичними й моральними нормами, правилами поведінки тощо (такий тип 
можливості може бути представлений у вигляді ситуації  волевиявлення з боку 
мовця у вигляді поради, дозволу, прохання): 刚才你那些话，只能在我面前说，外边
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不准提起半个字！明白了么？去罢！gāngcái nǐ nà xiē huà, zhǐ néng zài wǒ miànqián 
shuō, wàimiàn bù zhǔn tíqǐ bàn ge zì! míngbái le me? qù ba! – Те, що ти щойно сказав, 
можеш казати лише мені, а десь ще – ні слова! Зрозумів? Іди! 

4) зовнішня недеонтична можливість, яка відбиває певну можливість, 
зумовлену збігом обставин	чи певним об'єктивним станом речей: 你老兄说过可以帮

忙，明天我到你旅馆里来面谈罢！nǐ lǎoxiōng shuōguo kěyǐ bāng máng, míngtiān wǒ 
dào nǐ lǚguǎn li lái miàntán ba! – Твій старший брат казав, що він зможе допомогти,  
я завтра прийду до тебе в готель, щоб обговорити все віч-на-віч.	

У межах субполя необхідності було субкатегоризовано такі значення: 
1) необхідність, зумовлена зовнішніми факторами (актуальна необхідність, 

спричинена певними обставинами): 现在既到了现代大都市的上海，自然立刻就要‘
风化’。xiànzài jìdào le xiàndài dà dūshì de shànghǎi, zìrán lìkè jiù yào ‘fēnghuà’ – Зараз, 
оскільки ми вже прибули в Шанхай – сучасний мегаполіс, звичайно, що нам треба 
швидше "вливатися";  

2) необхідність, зумовлена суб'єктивними факторами (наявність бажання, 
наміру суб'єкта виконату певну дію): 不，我要去他单位亲自参加他的批判会，听听

别人对他怎么看，弄清他的真面目！bù, wǒ yào qù tā dānwèi qīnzì cānjiā tā de pīpàn 
huì, tīng tīng bié rén duì tā zěnme kàn, nòngqīng tā de zhēn miànmù! – Ні, я хочу піти до 
його організації і самому взяти участь у цих зборах із метою конструктивної 
критики, послухати, що про нього інші думають, побачити його істинне обличчя;  

3) зобов'язання (зумовлене внутрішніми причинами, правилами поведінки, 
етичними нормами, обов'язками суб'єкта, продиктовано соціальними нормами): 她
也想知道怎么回事，我该把真相告诉她。tā yě xiǎng zhīdào zěnme huí shì, wǒ gāi bǎ 
zhēnxiàng gàosu tā – Вона також хоче знати, що відбувається, я повинен сказати  
їй правду;	

4) ситуації вимушеної необхідності (зобов'язання, пов'язані з чужою волею 
щодо виконання певної дії у вигляді наказу чи прохання, правил): 此刻是用人之际，

我们只好冒些儿险！cǐ kè shì yòng rén zhī jì, wǒmen zhǐ hǎo mào xiēr xiǎn! – Настав 
такий період, коли людей використовують, а ми просто вимушені ризикнути! 

У субполі достовірності було виокремлено два мікрополя: мікрополе 
ймовірності і мікрополе істинності. У межах кожного субполя було 
субкатегоризовано такі значення: 

мікрополе ймовірності:  
1) ситуації з високим рівнем імовірності: 是呀，我也不明白呢！陈先生，你一

定可以回答这个问题。shì ya, wǒ yě bù míngbái ne! Chén xiānshēng, nǐ yídìng kěyǐ 
huídá zhè ge wèntí – Точно, я теж не розумію! Пане Чен, ви точно зможете дати 
відповідь на це запитання; 

2) ситуації із середнім рівнем імовірності: 你先说出来， 也许并不成问题的。

nǐ xiān shuōchulai，yě xǔ bìng bù chéng wèntí de – Ти кажи, можливо, зовсім і не буде 
проблем; 

3) ситуації з низьким рівнем/ з браком імовірності (за оцінкою мовця): 老家伙

未必那样服帖，吃过这样亏的人不少咧！lǎo jiāhuǒ wèibì nà yàng fútiē，chīguo zhè 
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yàng kuī de rén bù shǎo lie! – Навряд чи старий послухається: таких людей,  
що в житті пережили негаразди, дійсно немало; 

мікрополе істинності:  
1) ситуації з категоричною достовірністю: 唱得还真不错呀！chàng de hái zhēn 

bú cuò ya! – Дійсно доволі непогано співає!;  
2) ситуації з проблематичною достовірністю: 听说第一步的计划是由政府用救

济实业的名义发一笔数目很大的实业公债。tīng shuō dì yī bù de jìhuà shì yóu zhèngfǔ 
yòng jiùjì shíyè de míngyì fā yì bǐ shùmù hěn dà de shíyè gōngzhài – Чув, що уряд під 
приводом надання матеріальної допомоги торгово-промисловій сфері збирається 
видати чималу державну позику. 

Субполе оптативності представлене такими категорійними ситуаціями:  
1) власне бажання (спрямоване від мовця на дію чи стан із метою здійснення 

сподівань, бажань, потреб, мрій): 要是我有机会去北京呆几天该多好。yàoshì wǒ yǒu 
jīhuì qù běijīng dāi jǐ tiān gāi duō hǎo – Якби ж я міг поїхати до Пекіну на кілька днів! 
(Як було б добре); 

2) бажання, пов'язане з нереалізованими подіями в минулому (виражає 
певне переживання чи бажання щодо ситуацій, які не були реалізовані в минулому  
і є нереальними): 我们前天玩儿得真高兴，要是你也能跟我们在一起，好！wǒmen 
qiántiān wánr dе zhēn gāoxìng, yàoshì nǐ yě néng gēn wǒmen zài yìqǐ, hǎo! –  
Ми позавчора так гарно повеселилися, якби й ти з нами могла бути, було б добре; 

3) бажання, пов'язане зі спонуканням (за семантикою наближуються  
до імперативних речень, але головне значення визначається насамперед 
контекстом): 你不放再考虑这个问题。nǐ bù fáng zài kǎolǜ zhè ge wèntí – Ти б краще 
ще раз обміркував це питання; 

4) побажання / прокльони: 1) 祝您大吉大利 zhù nín dàjí dàlì – бажаю Вам 
щастя та благополуччя;	2) 我要你将来绝子绝孙！wǒ yào nǐ jiānglái juézǐ juésūn!  – 
Щоб у тебе ніколи не було нащадків!;	

5) бажання, пов'язане з іншими категорійними значеннями (семантика 
умови, вибору з протиставним характером, або	 допущенням однієї дії за умови 
виконання іншої): 我宁愿你很是直白的抛弃我，也不希望你用这样的方式。wǒ 
nìngyuàn nǐ hěn shì zhíbái de pāoqì wǒ， yě bù xīwàng nǐ yòng zhèyàng de fāngshì – 
Краще б ти мене просто покинула, аніж скористалася таким способом.	

Субкатегоризація субполя імперативності виявила такі КС, як: 
1) наказ: 费先生路上也辛苦了，让他息一息，等荪甫回来再谈罢。 fèi 

xiānshēng lùshang yě xīnkǔ le, ràng tā xī yi xī, děng sūn fǔ huílai zài tán ba – Пан Фей 
дуже стомився з дороги, нехай він відпочине трохи, зачекай, поки повернеться Сунь 
Фу, і знов обговоримо все; 

2) порада: 你最好别走到那一步。nǐ zuì hǎo bié zǒudào nà yí bù – Ти краще  
не вдавайся до таких заходів; 

3) прохання: 现在请你先回厂去，告诉工人们，我一定要设法使他们满意的。
xiànzài qǐng nǐ xiān huí cháng qù, gàosu gōngrénmen, wǒ yídìng yào shèfǎ shǐ tāmen 
mǎnyì de – Ти зараз, будь ласка, повертайся на завод, скажи робочим, я хай там  
як знайду спосіб задовольнити їх; 
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4) пропозиція: 让我们今天晚上去餐厅庆祝一下。ràng wǒmen jīntiān wǎnshàng 

qù cāntīng qìngzhù yí xià – Давайте ми сьогодні ввечорі підемо до ресторану 
відсвяткувати; 

5) заборона: 三先生，请你不要把个人的私事牵进去！sān xiānshēng, qǐng nǐ bú 
yào bǎ gèrén de sīshì qiānjìnqu! – Пане Сань, будь ласка, не втягуйте сюди особисті 
справи!; 

6) дозвіл: 行，我允许你六月放假。xíng, wǒ yǔnxǔ nǐ liù yuè fàngjià – Добре, 
іди у відпустку в червні. (Дозволяю тобі піти). 

У результаті характеристики категорійних ситуацій у складі ФСП 
модальності, було виявлено, що для типології КС необхідне врахування не лише 
аналіза денотативних ситуацій, а й інтерпретаційного компонента висловлення, який 
можна виявити лише за умови врахування контексту. Таким чином, вибір того  
чи іншого засобу для реалізації семантики модальності залежить передусім від 
самого мовця, його способу мислення і того, як він інтерпретує ту чи іншу ситуацію 
мовлення. 

 
ВИСНОВКИ 

Функціональний підхід до вивчення граматичної будови сучасної китайської 
мови і, зокрема, категорії модальності – це можливість дослідити як граматичні, 
лексичні, так і лексико-граматичні засоби, які тією чи іншою мірою реалізують 
семантику модальності у висловленні. 

Проблематика досліджень категорії модальності пов'язана насамперед  
із чималою кількістю трактувань цієї семантичної категорії і характеристик 
модальних значень, що входять до її складу, варіативністю мовних засобів,  
що її реалізують, а також певною "розмитістю" меж цієї категорії, адже деякі 
науковці ототожнюють категорію модальності зі сферою емоційності, оцінності.  
У китайському мовознавстві більшість досліджень категорії модальності присвячені 
лише окремим способам її реалізації: модальним дієсловам, прислівникам, а також 
модальним часткам. Для китайської мови релевантним є тлумачення модальності  
як семантичної категорії, представленої у мовленні різнорівневими засобами,  
що беруть участь у передачі змісту висловлення. 

Пріоритетним є вивчення суб'єктивної (епістемічної) модальності. Вона 
відбиває у висловленні індивідуальну позицію мовця, розкриває комунікативний 
намір, тому не перебуває в опозиції з деонтичною модальністю, пов'язаною  
з явищами об'єктивної дійсності. У межах цієї семантичної категорії  
у китайській мові було виокремлено такі модальні значення, як можливість, 
необхідність, достовірність, оптативність, імперативність. Розподіл значень було 
здійснено на основі вивчення основних формальних засобів реалізації модальності – 
модальних модифікаторів (дієслів, прислівників, часток). 

ФСП модальності складається з таких субполів, як: субполе можливості 
(об'єктивної), необхідності (об'єктивної), достовірності (до складу входять 
епістемічні можливість і необхідність), оптативності та імперативності. ФСП 
модальності в китайській мові є складною сегментарною структурою  
з предикативним ядром. 
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Основу субполя можливості складає об'єктивна можливість, зумовлена 

знанням мовця про детермінуючі фактори. Основою субполя необхідності  
є об'єктивна необхідність, зумовлена певними об’єктивними чи суб’єктивними 
факторами, які, на думку мовця, можуть перетворити потенційну ситуацію  
на актуальну. Основа субполя достовірності – епістемічні можливість і необхідність, 
зумовлені недостовірністю знань мовця про ситуацію. Субполе оптативності 
ґрунтується на акті волевиявлення, в якому реалізується бажання мовця зі вказівкою 
на виконання дії, про яку йдеться в реченні, і ця дія має ознаку неадресованості. 
Субполе імперативності ґрунтується на вираженні адресованого слухачеві 
волевиявлення мовця, спрямованого на виконання дії, зумовленої спонуканням. 

ФСП модальності в китайській мові становить складну структуру 
поліцентричного характеру без чітко виражених, визначених центрів. Асиметрія 
структури субполів пов'язана з нерівномірним розташуванням периферійних 
елементів стосовно центру. Певні елементи знаходяться на перетині декількох 
субполів через їхню здатність виконувати декілька функцій в залежності від 
контекстуальних умов. 

Центральними конституентами субполя можливості визначено потенційний 
спосіб дієслова і модальні дієслова можливості.  

Ядро субполя необхідності складають модальні дієслова необхідності, а також 
модальні прислівники з аналогічною семантикою.  

Ядром субполя достовірності є модальні прислівники зі значенням 
суб'єктивної можливості і необхідності, модальні дієслова можливості і 
необхідності у їхній вторинній функції, потенційний спосіб дієслова, модальні 
фрази, що імпліцитно й експліцитно вказують на певний ступінь достовірності, а 
також аналогічні рамкові конструкції на позначення думки мовця, звороти, що 
використовуються мовцем для певного судження чи оцінки.  

Ядро субполя оптативності становлять модальні лексеми  
із семантикою бажання, а також спеціальні синтаксичні умовні й порівняльні 
конструкції.  

Ядром субполя імперативності є спонукальні дієслова, синтаксична 
конструкція з прийменником 把 bǎ / 将 jiāng, заперечні прислівники别 bié, 不 bù 
тощо, зокрема й у сполученні з модальними модифікаторами необхідності, а також 
модальна частка 吧 (罢) ba. 

На периферії кожного із субполів перебувають засоби, для яких релевантним  
є виконання функцій, притаманних елементам різних субполів у складі ФСП 
модальності, тому для периферійної зони цього ФСП характерні певна "розмитість" 
й асиметрія. 

На основі аналізу центральних і периферійних конституентів визначено,  
що в межах ФСП модальності виокремлюється п'ять груп категорійних ситуацій, які 
становлять семантичне підґрунтя кожного із субполів. Для дослідження КС субполя 
можливості було враховано такі критерії, як внутрішня і зовнішня можливості, адже 
вони вказують на зв'язок суб'єкта й ознаки залежно від внутрішніх чи зовнішніх 
факторів, що на них впливають. Для характеристики КС субполя необхідності було 
враховано характер детермінації, ступінь облігаторності, характер ставлення 
суб'єкта до дії. В основу тлумачення КС субполя достовірності було покладено такі 
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критерії, як достатність / недостатність інформації, наявність однозначного 
трактування цієї інформації. КС субполя оптативності ґрунтуються на критерії 
наявності бажання мовця зі вказівкою на виконання дії, що носить характер 
неадресованості. Для опису КС субполя імперативності було проаналізовано 
семантичні варіанти спонукання, які реалізуються через мовні засоби в акті 
волевиявлення з ознакою адресованості. 

У межах субполя можливості (об'єктивної) виокремлено такі категорійні 
ситуації: 1) внутрішня ненабута можливість; 2) внутрішня набута можливість; 
3) зовнішня деонтична можливість; 4) зовнішня недеонтична можливість. 

У межах субполя необхідності субкатегоризовано такі значення: 
1) необхідність, зумовлена зовнішніми факторами; 2) необхідність, зумовлена 
суб'єктивними факторами; 3) зобов'язання; 4) вимушена необхідність. 

Субкатегоризація субполя достовірності представлена двома мікрополями: 
мікрополем імовірності і мікрополем істинності. У межах кожного мікрополя було 
субкатегоризовано такі значення: 1) мікрополе ймовірності – ситуації з високим 
рівнем імовірності, з середнім, з низьким / з браком імовірності (за оцінкою мовця); 
2) мікрополе істинності – ситуації з категоричною достовірністю, з проблематичною 
достовірністю. 

Субполе оптативності представлене такими категорійними ситуаціями: 
1) власне бажання; 2) бажання, пов'язане з нереалізованими подіями у минулому; 
3) бажання, пов'язане зі спонуканням; 4) побажання; 5) бажання, пов'язане з іншими 
категоріальними значеннями. 

Субкатегоризація субполя імперативності виявила такі категорійні ситуації: 
1) наказ; 2) порада; 3) прохання; 4) пропозиція; 5) заборона; 6) дозвіл. 

У представленій типології КС було враховано такі важливі фактори,  
як інтерпретаційний компонент мовця, а також контекст. У комунікативному виборі 
мовця в китайській мові істотну роль відіграє реалізація мовцем різних одиниць у 
мовленні, можливостей їхнього вибору для передачі різних відтінків смислу, різних 
можливостей розподілу смислового навантаження між значеннями мовних засобів, 
контекстуальної, ситуативної інформації з урахуванням точки зору мовця. 

Перспективи подальших досліджень ФСП модальності в китайській мові 
полягають у встановленні й вивченні взаємозв'язків цього ФСП з іншими ФСП, 
наприклад, з ФСП темпоральності, а також в уточненні й висвітленні статусу  
в системі деяких засобів і способів реалізації модальності, що зараз перебувають 
поза межами ФСП, але так само виконують цю функцію. 
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китайській мові. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук  

за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 
Америки та Австралії. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України, Київ, 2016. 

Дисертацію присвячено комплексному аналізу функціонально-семантичного 
поля модальності в сучасній китайській мові як сукупності засобів мовної  
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і мовленнєвої реалізації семантичної категорії модальності в сучасній китайській 
мові. У роботі обґрунтовано актуальність залучення функціонального аналізу для 
дослідження категорії модальності в сучасній китайській мові, уточнено специфіку 
модальності як семантичної категорії і закономірностей її відображення  
в китайській мові. Досліджено й схарактеризовано структуру ФСП модальності, 
проаналізовано засоби і способи реалізації модальності в межах кожного із субполів 
у складі ФСП модальності. Виявлено, схарактеризовано категорійні ситуації  
у межах ФСП модальності, а також запропоновано типологію категорійних ситуацій 
у межах ФСП модальності в сучасній китайській мові. 

Ключові слова: китайська мова, функціонально-семантичне поле, категорія 
модальності, категорійна ситуація, засоби і способи реалізації модальності. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Любимова Ю. С. Функционально-семантическое поле модальности  

в современном китайском языке. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук  

по специальности 10.02.13 – языки народов Азии, Африки, аборигенных народов 
Америки и Австралии. – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2016. 

Функциональный подход к изучению грамматического строя современного 
китайского языка и, в частности, категории модальности в этом языке позволил 
исследовать как грамматические, лексические, так и лексико-грамматические 
средства, которые в той или иной степени реализуют семантику модальности  
в высказывании. 

В китайском языкознании большинство исследований категории модальности 
посвящены лишь отдельным способам ее реализации: модальным глаголам, 
наречиям, а также модальным частицам. 

Приоритетным является изучение субъективной (эпистемической) 
модальности. Она отражает в высказывании индивидуальную позицию говорящего, 
раскрывает коммуникативное намерение, поэтому не находится в оппозиции  
с деонтической модальностью, связанной с явлениями объективной 
действительности. В рамках семантической категории субъективной модальности  
в китайском языке были выделены такие модальные значения, как возможность, 
необходимость, достоверность, оптативность и императивность. 

Для осуществления функционального анализа категории модальности  
в китайском языке был привлечён метод моделирования функционально-
семантического поля. Исследование было ориентировано на группировки 
различных языковых средств с общими семантическими функциями, базирующиеся 
на системной основе для анализа функций разноуровневых единиц – то есть, ФСП, 
а также на изучение и описание реализации элементов этого поля в выражении, т. е., 
характеристику КС (категориальных ситуаций). 

ФСП модальности состоит из таких субполей возможности (объективной), 
необходимости (объективной), достоверности (в состав входят эпистемические 



	

	

19 
возможность и необходимость), оптативности и императивности, и является 
сложной сегментарной структурой с предикативным ядром. 

Основу субполя возможности составляет объективная возможность, 
обусловленная знанием говорящего о детерминирующих факторах. Основой 
субполя необходимости является объективная необходимость, обусловленная 
определенными объективными / субъективными факторами, которые, по мнению 
говорящего, могут превратить потенциальную ситуацию в актуальную. Основа 
субполя достоверности – эпистемические возможность и необходимость, 
обусловленные недостоверностью знаний говорящего о ситуации. Субполе 
оптативности основывается на акте волеизъявления, в котором реализуется желание 
говорящего с указанием на выполнение действия, имеющего признак 
неадресованности. Субполе императивности основывается на выражении 
адресованного слушателю волеизъявления говорящего, направленного  
на выполнение действия, обусловленного побуждением. 

В рамках ФСП модальности выделяется пять групп категориальных ситуаций, 
которые составляют семантическое основание каждого из субполей. Типология КС 
в составе ФСП модальности в китайском языке базировалась на наборе 
определенных критериев, которые позволили вычленить в составе ФСП КС 
субполей возможности, необходимости, достоверности, оптативности и 
императивности. 

В рамках субполя возможности (объективной) были выделены такие 
категориальные ситуации: 1) внутренняя неприобретенная возможность; 
2) внутренняя приобретенная возможность; 3) внешняя деонтическая возможность; 
4) внешняя недеонтическая возможность. 

В рамках субполя необходимости были субкатегоризированы такие значения, 
как: 1) необходимость, обусловленная внешними факторами; 2) необходимость, 
обусловленная субъективными факторами; 3) обязанность; 4) вынужденная 
необходимость. 

Субкатегоризация субполя достоверности представлена двумя микрополями: 
микрополем вероятности и микрополем истинности. В рамках каждого микрополя 
были типологизированы следующие значения: 1) микрополе вероятности – 
ситуации с высокой степенью вероятности, со средней, низкой / с отсутствием 
вероятности (по оценке говорящего); 2) микрополе истинности – ситуации  
с категорической достоверностью, с проблематичной достоверностью. 

Субполе оптативности представлено такими категориальными ситуациями: 
1) желание; 2) желание, связанное с нереализованными событиями в прошлом; 
3) желание, связанное с побуждением; 4) пожелание; 5) желание, связанное  
с другими категориальными значениями. 

Субкатегоризация субполя императивности дала такие категориальные 
ситуации: 1) приказ; 2) совет; 3) просьба; 4) предложение; 5) запрет; 6) разрешение. 

В представленной типологии КС были учтены такие важные факторы, как 
интерпретационный компонент говорящего, а также контекст. В коммуникативном 
выборе говорящего в китайском языке существенную роль играет реализация 
говорящим различных единиц в речи, возможностей их выбора для передачи 
различных оттенков смысла, возможностей распределения смысловой нагрузки 
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между значениями языковых средств, контекстуальной, ситуативной информации с 
учетом точки зрения говорящего. 

Ключевые слова: китайский язык, функционально-семантическое поле, 
категория модальности, категориальный ситуации, средства и способы реализации 
модальности. 

 
RESUME 

Lyubymova Iu. S. Functional-semantic Field of Modality in Modern Chinese. –
Manuscript. 

Thesis for a Candidate's Degree in Philology, speciality 10.02.13 – languages of the 
peoples of Asia, Africa, the aboriginal peoples of America and Australia. – Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, 
Kyiv, 2016. 

This thesis is dedicated to the complex analysis of the functional-semantic field  
of modality as a set of language and speech means of expression of the semantic category 
of modality in modern Chinese. The topicality of the functional analysis  
of studying the category of modality in modern Chinese has been proved. The specific 
character of the semantic category of modality and the pattern of its expression in modern 
Chinese have been generalized. The structure of the functional-semantic field of modality  
in modern Chinese has been determined and characterized, modeling of the subfields 
within the functional-semantic field of modality has been accomplished. Means and ways 
of expression of modality within each subfield of the functional-semantic field of modality 
have been determined and analyzed. The categorical situations within the functional-
semantic field of modality have been revealed and characterized, the typology of the 
categorical situations within the functional-semantic field of modality in modern Chinese 
has been formed and presented. 

Keywords: Chinese, functional-semantic field, the category of modality, categorical 
situation, means and ways of expression of modality. 
 


