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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Сучасні лінгвістичні дослідження спрямовані як на вивчення 

комунікативно-семантичних особливостей тексту, так і на аналіз мовних 

засобів, що формують його. У цьому аспекті розглядаються структурно-

семантична та функціональна специфіки лексичних одиниць, які виражають 

емоції, емоційні оцінки та волевиявлення. До таких одиниць належать і 

вигуки. 

Завдяки своєму функціональному навантаженню (безпосередньому 

вираженню емоцій) вигуки активно залучаються у процесі комунікації, а 

аналіз цих одиниць стає важливим компонентом лінгвістичних досліджень. 

Значний внесок у висвітлення проблем вигуків в аспекті їх 

частиномовного статусу та структурно-семантичних особливостей зробили: 

Р. І. Вихованець, І. М. Гуменюк, Л. І. Мацько (в українській мові); 

Л. Г. Бабенко, В. В. Виноградов, А. І. Германович, С. О. Карцевський, 

Є. В. Середа, О. М. Тихонов (у російській мові); Ф. Амека (F. Ameka), 

Т. Вортон (T. Wharton), К. Годарт (C. Goddard) (в англійській мові); 

Люй Шусян (吕叔湘), Хуа Хуні (华浑仪), Чжан Бін (张 斌), Чжао Юаньжень 

(赵元任) та Чжу Ченці (朱成器) (у китайській мові). Дискурсивні особливості 

вигуків досліджували: М. Д. Гутнер, Д. Джеймс (D. James), О. В. Каптюрова, 

В. Г. Костомаров, Н. Ненова (N. Nenova), О. В. Ситіна, Казуюкі Такаґі 

(Kazuyuki Takagi) (в англійській мові); М. Барт (M. Bert), О. М. Рак (у 

французькій мові); В. Г. Дагуров, І. О. Шаронов (у російській мові). 

Фонетична специфіка вигуків висвітлена в дисертаційному дослідженні 

Ю. Й. Бабчук (англійська мова) та у працях Сін Фуі (邢福义 ) (китайська 

мова). 

Однак дослідження структурно-семантичних та комунікативних 

особливостей вигуків сучасної китайської мови не можна вважати 

комплексними та беззаперечними. Зокрема, актуальність нашої роботи 

визначається необхідністю систематизації та доповнення наявного наукового 

доробку вітчизняних та зарубіжних учених у контексті граматичного статусу 

вигуків, що обумовлено морфологічною, семантичною та синтаксичною 

специфікою цих одиниць. Крім того, невирішеними залишаються питання 

особливостей семантичних кореляцій та створення семантичної та 

структурно-етимологічної класифікацій вигуків сучасної китайської мови. 

Актуалізує тему дисертаційного дослідження і проблема функціонування 

вигуків у китайському дискурсі.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконане в межах наукових тем Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури 

народів світу: взаємодія та самобутність» (номер державної реєстрації – 

11 БФ 044-01) та «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний 

діалог» (номер державної реєстрації – 16 БФ 044-01). 
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Мета роботи полягає у встановленні специфіки вигуку як мовного 

явища та аналізі його семантичних і функціональних особливостей. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- визначити лексико-граматичний статус вигуків та їх мовну природу; 

- здійснити структурно-фонетичний аналіз вигуків сучасної китайської 

мови; 

- проаналізувати особливості емотивної вмотивованості вигуків; 

- охарактеризувати особливості семантичної парадигми вигукових 

одиниць; 

- запропонувати експериментальну (семантичну) класифікацію вигуків; 

- диференціювати вигуки за структурно-етимологічним критерієм; 

- здійснити аналіз комунікативних характеристик вигуків; 

- визначити  дискурсивні функції вигуків сучасної китайської мови. 

Об’єктом вивчення є вигуки в контексті лексичної системи сучасної 

китайської мови. 

Предметом дослідження є структурно-семантичні та функціональні 

особливості вигуків сучасної китайської мови. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у нашій 

роботі використано загальнонаукові методи дослідження (спостереження, 

узагальнення, аналіз і синтез, порівняння тощо), щоб визначити стан 

вивченості проблеми структурно-семантичних та функціональних 

особливостей вигуків сучасної китайської мови. Метод порівняльного 

аналізу застосовано для виявлення спільних та відмінних елементів у 

семантиці досліджуваних одиниць. Крім того, використано методи 

контекстуально-ситуативного та контекстуально-семантичного аналізу для 

визначення особливостей контекстуальної обумовленості вигуків та 

специфіки їх фатичних функцій. 

Джерелами фактичного матеріалу слугують вигуки сучасної 

китайської мови (двісті п’ятдесят лексичних одиниць), визначені методом 

добірки зі словника «现代汉语词典» («Словник сучасної китайської мови», 

1996 р.), текстів художнього та публіцистичного стилів. 

Наукова новизна роботи обумовлюється визначенням ознак для опису 

семантичних відмінностей між вигуками-синонімами (рівень емоції, характер 

(причини виникнення емоції), мотивація та суб´єктивність) та виокремленням 

п´яти моделей повних та часткових синонімів. 

За структурно-морфологічним критерієм виділено односкладові вигуки-

антоніми (антонімічна пара формується із вигуків, що складаються з однієї 

морфеми) та багатоскладові вигуки-антоніми (антонімічна пара формується 

із вигуків, що складаються з двох і більше морфем). 

З точки зору структурно-морфологічної організації вигуків у контексті 

омонімічних зв’язків виокремлено односкладові та двоскладові вигуки-

омоніми. Виявлено, що вигуки сучасної китайської мови утворюють 
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конверсійні омонімічні пари з дієсловами, іменниками, звуконаслідуваннями 

та модальними частками. 

Уперше сформовано типологію багатозначності вигуків сучасної 

китайської мови за частиномовним аспектом, що характеризується 

лексичними одиницями, семантична парадигма яких складається виключно з 

вигуків, та лексичними одиницями, семантична парадигма яких містить ЛСВ, 

які належать як до вигуків, так і до інших частин мови. 

Запропоновано експериментальну класифікацію вигуків за 

семантичним критерієм, створену на основі типології А. Вежбицької, шляхом 

її структурної деталізації та доповнення відповідними елементами згідно з  

лінгвістичними реаліями китайської мови. 

Визначено, що досліджувані одиниці є засобами фатичного спілкування. 

Зокрема, їх функціональність на цьому рівні передбачає встановлення 

(відновлення) контакту зі співрозмовником, ініціювання уваги 

співрозмовника, підтримку або зміну емоційного стану спілкування,  сигнал 

про прийом (розуміння) інформації.  

Під час дослідження також встановлено, що засобами вигуків у функції 

дискурсивних маркерів може підтверджуватися, доповнюватися та 

виправлятися інформація. Таким чином, виділено п´ять  типів вигуків-

дискурсивних маркерів (вигуки-маркери оцінки,  вигуки-маркери звертання, 

вигуки-маркери невдоволення, вигуки-маркери здивування та вигуки-

маркери зміни теми розмови).  

Теоретичне значення дисертаційної роботи визначається тим, що 

одержані результати сприятимуть подальшому дослідженню широкої 

проблеми диференціації частин мови в сучасній китайській мові та 

поліаспектному вивченню вигукових одиниць. Запропонована семантична 

класифікація вигуків може бути використана в інших мовах. Отримані 

наукові висновки розкривають структурно-семантичні та функціональні 

особливості вигуків сучасної китайської мови.  
Практичне значення роботи зумовлене тим, що основні результати 

дослідження можуть бути використані в нормативних навчальних курсах при 

розробці відповідного лекційного матеріалу з загального мовознавства, 

граматики, лексикології та стилістики китайської мови, а також при розробці 

спецкурсів із прагматики китайської мови, граматики мовлення та 

інтерпретації тексту.  

Особистий внесок здобувача. Усі викладені в дисертації результати 

отримані дисертантом одноосібно. 

Апробація результатів дисертації відбувалася на засіданнях кафедри 

мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та у вигляді 

доповідей на Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених 

«Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних 

філологічних студій» (м. Київ, квітень 2013 р.), Міжнародній науковій 
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конференції «Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика» (м. Київ, 

жовтень 2013 р.),  Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих 

учених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (м. Київ, квітень 

2014 р.), Міжнародній науковій конференції «Сучасна філологія: парадигми, 

напрямки, проблеми» (м. Київ, жовтень 2014 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасна філологія: теорія та практика» (м. Одеса, 

листопад 2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Людина як 

суб´єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та 

навчанні іноземних мов» (м. Львів, грудень 2014 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Україна і світ: діалог мов та культур» (м. Київ, 

квітень 2015 р.), Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих учених 

«Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (м. Київ, квітень 2015 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний вимір філологічних 

наук» (м. Львів, липень 2015 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» 

(м. Одеса, січень 2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури» 

(м. Одеса, серпень 2016 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дисертаційної 

роботи висвітлено у тринадцяти одноосібних публікаціях, із яких шість 

опубліковано у фахових наукових виданнях України, одна – у науковому 

періодичному закордонному виданні, а також шість тез доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків та списку 

використаних джерел (198 позицій), а також списку джерел ілюстративного 

матеріалу (13 позицій). Повний обсяг дисертації – 182 сторінки, основний 

зміст викладено на 162 сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету 

і завдання, визначено предмет та об’єкт, окреслено матеріал дослідження і 

методи його аналізу, вказано на наукову новизну, теоретичне значення та 

практичну цінність отриманих результатів, зазначено особистий внесок 

здобувача та види апробації роботи. 

У першому розділі «Загальна характеристика вигуків сучасної 

китайської мови» узагальнено та систематизовано наукові підходи до 

вивчення граматичних, фонетичних та семантичних особливостей вигуків 

сучасної китайської мови. 

У контексті китайського мовознавства проблема виділення частин мови 

та саме поняття частини мови з’явилось більше ніж сто років тому, коли в 
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1898  р. було надруковано першу граматику китайської мови Ма Цзяньчжуна 

(马建忠) «Граматика пана Ма» (« 马氏文通»). У цій праці (згідно із західною 

мовознавчою традицією, яка базувалася на працях Пор Рояля) було виділено 

такі класи слів: 1) повнозначні, куди увійшли іменники, займенники, 

числівники, прикметники, дієслова та прислівники; 2) службові 

(прийменники, сполучники) та 3) вигуки і звуконаслідування. 

Під впливом провідних мовознавців Ван Лі (王立 ), А. Вежбицької, 

В. В. Виноградова, О. О. Потебні, Сін Фуі ( 邢 福 义 ), П. В. Чеснокова, 

Чжао Юаньженя (赵元任), Л. В. Щерби, які займалися питанням граматичної 

структури мови, поступово в лінгвістичній практиці розвивалось учення про 

частини мови. Хоча й вигуки як частина мови включаються майже в усі 

традиційні граматики загального мовознавства, їх граматичний статус 

залишається дискусійним. Під час аналізу наукової літератури з цього 

питання ми виділили такі основні точки зору на вигуки як мовну одиницю: 

1) вигуки не є частиною мови; 2) вигуки є частиною мови (вигуки належать 

до класу повнозначних слів або до класу службових слів); 3) вигуки є 

особливим класом слів. 

На підставі морфологічного, синтаксичного та семантичного аналізу 

зроблено висновок, що вигуки сучасної китайської мови формують 

особливий клас слів, що перебуває поза поділом слів на повнозначні та 

службові частини мови, адже на відміну від службових слів вигукам не 

властива сполучна функція, а від повнозначних вони відрізняються 

відсутністю номінативного значення (виражають почуття, не називаючи їх). 

Хоча вигуки загалом і характеризуються синтаксичною аморфністю, 

проте ці одиниці можуть переходити в повнозначні частини мови, набуваючи 

лексичного і граматичного значення та номінативної функції, тобто 

вступають у зв`язок з іншими членами речення. Здатність окремих вигуків 

переходити в різні частини мови призводить до необхідності відмежування 

даних слів від власне вигуків, які служать для вираження лише емоцій 

людини. Тобто, зазнаючи синтаксичної асиміляції, вигук починає виконувати 

роль відповідного члена речення. Проаналізувавши вигуки сучасної 

китайської мови, ми дійшли висновку, що ці лексичні одиниці у процесі 

синтаксичної асиміляції переходять до категорій дієслова та іменника, тому 

можна виділити дієслівну асиміляцію (наприклад: 你在那儿呸什么呢? – Що 

це ти там виплюнув? (функція присудка); 你没听见她呣了一声。–  Ти не 

почув, що вона зітхнула (функція додатка); 你甭哎呀地跟我说。–  Не охай, 

коли зі мною розмовляєш (функція обставини)) та іменникову асиміляцію 

(наприклад: «啊!» 是叹词。–  «А!» є вигуком (функція підмета); 一天到晚老

听哎哟，到底怎么了？–  З ранку до ночі чую твої зітхання, зрештою, що з 

тобою? (функція додатка)). Досить часто в усному мовленні речення 

формуються лише з вигуків (наприклад:  喂！Алло! 天啊! О, Боже! 呜呼! От 

лишенько!). 
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Як відомо, склад у китайській мові формується з ініціалі та фіналі, 

однак фонетична система, реалізуючись у  сфері фонетичної характеристики  

вигуків сучасної китайської мови, має свої особливості. Зокрема, вигукам 

властиві: інваріантність дифтонгів (哎  [āi] / [ēi], 哎哟  [āiyōu]  / [ēiyāo], 

嘿 [hēi] / [hāi], 哟 [yōu] / [yāo], 喂 [wèi] / [wài]); відмінності на рівні фіналів-

дифтонгів та фіналів-монофтонгів ( 嗬  [hē] / [huō], 唉  [āi] / [ā] / [ē]); 

наявність /відсутність ініціалі або медіалі (嘿 [hēi] / [ēi],喂 [wài] / [ài], 嗨[hāi] / 

[ài], 啊 [ā] / [hā]); звуки, які перебувають поза системою звуків путунхуа (普

通话), наприклад: 呣 [m] / [n] / [ng], 嗯 [ng], 哼[hm] / [hng].  

Крім того, для підсилення емоційного забарвлення, яке виражає вигук, 

використовують редуплікацію (наприклад: 啊啊，我知道了。– А-а, я знаю.). 

Вигуки сучасної китайської мови можуть не лише подвоюватися, але й  

формувати різні структури, які не мають внутрішніх зв’язків. Тому можна 

виділити наступне формальне вираження вигуків, як «А», «АА», «АВ», 

«АВВ», «ААВВ», «АВАВ» (наприклад: «哟», «哟哟», «哎哟», «哎哟哟», «哎

哎哟哟», «哎哟哎哟»). 

 У контексті вигуків прагматичний аспект внутрішньої структури 

лексичної одиниці реалізується на рівні експресивно-емоційної оцінки та 

конотації. Під категорією «емоційність» вигуків сучасної китайської мови 

слід трактувати експресію емоційних станів, які виражають ці одиниці. 

Категорія «емотивності» характеризує семантичну структуру досліджуваних 

нами одиниць, а «експресивність» вказує на виразність висловлювань, у 

складі яких є вигуки. Крім того, «оцінність», так як і «емотивність» визначає 

внутрішню (семантичну) структуру вигуків сучасної китайської мови. 

У другому розділі «Структурно-семантичні особливості вигуків 

сучасної китайської мови» проаналізовано семантичну парадигму вигуків 

сучасної китайської мови, наведено семантичну та структурно-етимологічну 

класифікації. 

Під час дослідження мови лінгвісти дійшли висновку, що одиниці 

мовлення не існують ізольовано, а поєднуються зв´язками спорідненості та 

протиставлення. Ці кореляції є лексико-семантичними взаємозв´язками, що 

утворюють цілісний комплекс. Оскільки у процесі комунікації проявляється 

емоційність мовлення, а саме суб’єктивні модально-експресивні реакції 

співрозмовників, то спостерігається різноманіття форм вираження експресії 

за допомогою вигуків. 

У нашій дисертації робиться спроба осмислити синонімію як певний 

специфічний вид зв´язків між знаками мовної системи, що входить до більш 

загального роду кореляцій – функціональної еквівалентності.  Синонімічні ж 

характеристики вигуків сучасної китайської мови обумовлені самою 

природою цього класу слів та їх специфічними частиномовними ознаками. 

Водночас при визначенні суті синонімії у досліджуваній мовній системі слід 

орієнтуватися як на явище паралельності вживання різних вигукових 
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(емоційних) одиниць на позначення одного й того самого змісту, так і на 

застосування комплексу критеріїв трьох основних аспектів семіотики: 

семантику, синтактику та прагматику. 

Оскільки вигуки характеризуються не денотативним значенням, а 

експресивністю, визначається частковий збіг їх емоційного навантаження. 

Наприклад, вигуки 哟  [yào]  та  哎哟  [āiyào] виражають здивування з 

емоційним кластером «невдоволення» (значення «可不得了» –  «не може 

бути»), однак вигук 哎 哟 [āiyào] має більш виражену конотацію здивування 

(на межі з розчаруванням); вигуки 嗯 [ńg] та 欸 [èi] виражають згоду, однак 

вигук 欸 [èi] є реакцією на наказ. 

Варто зазначити, що в контексті вигуків сучасної китайської мови 

можна виділити особливий клас синонімів, існування якого обумовлене 

характером ієрогліфічної писемності і своєрідністю нормативної 

сполучуваності ініціалей та фіналей.  Цей специфічний клас синонімів можна 

віднести до омонімічної синонімії, яка характеризується збігом у звучанні та 

значенні вигукових одиниць, але відмінністю в ієрогліфічному записі. 

Наприклад, 喔 [ō] та 噢 [ō] – вигуки, які є виразниками того, що реципієнт 

зрозумів певну інформацію. 

Враховуючи особливості системи вигуків сучасної китайської мови, 

характерними ознаками для опису семантичних відмінностей між вигуками-

синонімами є:  

1) рівень (наприклад: вигуки 噫  [yì], 哎哟  [āiyō], 呜呼  [wūhū], 呜

呜  [wūwū], 呜噎 [wūyē]);  

2) характер (наприклад: вигуки 啊哈 [āhā], 啊唷 [āyō], 哎呀 [āiyā] та 

вигуки 嘿  [hēi],  嗬  [hē], 嚄  [huō], 喔唷  [ōyō], 喔嚄  [ōhuò] виражають 

здивування, однак перша група слів виражає здивування внаслідок певних 

негативних подій, а друга група  –  унаслідок позитивних ситуацій); 

 3)  мотивація (наприклад: вигуки 啊 [à], 唉 [āi], 嗷 [áo], 欸 [èi], 嗯

哪 [ňgna], 噫嘻 [yīxī] виражають згоду, однак вигуки 啊 [à],嗯哪 [ňgna], 噫

嘻  [yīxī]  виражають згоду мовця із позицією співрозмовника, його 

пропозицією, а вигуки 唉 [āi], 嗷 [áo], 欸 [èi] зазвичай використовуються у 

відповідь на певний наказ або ж вказівку особи, яка є старшою або має 

вищий професійний статус); 

 4) суб´єктивність (наприклад: вигуки 哎哟 [āiyō] та 阿 [ē] виражають 

кепкування, однак вигук 阿 [ē] має конотацію сильного глузування). 

Таким чином, виділяємо моделі синонімів, які утворюють вигуки 

сучасної китайської мови: 

I. Два вигуки (E1, E2) моносемічні (E1 має значення s
1 

, E2 має значення 

s
2
 ) і їх значення співпадають  (E1 = E2, тобто s

1 
= s

2
), наприклад:  吓  [hè] 

(вигук, що виражає невдоволення) та 嗐  [hài] (вигук, що виражає 

невдоволення із кластером «жаль»).  
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II. Два вигуки (E1, E2) полісемічні (ЛСВ вигуку E1 складають множину 

{s1
1
, s2

1
, s3

1
 … sn

1
}, а ЛСВ вигуку E4  – множину {s1

2
, s2

2
, s3

2
 … sn

2
} і всі ці ЛСВ 

співпадають (E1 = E2 або s1
1
, s2

1
, s3

1
 … sn

1
 = s1

2
, s2

2
, s3

2
 … sn

2
). Наприклад, 

вигуки 喂 [wèi] та 嗯  [ńg] мають по два значення: а) оклик (звернення), 

б) ініціювання відповіді або реакції співрозмовника. Обидва ЛСВ вигуків 

збігаються й утворюють синонімічні пари. 

III. Один вигук (E1)  моносемічний, а другий (E2) – полісемічний (s
2 

= 

s1
2
, s2

2
, s3

2
 … sn

2
). Значення моносемічного вигуку збігається лише з одним із 

ЛСВ другого (E1 = E2 у значенні sn
2
 або s

1 
= sn

2
). Наприклад, 吁 [xū] – вигук, 

що виражає здивування (із забарвленням жалю), а 啧 [zé] – вигук, що  

виражає: 1) захоплення; 2) здивування (із забарвленням жалю). 

Моносемічний вигук [xū] утворює синонімічну пару з одним з ЛСВ 

вигуку [zé]. 

IV. Два вигуки (E1, E2) полісемічні  і один ЛСВ першого співпадає з 

одним ЛСВ другого, при цьому E1 у значенні sn
1
= E2 у значенні sn

2
 при 

нетотожності всіх решти ЛСВ. Наприклад, лексична одиниця 嚄 [huō], [huò] 

має значення: а) о, ого-го (виражає здивування), б) ох, ах (вигук, що виражає 

невдоволення мовця), а лексична одиниця 噫  [yì] має значення: а) ох, ах 

(виражає невдоволення), б)  ой (передає почуття болю), в) дієслово зітхати, 

стогнати. Два слова 嚄 [huō], [huò] та 噫 [yì] є полісемічними й лише по 

одному ЛСВ  кожного з них утворюють синонімічну пару. 

V. Два вигуки (E1, E2) полісемічні й декілька ЛСВ першого збігаються з 

декілька ЛСВ другого, при цьому E1 у значенні s1
1
…sn

1
 = E2 у значенні s1

2
 … 

sn
2
 при нетотожності решти ЛСВ. Наприклад, лексична одиниця 嘿 [hēi] має 

значення: а) гей (оклик, вигук радості), б) ну-у, ну ось (виражає вдоволення), 

в) ах, ой (вигук здивування, співчуття). У свою чергу, лексична одиниця 

嗨 [hāi] має значення: а) о, так, еге-гей (вигук радості, часто зустрічається у 

піснях), б) ой (виражає почуття тривоги, боязні), в) о, ой, ах (вигук 

здивування, співчуття). Очевидним є те, що два ЛСВ вигуку 嘿  [hēi] 

збігаються із двома ЛСВ вигуку 嗨 [hāi], а решта ЛСВ не корелюються. 

Явище антонімії на матеріалі різних мов було предметом вивчення 

українських (М. П. Кочерган), радянських (Ю. Д. Апресян, В. А. Михайлов, 

Л. О. Новіков) та зарубіжних мовознавців (Вей Цзяньгун ( 魏 建 功 ), 

Дж. Лайонз (J. Lyons)). В основному ці дослідження спрямовані на аналіз 

логіко-філософських основ визначення антонімії та виділення критеріїв 

класифікації антонімів.  

Вигукам сучасної китайської мови також властиві антонімічні зв’язки,  

які утворюють стійкі асоціативні та логічні поєднання конкретних вигуків з 

іншими вигуковими одиницями. В основу виокремлення вигуків-антонімів 

покладено ознаку семантичної поляризації емоцій, яка діє у межах спільного 

семантичного поля. 
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Під час аналітичного опрацювання прикладного матеріалу не було 

виявлено формування антонімічних пар за допомогою приєднання афіксів. 

Це дає підстави зробити висновок, що виникнення антонімічних відношень 

між вигуками можливе лише серед різнокореневих одиниць (наприклад: 

嗬 [hē] – 嗨 [hāi]). Крім того, варто зазначити, що в контексті китайської мови 

за структурним (морфологічним) критерієм слід розрізняти:  

а) односкладові вигуки-антоніми (антонімічна пара формується із 

вигуків, що складаються з однієї морфеми: 哦 [ó] –呀  [yā]), 

б) багатоскладові вигуки-антоніми (антонімічна пара формується із 

вигуків, що складаються зі двох і більше морфем: 喔嚄 [ōhuò] – 嗳呀 [àiyā]). 

Для вигуків сучасної китайської мови притаманним є і явище 

енантіосемії – властивість слова виражати два значення, які перебувають в 

антонімічних зв’язках, наприклад: 啊呀[āyā] (表示惊讶) – вигук, що виражає 

радісне здивування, та 啊呀 [āyā] (表示惊动) – вигук, що виражає здивування 

із кластером «страх». 

Під час дослідження було визначено, що вигуки утворюють 

конверсійні омонімічні пари з:  

1) дієсловами, наприклад: 噫  [yì] ох (вигук, який виражає відчуття 

болю) – 噫 [yì] охати, 哼[hēng] ох (вигук, який виражає невдоволення)  – 

哼 [hēng] охати;  

2) іменниками, наприклад: 阿 [ā] ага (вигук, який виражає розуміння 

певної ситуації) – 阿  [ā] висока гора, 嗳  [ǎi] ай (вигук, який виражає 

заперечення) – 嗳 [ǎi]  видих (важкий);  

3) звуконаслідуваннями, наприклад: 啧 啧  [zézé] ой, леле (для 

вираження співчуття) – 啧啧 [zézé] цвірінькати; 

 4)  модальними частками, наприклад: 啊 [à] (вигук, який передає 

схвалення) – 啊[ǎ] модальна частка. 

З розвитком семантичної парадигми вигуки сучасної китайської мови 

теж можуть характеризуватися полісемією. Враховуючи частиномовний 

аспект, багатозначні вигуки сучасної китайської мови виокремлюємо таким 

чином:  

I. Лексичні одиниці, семантична парадигма яких складається виключно 

з вигуків, наприклад:  

嘿 [hēi] 1) гей (оклик); 2) ну-у, ну ось (виражає задоволення); 3) ах, ой 

(вигук здивування, співчуття). 

嗨 [hāi] 1) о, так, еге-гей  (вигук радості, часто зустрічається у піснях); 

2) ой (виражає почуття тривоги, боязні); 3) о, ой, ах (вигук здивування, 

співчуття).  

II. Лексичні одиниці, семантична парадигма яких містить ЛСВ, які 

належать як до вигуків, так і до інших частин мови, наприклад:  
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咦 [yí] 1) ого-го (вигук, який виражає емоції здивування та кепкування); 

2) словосполучення  із силою видихати, вигукувати).  

噫  [yì] 1) ох, ах (виражає здивування); 2) ой (для передачі почуття 

болю); 3) дієслова зітхати, стогнати. 

На нашу думку, для полісемантичних вигукових  одиниць характерною 

є залежність від контексту, оскільки саме в конкретній ситуації нівелюється 

багатозначність вигуку, реалізується лише одне з його значень. Таким чином, 

контекст є засобом добору потрібного значення, хоча в літературі існують 

окремі випадки, коли він не гарантує однозначне розуміння. 

При аналізі вигуків сучасної китайської мови виявлено, що ці лексичні 

одиниці можуть функціонувати у кластері евпатія на рівні: 1) ейфорії і 

виражають: а) радість, б) захоплення; 2) симпатії і виражають: а) прийняття 

(ситуації, події), б) задоволення, в) співпереживання, г) полегшення.  

У кластері дисфорія вигуки сучасної китайської мови функціонують на 

рівні підкластерів: 1) антипатії і виражають: а) невдоволення, 

б) роздратованість,  в) гнів, г) досаду, д) зневагу; 2) диспатії і реалізують 

емоційні стани: а) біль, б) розчарування, в) скорботу (жаль). 

 Вигуки функціонують у кластері апорія на рівні підкластерів: 

1) амфіпатії і можуть сигналізувати про: а) сумнів, б) здивування (позитивне 

або негативне); 2) фобії і виражають побоювання (страх). 

У процесі нашого дослідження сформовано класифікацію вигуків 

сучасної китайської мови за семантичним критерієм. В основу покладено 

поділ цих одиниць А. Вежбицькою на емотивні, волітивні та когнітивні. Цю 

класифікацію було деталізовано, враховуючи емоційний та афективний 

аспекти семантичної структури вигуків сучасної китайської мови.  

Таким чином, у межах емотивних вигуків виділено: 1) вигуки, які 

виражають позитивні емоції (захоплення, радість, радісне здивування); 

2) вигуки, які виражають негативні емоції (негативне здивування, відразу, 

невдоволення, страх, тривогу, горе, біль, печаль); 3) вигуки з нейтральним 

забарвленням (покаяння, розуміння, співчуття, пересторогу, насмішку). 

Волітивні вигуки поділяються на імперативи (лексичні одиниці, що 

звернені до людей і засоби впливу на тварин) та вокативи. 

 До групи когнітивних вигуків залучено одиниці, які виражають 

упізнавання, пригадування, здогадку, розуміння, ствердження, роздуми. 

За структурно-етимологічним критерієм вигуки поділено на первинні 

та похідні. У межах первинних одиниць виділено:   

1) односкладові вигуки (структура А: 啊[ǎ], 嘿[hēi], 唉 [āi]);  

2) двоскладові (структура АА: 呜呜 [wūwū]; структура АВ: 喔唷 [ōyō], 

呜嘑 [wūhū], 哎哟 [āiyō]); 

3) трискладові (структура АВВ: 哎哟哟 [āiyōyō]; структура АВА: 哎哟

哎 [āiyōāi]; структура АВС: 啊哟哇 [āiyōwā]).  
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Похідні вигуки формуються унаслідок десемантизації повнозначних 

частин мови (天啊！上帝啊! 皇帝!) та словосполучень (我天啊!), а також 

шляхом запозичень (噫嘘嚱). 

У третьому розділі «Комунікативна функціональність вигуків 

сучасної китайської мови» проаналізовано вигуки в контексті теорії 

мовленнєвих актів, визначено особливості фатичних та дискурсивних 

функцій цих одиниць. 

Досліджуючи вигуки як мовні засоби, які виражають емоційний стан 

мовця, Р.  Хадлстон та Дж. Палум визначають їх як експресивні оклики, що 

не входять до складу синтаксичних структур. Безперечно, ця характеристика 

є важливою та очевидною у контексті вигуків. Проте, на нашу думку, аналіз 

комунікативного потенціалу вигуків сучасної китайської мови варто базувати 

не лише на морфологічних та синтаксичних характеристиках, але й на 

специфічних функціях  у дискурсі. 

Вигуки сучасної китайської мови реалізують свою семантичну 

структуру у процесі комунікації. Особливість цих одиниць полягає не лише у 

вказівці на емоційний стан мовця у даний момент, а й у концентрації уваги 

співрозмовників на емоційних реакціях один одного. Таким чином, вигуки 

співвідносяться з актами-експресивами, адже сигналізують про 

експресивність спілкування. 

Як відомо,  діалогічна форма мовлення є однією із найпоширеніших 

способів комунікації й охоплює структурну єдність діалогу-тексту. Зокрема, 

вигуки сучасної китайської мови функціонують на таких фазах розвитку 

діалогу:  

1. Встановлення мовленнєвого контакту. На цій фазі мовленнєвої 

взаємодії використовуються вигуки, які спрямовані на ініціювання уваги 

співрозмовника, наприклад: 嘿 [hēi], 喂 [wèi] (嘿 , 谁在那儿 ? – Агов, хто 

там? 喂 , 妈妈 , 你在哪里啊 ? – Алло, мамо, ти де? ). 

2. Підтримання мовленнєвого контакту. Під час цієї фази 

реалізовуються стратегії щодо забезпечення прийому інформації та 

збереження уваги співрозмовника. Процес комунікації підтримується як  

мовцем, так і слухачем, адже чергуються сигнали мовця та сигнали слухача. 

На цьому етапі можуть використовуватися такі вигуки:  咦 [yí], 嗯  [ńg], 

咳 [hāi] (咦，你怎么知道?！– О, а звідки ти знаєш? 嗯, 你说什么? – М-м, що 

ти кажеш? ). 

3. Розмикання мовленнєвого контакту. На цьому етапі мовець дає 

сигнал про завершення теми розмови, підбиває її підсумки, наприклад, 

мовець може використати вигуки 嗷[áo] та 唉 [āi] (嗷, 我明白了! – Ага, я 

зрозумів! 唉, 我一定要去! – О, я точно піду! ). 

Під час дослідження виявлено, що вигуки функціонують на рівні актів-

експресивів і реалізують три основні категоріальні значення: 1) констатація 
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(阿呀，你买了这本书! – О-го, ти купив цю книгу!); 2) спонукання (开步走! – 

Кроком руш!); 3) питання (啊，你说什么呢？– Ей, що ти кажеш?). 

Модифікація змісту в межах одного значення, синкретизм 

полісемантичних одиниць, формування  оказіонального значення 

обумовлюють контекстуальну визначеність вигуків сучасної китайської мови. 

 В процесі дослідження підкреслено, що вигуки сучасної китайської 

мови можуть передавати відтінки емоційних та ментальних станів, бути 

репліками-реакціями та заповнювати паузи. Отже, ці лексичні одиниці 

підтримують комунікацію та емоційно-психологічний контакт. 

Окрім когнітивних (фатичних) вигуків (наприклад: 噷 [hm], 哼 [hēng] та 

ін.), які забезпечують підтримку комунікативного контакту, експресивні 

вигуки також відіграють важливу роль у фатичному спілкуванні, оскільки 

сигналізують про ментальний стан мовця. Зокрема, їх функціональність на 

цьому рівні передбачає:  

1) установлення (відновлення) контакту зі співрозмовником (嘿 , 谁在

那儿 ? – Ей, хто там?);  

2) ініціювання уваги співрозмовника (喂 , 你去哪儿啊 ? – Алло, куди ти 

йдеш?);  

3) підтримку емоційного стану спілкування (咦，你怎么知道?！– О, а 

звідки ти знаєш?); 

4) зміну емоційного тону спілкування (哎，听说你每个月的工资都原封

不动地上交...... – О, а я чув, що ти всю свою заробітну плату віддаєш…);  

5) сигнал про прийом (розуміння) інформації (唉, 我一定要去那儿! – Я 

точно маю туди піти!).  

Реалізація вигуків сучасної китайської мови обумовлена такими 

факторами дискурсу: 1) напрям інформації (зворотній та прямий); 2) зв'язок 

між висловлюваннями (початок, розкриття та завершення теми); 3) наміри та 

очікування мовця (суб’єктивні та об’єктивні); 4) оцінка комунікації 

(позитивна, негативна та нейтральна). 

Засобами вигуків у функції дискурсивних маркерів може 

підтверджуватися, доповнюватися та виправлятися інформація. Таким чином, 

виділено такі типи вигуків-дискурсивних маркерів:  

1) вигуки-маркери оцінки (嗨，破二手车，值不了几个钱。 – Ех, 

потриманий автомобіль стільки не коштує.);  

2) вигуки-маркери звернення (哎，你的帽子，小王…… – Агов, твоя 

шапка, Сяо Ма…);  

3) вигуки-маркери невдоволення (唉，这次去的太不是时候了，听说要

在平时…… – Ех, цього разу ми зовсім невчасно, кажуть, що зазвичай…);  

4) вигуки-маркери здивування (哟，你可有点儿发福了，在单位干得不

错吧? – Ого, ти розбагатів, мабуть займаєш хорошу посаду?); 
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 5) вигуки-маркери зміни теми розмови (算了,算了，不说我的事了。哎，

听说你的同屋好像有点儿不合群儿吧。– Досить, досить, годі говорити про 

мене. А, чув, що твій сусід по кімнаті не знаходить спільної мови з іншими ).  

Мінімальною функціональною одиницею діалогу є комунікативний хід, 

який виконує одну з функцій у розвитку інтеракції. Оскільки вигуки сучасної 

китайської мови активно використовуються у процесі комунікації, доцільно 

визначити комунікативні ходи, які можуть виражатися вигуком або реченням, 

елементом якого є вигук. Таким чином, виокремлено такі комунікативні ходи, 

до складу яких входять вигуки: 1) ініціальний; 2) підтримуючий та 

3) фокусивний. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

З урахуванням семантичної, морфологічної і синтаксичної структур 

сучасної китайської мови доцільним є віднесення вигуків до окремої 

особливої частини мови, відмінної від повнозначних та службових. Водночас 

вигуки варто відділяти від класу звуконаслідувань та модальних часток. 

Під час структурно-фонетичного аналізу вигуків сучасної китайської 

мови виявлено, що ці одиниці характеризуються особливостями фонетичної 

структури. Це зумовлено явищем інваріантності, специфікою використання 

тонів та інтонаційним оформленням.  

Встановлено, що прагматичний аспект внутрішньої структури вигуків 

реалізується на рівні експресивно-емоційної оцінки та конотації. Емотивній 

складовій цих одиниць властиве нашарування емотивних кластерів. 

Проаналізувавши семантичну парадигму вигуків сучасної китайської 

мови, ми дійшли висновку, що їм притаманні явища моносемії, полісемії, 

омонімії, синонімії та антонімії.  

У роботі виявлено, що в контексті досліджуваних одиниць можна 

виділити особливий клас вигуків, які реалізують омонімічну синонімію. Цей 

тип синонімії характеризується співпадінням звучання та значення лексичних 

одиниць, відмінних в ієрогліфічному записі. Ознаками для опису 

семантичних відмінностей між вигуками-синонімами є: рівень емоції, 

характер (причини виникнення емоції), мотивація та суб’єктивність. Під час 

дослідження визначено п’ять моделей повних та часткових синонімів. 

За структурно-морфологічним критерієм виокремлено односкладові 

вигуки-антоніми (антонімічна пара формується із вигуків, що складаються з 

однієї морфеми) та багатоскладові вигуки-антоніми (антонімічна пара 

формується із вигуків, що складаються із двох і більше морфем). 

Встановлено, що вигукам сучасної китайської мови також властиве явище 

повної і неповної омонімії  (омографи та омофони). 

Враховуючи частиномовний аспект, багатозначні вигуки сучасної 

китайської мови поділено на: 1) лексичні одиниці, семантична парадигма 
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яких складається виключно з вигуків; 2) лексичні одиниці, семантична 

парадигма яких містить ЛСВ, які належать як до вигуків, так і до інших 

частин мови.  

З точки зору структурно-морфологічної організації вигуків у контексті 

омонімічних зв’язків виокремлено односкладові вигуки-омоніми та 

двоскладові вигуки-омоніми. 

Дослідження виявило, що семантична структура вигуків сучасної 

китайської мови реалізується на рівнях афективних кластерів евпатії, 

дисфорії та апорії. 

Вигуки в певному контексті можуть реалізовувати інформативну сферу 

своєї структури. Під інформативністю розуміємо властивість вигуків не 

називати емоції, а виражати їх. Інформативна структура вигуків поділяється 

на суб’єктно- та об’єктно-спрямовану. Суб’єктна сфера орієнтована на 

виключно емоції мовця, його реакцію на дійсність, а об’єктна сфера вигуків 

орієнтована на вплив на реципієнта.  

Запропоновано експериментальну класифікацію вигуків сучасної 

китайської мови за семантичним критерієм, створену на основі типології 

А. Вежбицької, шляхом її структурної деталізації та доповнення 

відповідними елементами, згідно  з лінгвістичними реаліями китайської мови. 

У межах первинних вигуків виокремлено односкладові, двоскладові та 

трискладові одиниці. Джерелами виникнення вторинних вигуків є 

повнозначні частини мови та словосполучення, які втратили своє 

прагматичне значення при переході у вигукову одиницю, та запозичені 

вторинні вигуки.  

Вигуки відіграють важливу роль у процесі реалізації емоційно 

забарвленого мовлення. Дискурс охоплює структуру мовного акту та 

контекст, який обумовлює значення вигуку. За допомогою контактної 

функції ці одиниці використовуються під час діалогічної розмови, а їх 

залучення у спонтанному мовленні не просто вказує на емоційний настрій 

мовця на даний момент, але й концентрує увагу співбесідників на емоційних 

реакціях один одного.  

Вигуки сучасної китайської мови активно залучаються на трьох рівнях 

метакомунікації для встановлення розмовного контакту, його підтримання та 

розмикання. 

Визначено, що досліджувані одиниці є лінгвістичними засобами 

фатичного спілкування. Зокрема, їх функціональність на цьому рівні 

передбачає: 1) встановлення (відновлення) контакту зі співрозмовником; 

2) ініціювання уваги співрозмовника; 3) підтримку емоційного стану 

спілкування; 4) зміну емоційного тону спілкування; 5) сигнал про прийом 

(розуміння) інформації.  

Під час дослідження також виявлено, що засобами вигуків у функції 

дискурсивних маркерів може підтверджуватися, доповнюватися та 

виправлятися інформація. Таким чином, виділено такі типи вигуків-
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дискурсивних маркерів: 1) вигуки-маркери оцінки; 2) вигуки-маркери 

звернення; 3) вигуки-маркери невдоволення; 4) вигуки-маркери здивування; 

5) вигуки-маркери зміни теми розмови. 

Подальшої розробки потребує проблема особливостей перекладу 

вигуків сучасної китайської мови українською мовою, а також дослідження 

асоціативних впливів вигуків сучасної китайської мови на носія української 

мови та навпаки. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Нестеренко О. О. Вигуки сучасної китайської мови: типологія та 

функціонування. – Рукопис. 

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. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню структурно-
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семантичних та функціональних особливостей вигуків сучасної китайської 

мови. 

Проаналізувавши семантичну парадигму вигуків сучасної китайської 

мови, виявлено, що характерними для неї є явища моносемії, полісемії, 

омонімії, синонімії та антонімії. 

Запропоновано експериментальну класифікацію вигуків сучасної 

китайської мови за семантичним критерієм, розроблену на основі типології 

А. Вежбицької, шляхом її структурної деталізації та доповнення 

відповідними елементами згідно з лінгвістичними реаліями китайської мови. 

Виявлено, що засобами вигуків у функції дискурсивних маркерів може 

підтверджуватися, доповнюватися та виправлятися інформація.  

Ключові слова: вигук, класифікація вигуків, структурно-семантичні 

особливості, комунікативна функціональність, сучасна китайська мова. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Нестеренко О. А. Междометия современного китайского языка: 

типология и функциональность. – Рукопись. 

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. 

Диссертация посвящена исследованию структурно-семантических и 

функциональных особенностей междометий современного китайского языка. 

В диссертационной работе изучены особенности семантической 

парадигмы исследуемых лексических единиц в контексте моносемии, 

полисемии, омонимии, синонимии и антонимии. 

Учитывая частеречный аспект, в работе полисемантические 

междометия современного китайского языка разделены на лексические 

единицы, семантическая парадигма которых состоит исключительно из 

междометий, и лексические единицы, семантическая парадигма которых 

формируется ЛСВ, которые относятся как к междометиям, так и к другим 

частям речи. Установлено, что междометиям также свойственно явление 

полной и неполной омонимии (омографы и омофоны). 

В исследовании определено, что в контексте анализируемых единиц 

можно выделить особый класс междометий, которые реализуют 

омонимическую синонимию. Признаками для описания семантических 

различий между междометиями-синонимами являются: степень эмоции, 

характер (причины возникновения эмоции), мотивация и субьективность. В 

ходе исследования выделено пять моделей полных и частичных синонимов. 

За структурно-морфологическим критерием выделены односложные 

междометия-антонимы (антонимическая пара формируется из междометий, 
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которые состоят из одной морфемы) и составные междометия-антонимы 

(антонимическая пара формируется из междометий, состоящих из двух и 

более морфем). В контексте структурно-морфологической организации 

междометий на уровне омонимичных связей выделены односложные 

междометия-омонимы и двусложные междометия-омонимы.  

В диссертационной работе предложено экспериментальную 

классификацию междометий современного китайского языка за 

семантическим критерием, созданную на основе типологии А. Вежбицкой, 

путем ее структурной детализации и дополнения соответствующими 

элементами согласно лингвистическим реалиям китайского языка. 

Внутренняя структура междометий на уровне экспрессивно-

эмоциональной оценки активно реализуется в контексте эмоционально 

окрашенной речи. Дискурс охватывает структуру речевого акта и контекст, 

который обусловливает значение междометия. С помощью контактной 

функции эти единицы функционируют в диалогической речи, а их 

привлечение в спонтанной речи не просто указывает на эмоциональный 

настрой говорящего в данный момент, но и концентрирует внимание 

собеседников на эмоциональных реакциях друг друга. 

Анализ практического материала подтверждает, что исследуемые 

единицы являются лингвистическими средствами фатического общения. В 

частности, их функциональность на этом уровне предполагает: 

1) установления (возобновления) контакта с собеседником; 2) инициирование 

внимания собеседника; 3) поддержание эмоционального состояния общения; 

4) изменение эмоционального тона общения; 5) сигнал о приеме (понимание) 

информации. 

В исследование также определено, что средствами междометий в 

функции дискурсивных маркеров может подтверждаться, дополняться и 

исправляться информация. Таким образом, выделены следующие типы 

междометий-дискурсивных маркеров: 1) междометия-маркеры оценки; 

2) междометия-маркеры обращения; 3) междометия-маркеры недовольства; 

4) междометия-маркеры удивления; 5) междометия-маркеры смены темы 

разговора. 

Ключевые слова: междометие, классификация междометий, 

структурно-семантические особенности, коммуникативная 

функциональность, современный китайский язык.  
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and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The thesis is dedicated to research of structural, semantical and functional 

features of interjections in Modern Chinese. 

The paper deals with analyses of the semantic paradigm of interjections in 

Modern Chinese including monosemy, polysemy, homonymy, synonymy and 

antonymy. 

The dissertation presents an experimental semantic classification of 

interjections of Modern Chinese, based on the typology of A. Wierzbicka by its 

structural detailing and adding the appropriate elements according to the linguistic 

realities of the language. 

The study also revealed that interjections functioning as discourse markers 

can confirm, supplement and correct the information.  

Keywords: interjection, classification of interjections, structural and 

semantic features, communicative functioning, Modern Chinese. 
 


