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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дисертацію присвячено вивченню ономатопеїчної лексики сучасної 

корейської мови з огляду на її структурні, семантичні та функціональні особливості. 

Звернення до цієї тематики видається плідним для розкриття національно-

культурних особливостей корейських ономатопів та специфіки вживання 

досліджуваних мовних одиниць. 

Проблема вивчення ономатопеїчної лексики належить до кола дискусійних 

питань лінгвістики. У теоретичному плані лексичний пласт ономатопів привертає 

увагу багатьох сучасних дослідників тим, що він не обмежений наслідуванням 

звукових явищ позамовної реальності і включає лінгвальне зображення зорових та 

інших сенсорних відчуттів, динамічних станів, психологічних, а також емоційних 

характеристик людини.  

Пріоритетним у лінгвістичних студіях є дослідження явища ономатопеї  

в межах гіпотези походження мови (І. Г. Гердер, О. Л. Погодін), в аспекті номінації 

(Ш. Баллі, В. Гумбольдт, Ю. С. Маслов), як частину фоносемантичних виявів у мові 

(С. В. Воронін, В. К. Журавльов), а також як один із засобів утворення нових 

коренів (А. М. Газов-Гінзберг, В. Пізані).  

Теоретичним підґрунтям вивчення ономатопеїчної лексики є різнопланові 

наукові розвідки, в яких застосовуються досягнення фонетики, лексикології, 

стилістики, прагматики, психолінгвістики, соціолінгвістики, зокрема дослідження 

українських учених (О. Р. Валігура, І. О. Гаценко, О. І. Германович, А. А. Калита, 

Д. С. Кан, О. Ю. Карпенко, Ю. Ф. Касим, О. І. Кобелянська, В. І. Кушнерик, 

В. В. Левицький, Л. І. Мацько, О. І. Чернікова, Ю. В. Юсип-Якимович), російських 

лінгвістів (С. В. Воронін, О. О. Глухарьова, Л. А. Горохова, Д. Б. Жанчипова, 

О. П. Журавльов, Л. Р. Концевич, В. В. Лєбєдєва, Г. О. Пак, Б. С. Цидипов, 

С. В. Чиронов), європейських мовознавців (О. Jespersen, H. Marchand, S. Martin, 

E. Sapir, V. Skalička), а також корейських дослідників (Чє Ван, Пак Тонг Кін, Джо 

Чанг Кю, Лі Сунг Ньонг, Кім Ха Мьонг, Джон Тхе Хьон).   

  Дотепер зусилля мовознавців при вивченні ономатопеї були спрямовані  

на діахронічні студії особливостей становлення й розвитку ономатопеїчної лексики 

(О. В. Тішина, С. М. Толстая), порівняльні дослідження ономатопів у різних мовах 

(Е. Б. Айвазова, В. Ю. Вашкявічус, Н. М. Єрмакова, Н. О. Курашкіна, Л. З. Лапкіна, 

А. А. Нурулова, З. А. Пєткова, В. В. Фатюхін), функційні дослідження 

ономатопеїчної лексики і окремих ономатопів (С. А. Алієва, Н. Г. Румак, 

О. О. Титова, О. П. Фролова, О. В. Юдаєва). Новий аспект вивчення ономатопеї 

пропонує психолінгвістика (І. Н. Горєлов, К. Ф. Сєдов). 

 Незважаючи на спроби згаданих лінгвістів проаналізувати деякі аспекти цього 

мовного явища, проблеми ономатопеї та синестезії в сучасному мовознавстві  

не набули комплексного, ґрунтовного характеру. Варто відзначити, що ономатопея  

і в загальнотеоретичному плані,  і в конкретних мовах, у тому числі в корейській, 

вивчена недостатньо повно. Тому видається важливим і актуальним розглянути 

низку принципових питань щодо структурної організації та функціонування 

ономатопеїчної лексики сучасної корейської мови.  



 

 

2 

 Актуальність дослідження визначається загальною тенденцією сучасної 

лінгвістики до аналізу лексичного складу мови з погляду її зв’язків з мисленням. 

Вона зумовлена комунікативною значущістю та частотністю використання 

ономатопеїчної лексики в сучасній корейській мові, ступенем  

її представленості в національній картині світу і, насамперед, у розмовно-

побутовому стилі  корейського мовлення. Крім того, потреба всебічного  

аналізу ономатопеїчної лексики сучасної корейської мови, з’ясування специфіки  

її функціонування створює необхідність її подальшого дослідження. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт 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). Тему дисертації 

затверджено на засіданні вченої ради Київського національного лінгвістичного 

університету (протокол № 7 від 25.12.2014 р.). 

Мета дослідження полягає в комплексному вивченні явища ономатопеї 

сучасної корейської мови в структурному, семантичному і функціональному 

аспектах. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– визначити теоретико-методологічні засади вивчення ономатопеїчної лексики 

в сучасному мовознавстві; 

– уточнити алгоритм методики поетапного аналізу ономатопеїчної 

лексики сучасної корейської мови; 

– визначити структурні та морфологічні особливості ономатопів сучасної 

корейської мови; 

– з’ясувати особливості семантики ономатопеїчної лексики корейської мови  

з погляду мотивованостінемотивованості переносного значення ономатопів; 

– дослідити словотвірний потенціал корейських ономатопеїчних лексем  

та їхніх дериватів; 

– установити особливості функціонування ономатопеїчної лексики в сучасній 

корейській мові; 

– схарактеризувати залежність вибору ономатопа в тексті від прагматичних  

і соціолінгвальних чинників. 

Об’єктом дослідження є  ономатопеїчна лексика сучасної корейської мови.  

Предметом дослідження є структурно-семантичні та функціональні 

особливості ономатопеїчної лексики сучасної корейської мови. 

Матеріалом дослідження слугує експериментальна вибірка  

з 1283 ономатопеїчних слів корейської мови (у тому числі основні ономатопи та їхні 

деривати), дібраних з одинадцяти енциклопедичних та тлумачних словників 

корейської мови. Для ілюстрації функціонування кожного аналізованого  

в дисертаційній праці явища використано 702 приклади ономатопеїчних слів 

сучасної корейської мови.   
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Методи дослідження. Відповідно до цільових настанов аналіз фактичного 

матеріалу в дисертаційній роботі передбачав використання таких методів:  

метод системного (польового) вивчення та опису мов і культур, що становить 

основу для комплексного дослідження мови як виразника культурних  

цінностей; метод суцільної вибірки, який застосовувався при пошуку фактичного 

матеріалу з енциклопедичних та тлумачних джерел корейської мови, а також  

з художніх творів; структурний метод використовувався у вигляді методики 

компонентного аналізу, який передбачав розкладання значення на найменші  

базові компоненти семантичного змісту слова семи; функціональний метод  

дав змогу виявити особливості функціонування ономатопеїчної лексики  

сучасної корейської мови; контекстуальний метод застосовувався  

для встановлення особливостей функціонування ономатопеїчної лексики в текстах 

різних функціональних стилів і жанрів; кількісні підрахунки упроваджені  

для визначення частотності вживання і, відповідно, актуальності конкретної 

ономатопеїчної одиниці.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому,  

що в дисертаційному дослідженні обґрунтовано теоретичні засади вивчення 

ономатопеїчних одиниць сучасної корейської мови, вперше у вітчизняному 

сходознавстві здійснено комплексний різноаспектний аналіз ономатопеїчної лексики 

як структурно-цілісного органічного складника лексичної системи сучасної 

корейської мови, визначено особливості семантики, структури та функціонування 

ономатопів і їхніх дериватів у сучасній корейській мові. 

У дисертації з’ясовано специфіку поширення такого типу лексики й уточнено 

її класифікацію, описано структурно-семантичні та морфологічні особливості 

корейських ономатопів. Доведено, що однією з особливостей ономатопеїчної 

системи сучасної корейської мови є наявність у її складі значної кількості 

фонетичних варіантів (алофонів), ідентичних і за своєю семантикою,  

 і за джерелом походження відповідних звуків. У роботі розглянуто словотвірний 

потенціал ономатопеїчної лексики й основні дериваційні моделі корейської 

ономатопеї. Уперше в українській кореїстиці проаналізовано аспекти 

функціонування корейських ономатопів у тексті. Встановлено, що для кожної 

функції характерна певна сфера її реалізації (тип або жанр тексту, сфера спілкування 

тощо). Визначено тенденції, що впливають на вживання ономатопеїчних  

слів: 1) тенденція до використання найбільш генералізованих ономатопів  

для передачі невідомих адресатові звучань; 2) тенденція до передачі конкретних 

звучань, які мають відповідне звуконаслідування в мові, за допомогою 

генералізованих ономатопів; 3) тенденція до використання ономатопеїчних  

слів, що позначають добре відомі адресатові звучання, для передачі рідкісних 

звуків, маловідомих або невідомих аудиторії. Спостережено залежність  

між функцією корейського ономатопеїчного слова і ступенем реалізації  

його значення, виявлено залежність вибору ономатопів сучасної корейської мови 

 від семантичних, прагматичних і соціолінгвальних чинників. 
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Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в можливості 

застосування наукових положень і висновків дослідження ономатопеїчної лексики 

сучасної корейської мови: 1) у практиці викладання корейської мови як іноземної;  

2) у лексикографічній та фразеографічній практиці; 3) у теорії та практиці 

перекладу. 

Результати дослідження можуть бути використані у викладанні таких 

навчальних дисциплін: "Корейська мова" (розділи "Фонетика", "Лексикологія", 

"Граматика"), "Лексикологія корейської мови" (розділ "Звуконаслідування"),  

у розробці спецкурсу з перекладознавства. Опрацьований фактичний матеріал 

слугуватиме для укладання корейсько-українського словника ономатопеїчної 

лексики. Він дасть змогу доповнити репрезентативні лексикографічні джерела 

новими статтями, які можуть бути врахованими при підготовці посібників та 

словників.  

Апробацію результатів дисертації здійснено на засіданнях кафедри східної 

філології Київського національного лінгвістичного університету (2014–2016 рр.),  

а також на восьми міжнародних наукових конференціях: ІX Міжнародній науково-

практичній конференції "Мови і світ: дослідження та викладання" (Кіровоград, 

2015),  Міжнародній науково-практичній конференції "Україна і світ: діалог мов  

та культур" (Київ, 2015),  IІ Міжнародній науково-практичній конференції "Мови 

професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти" (Київ, 2015), Міжнародній науково-

практичній конференції "Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних 

процесів" (Львів, 2015), Міжнародній науково-практичній конференції "Мова  

та культура: сучасні аспекти співвідношення" (Одеса, 2015), X Міжнародній 

науково-практичній конференції "Мови і світ: дослідження та викладання" 

(Кіровоград, 2016), Міжнародній науково-практичній конференції "Україна і світ: 

діалог мов та культур" (Київ,  2016), ІХ Міжнародній науковій конференції 

"Актуальні проблеми термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи" 

(Чернівці, 2016); одній всеукраїнській конференції: Всеукраїнській науково-

практичній конференції "Мови і писемності Далекого Сходу: нові парадигми  

і тенденції" (Київ, 2014).  

Публікації. Основні теоретичні положення дисертаційної роботи  

та результати дослідження висвітлено в одинадцяти одноосібних публікаціях: шести 

статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях України (2,65 друк. арк.)  

і одній статті, надрукованій у закордонному виданні (0,3 друк. арк.), а також 

чотирьох тезах доповідей на наукових конференціях (0,64 друк. арк.). 

Обсяг і структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаної 

літератури, лексикографічних джерел і джерел ілюстративного матеріалу. Обсяг 

тексту дисертації складає 178 сторінок, загальний обсяг дисертації разом  

зі списками використаної літератури становить 211 сторінок. Дисертація містить 9 

таблиць, які займають 8 сторінок роботи. Бібліографія включає 281 джерело, серед 

яких 84 іноземними мовами. Список джерел ілюстративного матеріалу складається 

із 23 позицій, список лексикографічних джерел становить 11 позицій.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету, 

визначено завдання, об’єкт, предмет, наукову новизну дисертації, методи 

дослідження, охарактеризовано фактичний матеріал, практичне значення здобутих 

результатів, зазначено форми їх апробації і структуру роботи.  

У Розділі 1 "Теоретичні засади дослідження ономатопеїчної лексики  

у сучасному мовознавстві" сформульовано поняттєву базу ономатопеї як об’єкта 

вивчення фоносемантики; проаналізовано співвідношення ономатопеї і звукового 

символізму; розглянуто особливості еволюції наукових поглядів щодо 

ономатопеїчних одиниць у вітчизняному, європейському і корейському 

мовознавстві; уточнено й обґрунтовано класифікацію ономатопеїчної лексики 

сучасної корейської мови. 

Вивчення ономатопеї посідає значне місце у вирішенні надзвичайно важливих 

мовознавчих питань, зокрема проблеми мотивованості знака та походження мови. 

Отже, інтерес мовознавців, що виявляється до цього мовного явища, є цілком 

закономірним. Згідно з сучасним розумінням, термін "ономатопея" вживається  

на позначення безпосередньої звукової імітації звуків нелінгвістичної природи 

шляхом комбінації відповідних сегментів, які добираються з інвентарю фонем 

певної мови.  

Осмисленню цієї проблеми в українському мовознавстві сприяли роботи 

А. А. Калити, О. І. Кобелянської, В. І. Кушнерика, В. В. Левицького, Л. І. Мацько. 

Згадки про звуконаслідувальні слова можна знайти також і в дослідженні 

Т. М. Возного. Типологічні особливості звуконаслідувальних слів досліджує 

І. О. Гаценко. У всіх роботах увага дослідників зосереджена передусім  

на звуконаслідувальних словах як наочних прикладах мотивованості мовного знака. 

Проблема вивчення явищ ономатопеї перебуває в колі наукових зацікавлень 

дослідників корейської мови. Так, однією з найґрунтовніших праць, присвячених 

вивченню ономатопеїчної лексики, вважають дисертаційну роботу Г. О. Пака. 

Спорадично розглядає проблему ономатопеї корейської мови відомий російський 

кореїст Л. Р. Концевич. Ономатопея неодноразово привертала увагу корейських 

лінгвістів, зокрема Чє Вана, Кім Хонг Пому, Пак Тонг Кіна. Різні  

аспекти ономатопеїчної лексики розглядаються в працях Джо Чанг Кю, Джу Кьонг 

Хі, Джон Тхе Хьону, Лі Сунг Ньонгу та ін. Корейським ономатопам присвячені  

окремі роботи, які стосуються їх прагматики і функціонування (В. В. Лєбєдєва,  

Лі Кє Ок), структурних (Д. Б. Жанчипова), фонетичнх і семантичних особливостей 

(Д. С. Кан, Лі Джин Сонг, Б. С. Цидипов), пошуку еквівалентів  

при їх перекладі іноземними мовами (С. Мартін). Усі дослідники всередині  

цілісної категорії ономатопеїчної лексики корейської мови виокремлюють  

дві семантичні групи — образонаслідувальні слова (의태어), які імітують рух  

і зовнішній вигляд предмета, і звуконаслідувальні слова ( 의성어), що імітують звуки 

людей, тварин, птахів, тощо.  

У сучасній лінгвістиці обґрунтовано різні класифікації звуконаслідувальних 

лексичних одиниць залежно від аспекту вивчення: ономатопи можна  
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об’єднати у групи за семантико-функціональною ознакою (С. В. Кисельова, 

Н. О. Курашкіна, В. П. Третьякова,); за функціями (С. А. Алієва,  

Л. А. Горохова, Р. І. Мельничук); за складовими характеристиками  

(Г. Марчанд, Є. М. Севастьянова, С. С. Шляхова); за фонетичними 

характеристиками (С. В. Воронін, І. Ю. Павловська, С. О. Філімоненко); з точки 

зору використання в художньому мовленні (А. В. Гумецька, Г. О. Єгорова, 

З. А. Петкова). 

Основу пропонованої в дисертації класифікації становить розподіл 

ономатопеїчних слів корейської мови за п’ятьма тематичними групами,  

у складі яких виокремлено 10 підгруп, а саме: 1. Ономатопеїчна лексика,  

що позначає лінгвофонації (підгрупи, що входять до її складу: а) людська мова, 

наприклад,  엉엉– аа-аа-аа (плач дитини), 냠냠– ням-ням (коли смачно);  

б) звуки, якими людина кличе чи відганяє тварин, наприклад, 야옹아 – киць-киць, 

어여 여여 – кутя-кутя, уті-уті (або ж свистять), 구구구 – ціп-ціп, гулі-гулі,  

쉬! – дзусь! (коли відганяють кішку)); 2. Ономатопеїчна лексика, що позначає 

зоофонації (підгрупи, які входять до її складу: а) крики й інші звуки тварин, 

наприклад, 강아지– 멍멍 – дзяв-дзяв (про щеня), б) слова, що імітують крики  

та спів птахів, наприклад, 비둘기 - 구구 – гу-гу-гу (про голуба), 부엉이– 부엉부엉 – 

у-ух (про сову), в) звуки, які виробляють комахи, наприклад,  파리 - 윙–  

дж-дж-дж (про мух), 모기 - 윙– 윙 – дз-з-з (про комара)); 3. Ономатопеїчна 

лексика, що позначає антропофонації  (підгрупа, яка входить до її складу:  

а) асемантичні комплекси звуків, що видаються людьми, наприклад, 자는 소리– 

쿨쿨– звуки, які видає спляча людина, 이빨 가는 소리 - 뿌드득 뿌드득 – 

 звуки при скреготі зубів); 4. Ономатопеїчна лексика, що означає натурофонації 

(підгрупи, які входять до її складу: а) звуки природи, наприклад, 천둥 - 두두둥 쾅 – 

про грім, 바람 - 휘 이잉 – 쌩쌩 – про завивання вітру, б) звуки води, наприклад, 

빗방울이 떨어지는 소리 후드득 두드득 – крап-крап (про дощ), 파도 소리 -  

철썩 철썩– ших-ших (про морську хвилю)); 5. Ономатопеїчна лексика, що позначає 

технофонації або інструментофонації (підгрупи, які входять до її складу:  

а) звуки, що видаються механізмами, наприклад, 자동차 - 붕붕 – дир-дир  

(про машину), 오토바이 - 부르릉 부르릉 – дрин-дрин (про мотоцикл), б) звучання 

музичних інструментів, наприклад, 캐스터네츠 – 짝짝짝 – стук-стук  

(про костаньєти), 종 – 땡땡땡 – дзинь-дзинь (про дзвіночок)). 

Отже, дослідження структурних, семантичних, а також функціональних 

особливостей ономатопеїчної лексики становить особливий інтерес для мовознавців,  
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адже ономатопи – це потужний пласт одиниць, який широко представлений  

в усіх мовах світу, зокрема і в корейській. Розглянуті теоретичні підходи  

дають змогу простежити різнотипні способи відтворення звукових реалій  

на матеріалі сучасної корейської мови. 

У Розділі 2 "Методологічні засади дослідження ономатопеїчної лексики 

сучасної корейської мови" запропоновано методологічну базу дослідження  

і представлено поетапний алгоритм проведення інвентаризації ономатопів сучасної 

корейської мови. 

Дослідження в руслі сучасної фоносемантики (О. Р. Валігура, І. О. Гаценко, 

А. А. Калита, В. І. Кушнерик, О. В. Тишина, С. М. Толстая) дають змогу встановити 

кількісний і якісний потенціал звуконаслідувальної лексики, її впорядкованість  

у мові, а також той факт, що звуконаслідувальні слова і сполучення слів мають 

високу словотвірну продуктивність й вирізняються широкою сферою використання.  

Опис корейської лексики в цьому напрямі сприятиме розширенню сфери лексики,  

яку можливо класифікувати як звуконаслідувальну і примарно мотивовану. 

Подальша систематизація й осмислення звуконаслідувальної лексики дасть змогу 

розв’язати проблеми, пов’язані з мовною семантикою, прагматикою, етимологією, 

функціонально-стилістичною і жанровою парадигмою тексту.  

Аналіз ономатопеїчної лексики здійснювався за такою методикою:  

на першому етапі відбулося формування вихідного списку на основі одномовних, 

двомовних, тлумачних, енциклопедичних словників сучасної корейської мови, 

національного корпусу сучасної корейської мови, а також творів корейських 

письменників. Формалізована лінгвістична процедура інвентаризації ґрунтувалася 

на застосуванні лексикографічних джерел. При цьому аналіз словникових дефініцій 

проводився на основі декількох словників. На другому етапі було наведено 

буквальний переклад й актуальне значення кожного ономатопа для найбільш 

адекватного опису внутрішньої форми, образу та символіки. На третьому етапі 

було розроблено класифікації ономатопеїчної лексики сучасної корейської мови. 

Четвертий етап був спрямований на характеристику семантичних особливостей 

ономатопа з точки зору мотивованостінемотивованості його значення. На п’ятому 

етапі було визначено структурні та морфологічні особливості ономатопів сучасної 

корейської мови. Шостий етап полягав у встановленні особливостей 

функціонування ономатопеїчної лексики сучасної корейської мови. Сьомий етап 

було спрямовано на проведення кількісного аналізу для оцінки даних і визначення 

частотності вживання й актуальності конкретної ономатопеїчної одиниці сучасної 

корейської мови. 

Метод суцільної вибірки для пошуку фактичного матеріалу застосовувався  

на першому етапі дослідження, структурний метод використовувався у вигляді 

методики компонентного аналізу – на другому, третьому і четвертому етапах 

долідження, функціональний і контекстуальний методи використовувалися  

на шостому етапі, кількісні підрахунки, упроваджені для визначення частотності 

вживання і, відповідно, актуальності конкретної ономатопеїчної одиниці, 

проводилися на сьомому етапі. 
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Обраний теоретичний напрям наукового пошуку виявився ефективним  

у виявленні структурних, семантичних та функціональних особливостей ономатопеїчної 

лексики сучасної корейської мови. Методика складалася із семи етапів,  

і носила комплексний характер.  

У Розділі 3 "Структурно-семантичні особливості ономатопеїчної лексики 

сучасної корейської мови" проаналізовано структуру корейського ономатопа, 

визначено морфологічні, семантичні особливості та роль ономатопеїчної лексики  

в сучасній корейській мові, а також розглянуто основні дериваційні моделі корейської 

ономатопеї. 

Корейська ономатопеїчна система має багатий інструментарій варіювання 

відтінків значення в плані структури ономатопів. Це відбувається через зміни різних 

елементів вихідного кореня і приєднань нових утворень, так званих нарощувань. 

  Морфологічну структуру ономатопеїчної лексики сучасної корейської мови 

формують корінь і суфікс. Спостерігаються випадки нарощення кореня, коли  

в складі складних ономатопеїчних слів розрізняються своєрідні структурні 

компоненти, що приєднуються до дієслівно-ад’єктивних коренів і постають  

або як приголосний звук, або як закритий склад. 

 У корейській ономатопеїчній лексиці нараховується більше 20 структурних 

елементів, що вносять до значення основи найрізноманітніші відтінки. Нарощена 

основа ономатопеїчного слова виражає складніший образ, ніж така сама основа, 

 але без нарощення, напр.: 회 – образ кружляння, 획 – враження від предмета, 

 що швидко промелькотів, 획근획근 – постійно оглядатися назад.  

Нарощення кореня призводить до видозміни у звучанні ономатопеїчного 

слова, напр.: 씩씩 – уривчасте сопіння, але 씨근씨근 – протяжне сопіння.  

Стосовно кореня нарощені елементи можна поділити на препозиційні  

та постопозиційні. Препозиційні нарощення трапляються лише зрідка. Вони можуть 

приєднуватися до ономатопеїчних коренів 데/떼,덱/떽. Наприклад: 데굴데굴 – образ 

предмета, що котиться; 덱데굴덱데굴 – звукообраз предмета, що котиться. 

Нарощення цих елементів до ономатопеїчних коренів надає більшої звучності 

кореневі. Пор.: 데구루루 – імітування шуму предмета, що котиться, 덱데구루루 – 

імітування більш голосного шуму предмета, що котиться.  

Постпозиційних нарощень у складі корейських коренів переважна більшість. 

Корінь + звук ㄱ віддзеркалює перерваність, припинення образу, напр.: 주루륵-

주르르 – просочуватися, капати тоненькою цівкою; 쭈루륵-쭈르르, 스르륵 – 

스르르  – припиняти текти, зупинятися.  

Ономатопи, що утворюються за схемою корінь + звук ㄷ, поділяються на дві 

групи. До першої групи належать лексеми, у яких елемент ㄷ виражає ритмічність 

дій або якість, що виявляється  у процесі ритмічної дії, напр.: 구긷구긷 –구기다 – 

зіжмакувати, 질긷질긷 – 질기다 – міцний, жилавий, 보빋보빋 – 보비다 – терти 

руками. Другу групу формують ономатопи, у яких елемент ㄷ виражає ритмічність 

дії, або якість, колір, окрас, спорадичне поширення якості, напр.: 노륻노륻-노랗다 – 

жовтий, 포륻포륻 – 포릏다 – зелений, синій, 불귿불귿 -불긓다 – червоний 
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Корінь корейського ономатопеїчного слова містить складник,  

що називається звукосимволічним формантом. Останній має такі особливості:  

а) подібний формотворчого афікса й етимологічно пов’язаний з коренем 

ономатопеїчного слова; б) не піддається виокремленню шляхом звичайного 

морфемного аналізу, оскільки, на відміну від звичайних афіксів, не бере участі  

в процесі творення форм слова; в) відокремлюється від кореня у процесі 

розширення форм ономатопів.  

Суфіксальний спосіб є дуже продуктивним у творенні ономатопеїчної лексики 

сучасної корейської мови. За допомогою спеціальних суфіксів (-하다, -거리다,  

-대다, -이다) утворюються відономатопеїчні іменники, дієслова, прикметники  

і прислівники.  

Утворення дієслів від прислівника відбувається двома способами:  

за допомогою -하다, якщо прислівник постає як повтор, наприклад, 찡긋찡긋하다 – 

мружити очі, або за допомогою -거리다/대다, якщо в прислівника береться тільки 

перша половина без повтору, наприклад, 찡긋거리다 –  мружити очі.  

Найбільш продуктивні суфікси, що приєднуються до кореня ономатопа, –  

це  -거리다, -대다, - 하다, - 이다. 

За морфологічною структурою корейські ономатопеїчні слова поділяються  

на прості та складні. Проведений аналіз показав, що всі ономатопи можна поділити 

на чисті (недеформовані) і часткові (деформовані) повтори.  

Ономатопеїчні слова сучасної корейської мови є ресурсом для творення 

іменників, прикметників, дієслів і прислівників. За способом творення 

ономатопеїчні слова сучасної корейської мови поділяються на сім типів:  

1) ономатопи, у яких дублюється один склад; 2) ономатопи, у яких дублюється 

двоскладова основа; 3) ономатопи, у яких дублюється двоскладова основа  

зі зміненим першим складом; 4) ономатопи, у яких дублюється трискладова основа; 

5) ономатопи, у яких дублюється трискладова основа зі зміненим першим складом; 

6) ономатопи, у яких повторюється лише частина одного з компонентів;  

7) ономатопи, у яких сполучаються різні склади. 

Ономатопеїчна лексика відрізняється від звичайної не лише своїми 

формально-граматичними особливостями, але й семантикою. Звичайна лексика,  

за винятком власних імен і власних займенників, означає поняття,  

натомість звуконаслідувальні та образонаслідувальні слова позначають  

образ предмета.  

У звуконаслідувальній та образонаслідувальній лексиці сучасної корейської 

мови узагальнення ґрунтується на виокремленні й об’єднанні найбільш  

яскравих, зовнішніх, але не суттєвих для позначуваного предмета ознак,  

унаслідок чого ономатопеїчна лексика не може експлікувати сутність речей, 

предметів. Якщо в дієслові 가다 – йти, ходити, їздити, їхати немає жодних 

указівок на те, що ця дія стосується певного предмета, наприклад, людини,  

коня, автомобіля, потяга, то в звуконаслідувальній та образонаслідувальній  

лексиці дія стосується певного предмета або звука. Порівняймо загальне 

поняття 가다 – ходити, і образонаслідувальне слово 비슬비슬 – йти похитуючись, 
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без сил, поволі (나는 부끄러워서 비슬비슬해 갔다 – Я розгубився і пішов 

похитуючись); 성큼성큼 – ходити підстрибуючи; йти жваво, підстрибуючи, 

енергійно (그녀는 아이를 번쩍 안아 들고 성큼성큼 계단을 올라갔다 – Вона взяла 

дитину й жваво піднялася сходами).  

Ономатопеїчна лексика, яка функціонує в літературно-художніх текстах, 

зокрема в поезії, покликана посилити образність, експресивність та емоційність 

поетичних творів. Крім того, використання ономатопеїчних слів у сучасній 

корейській поезії може слугувати одним із видів звукопису.  

Редуплікація – це основний спосіб утворення ономатопів корейської мови. 

Вона є засобом вираження повторюваності, багатократності вияву того самого 

образу, а також посилення значення слова, надання йому додаткових відтінків, 

вираження інтенсивності дії або якості.  

У процесі детального розгляду транформацій ономатопеїчної лексики можемо 

помітити певні правила, за якими ці трансформації відбуваються, а саме:  

1) редуплікація початкового складу властива насамперед словам, які мають 

ідеофонічний характер; 2) редуплікація кореня може відбуватися в більшості частин 

мови; 3) подвоюватися може не лише корінь, але й основа, тобто корінь, 

ускладнений словотворчими морфемами. 

Крім того, для творення ономатопеїчної лексики в корейській мові 

використовується чергування голосних та приголосних. Розрізняють світлі й темні 

голосні, що змінюють значення ономатопеїчних слів (Л. Р. Концевич, І. Лі). Слід 

зазначити, що чергування голосних майже повністю відповідає опозиції світлих  

і темних голосних, на якій ґрунтується закон про гармонію голосних у корейській 

мові. Голоснийㅣ за наявністю гармонії є нейтральним, проте в рамках звукового 

символізму він постає як темний голосний звук. Тому стає зрозумілим, що з погляду 

віддзеркалення звукового символізму корейські голосні поділяються на світлі  

й темні у такий спосіб: світлі – 아, 애, 야, 오, 외, 요, 와, 왜 ,  темні – 어, 에, 여, 우, 위, 

유, 워, 웨, 으. 

Під час дослідження було схарактеризовано п’ять типів чергувань 

приголосних звуків у системі ономатопеїчної лексики сучасної корейської мови.  

Складна структура ономатопеїчного слова зумовлює необхідність 

дуалістичного підходу при вивченні звуконаслідувальної та образонаслідувальної 

лексики. Говорячи про синестимію, процеси деривації, редуплікації тощо, можна 

обрати за одиницю власне ономатопеїчне слово і виходити з позиції відокремлення 

звукосимволічного форманта від кореня.  

У Розділі 4 "Особливості функціонування ономатопеїчної лексики 

сучасної корейської мови" досліджено механізм функціонування ономатопеїчної 

лексики, розроблено класифікацію функцій ономатопів, визначено прагматичні  

і соціолінгвістичні особливості функціонування ономатопеїчної лексики сучасної 

корейської мови. 

Уживаючись у тексті, ономатопеїчні одиниці можуть мати різний ступінь 

реалізації їхнього звуконаслідувального значення. Проведене дослідження дало 
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змогу поділити ономатопеїчні слова на три групи залежно від ступеня реалізації 

їхнього значення: максимальний, частковий і мінімальний. За кількістю одиниць 

найчисельнішими виявилися групи із максимальним та частковим ступенем 

реалізації звуконаслідувального значення. 

Відповідно до свого призначення ономатопеїчні слова сучасної корейської 

мови можуть виконувати 13 функцій.  

Звукозображальна функція найбільш повно відповідає сутності феномена 

ономатопеїчної лексики. Ономатопи, які виконують звукозображальну функцію, 

становлять значну частину нашої вибірки (23 ), напр.: 이웃방에 있는 벽시계는 

똑딱똑딱거리며 시간을 가리킨다. – Настінний годиннник у сусідній кімнаті, 

відбиваючи ритм "тік-так", сповіщає про час.  

Дескриптивна функція безпосередньо пов’язана з попередньою і частково 

перетинається з нею. Приклади, які містять ономатопи, що виконують дескриптивну 

(описову) функцію, складають 10  нашої вибірки. Проте ономатопеїчні слова 

корейської мови слугують не лише для зображення звучання, а й для опису того  

чи того об’єкта або ситуації, напр.: 소년은 노여움이 비낀 목소리로 흥흥거리며 

무엇인가 혼자말로 중얼중얼 거렸다. – Хлопчик говорив ображеним голосом, 

хнюпав носом і щось бурмотів про себе. 

Ідентифікувальна функція використання ономатопеїчних слів дає змогу 

адресатові ідентифікувати об’єкт (так зване джерело звуку) за допомогою звучання, 

яке він видає. Такі приклади складають 3  нашої вибірки, напр.: 나도 모르는 어떤 

새 한 마리가 나뭇가지에 기어오르며 짹짹거리는 소리를 내고 천편일률적으로 

지저귀었다. – Одна пташка, назву якої я і сам не знаю, всілася на гілку і щось собі 

монотонно щебетала. 

Характеризувальна функція спостерігається тоді, коли автор використовує 

ономатопеїчні слова для непрямої характеристики особи героя або його емоційного 

стану в тій чи тій ситуації. Приклади таких слів складають значну частину (38 ) 

нашої вибірки фактичного матеріалу, напр.: 날카롭고 쇳쇳거리는 그의 목소리가 

듣기가 너무 역해서 그런지 친구가 한 명도 없는 것 같았다. – Мабуть, через те, 

 що він мав сиплий голос, який було гидко слухати, здавалося, він взагалі не має 

друзів. 

  Функція інтенсифікації емоційного впливу дає змогу ономатопам 

використовуватися в мовленні й тексті для посилення емоційного впливу  

на реципієнта. Група прикладів ономатопів, які виконують названу функцію,  

є кількісно обмеженою. Вона становить 3  вибірки фактичного матеріалу.  

Для інтенсифікації емоційного впливу застосовують такі прийоми, як асонанс  

і алітерація, добір співзвучних звуконаслідувань, а також вживають ономатопеїчні 

слова, які позначають зовнішні звучання, що асоціюються з певними 

переживаннями рецепієнта, напр.: 사면으로부터 봉봉하고 꽥꽥하는 자동차의 

소리가 들렸다. – Звідусюди було чутно піпікання і поскрипування автомобілів.  

Атрактивна функція ономатопеїчних слів є ефективним засобом  

для привертання уваги адресата. Тому один або декілька ономатопів можуть бути 

винесені до заголовка або слогана для того, щоб з першого погляду звернути на себе 
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увагу читача або глядача. Такі мовні одиниці складають близько 2  від загального 

числа ономатопів. Їх узято в основному з рекламних текстів, оскільки прагматична 

установка рекламного заголовка якраз і полягає в  приверненні уваги адресата, 

напр.: 공상에 잠기는 분위기를 느끼게 하는 “드르렁드르렁”이란 클럽이다. 꿈은 

이루어질 만한 것이다. – Клуб "Дззззззз" – клуб який занурить вас в атмосферу мрій. 

Мрії варті того, щоб збуватися! 

Симпліфікативна функція дає змогу слову співвідноситися з предметом,  

і предмет набуває словесного найменування завдяки тому спільному,  

що є в матеріальній оболонці слова й у якості предмета. Частка таких прикладів  

у вибірці фактичного матеріалу становить лише 2  від загальної кількості 

ономатопеїчних слів сучасної корейської мови, напр.: 매 하고 우는 소리를 내는 

검은 양아! 우리에게 줄 털이 얼마나 있을까요? – Чорна овечка, ме-ме! Скільки  

ж вовни в тебе є для нас? 

Фатична функція спостерігається у випадках, коли ономатопи вживаються для 

встановлення контакту (1 % від усієї кількості фактичного матеріалу). З цією метою 

використовується, наприклад, ономатоп 탕탕 (стук-стук), напр.: "탕탕" – (тук-

тук!), 누구세요? – Хто там? 

Функція економії мовних засобів дає змогу запобігти багатослів’ю.  

Це зумовлене фонетично мотивованою зовнішньою формою ономатопеїчного слова. 

Звуковий образ, що створюється ономатопом, замінює опис звучання,  

яке складається з декількох слів. Такі приклади становлять 4  нашої вибірки, 

напр.: 무엇인가를 먹을 때 입이 작은 돌로 가득넣은 느낌마저 든다. – Коли щось їси,  

то навіть виникає таке відчуття зернистості в роті (досл.: неначе в роті повно 

маленьких камінців). 

Естетична функція вживання ономатопеїчних слів слугує потужним засобом 

для створення художнього образу. Кількість ономатопів, що вживаються  

в естетичній функції, становить 6  вибірки фактичного матеріалу. 우리는 그 

장난꾸러기를 억제를 못 할 것이다. 그는 쉬잇하고 소리를 내는 폭죽이나 

다름없어서 그래요. – Ми не зможемо зупинити того хулігана і розбишаку. Оскільки 

він, ну просто, як феєрверк. 

Пояснювальна  функція дає змогу коротко й доступно пояснити деякі суттєві 

характеристики референта. Такі приклади становлять 4  нашої вибірки 

ономатопеїчних слів, напр.: 야채나 과일을 신선해 주는 짤깍짤깍 소리 내고 빠져 

나가지 못 하게 봉하는 컨테이너. – Герметичний контейнер – "клац-клац", і ваші 

овочі та фрукти будуть завжди свіжі й збережені… 

Волюнтативну функцію виконують зооімперативи. Подібність до звуків,  

які видають тварини і птахи, засвідчує спорідненість таких слів з ономатопеєю,  

а наявність у їхньому складі приємних або неприємних для тварин звуків говорить 

про їхній звукосимволічний характер. Тому вважаємо за необхідне залучити 

зооімперативи до нашої вибірки, де вони становлять 2  ономатопеїчних слів,  

напр.: 여러 말들중에는 네가 최고라고 생각하는데 …. “워!” –멈춰 달라는 명령을 못 
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들었어?! – Серед всіх коней на світі, я думаю, ти найкращий! Але невже ти не чув 

мого наказу "Зупинись! "?! 

Експресивна функція слугує засобом суб’єктивного ставлення того,  

хто говорить, до змісту або  адресата мовлення. У нашій вибірці такі ономатопеїчні 

одиниці становлять 2 , напр.: 화폐의 휙휙거리는 소리가 그 식당은 얼마 호화롭고 

고급스러운 것을 가리킨다. – Хрускіт банкнот – ось що вказує на те, наскільки 

розкішним і елітним є ресторан.  

Вибір ономатопеїчного слова з ряду синонімів і його вживання в тексті для 

передавання того чи того звучання визначають такі тенденції (Л. А. Горохова): 

"невідоме через загальне" (використання найбільш генералізованих ономатопеїчних 

слів для передачі невідомих адресатові звучань); "конкретне через загальне" 

(передача конкретних звучань, що мають відповідне звуконаслідування в мові, за 

допомогою генералізованих ономатопів); "рідкісне через розповсюджене" 

(використання ономатопеїчних слів, що позначають добре відомі адресатові 

звучання, для передачі рідкісних звуків, маловідомих або невідомих аудиторії). 

Одним із чинників впливу на використання ономатопеїчного слова 

 і вибір певного ономатопа з ряду синонімів є комунікативний намір мовця, тобто 

прагматичний чинник. Ономатопеїчні слова можуть уживатися у висловленнях,  

що мають такі ілокутивні цілі: інформування, спонукання (у тому числі запит 

інформації), прийняття зобов’язань, вираження емоційного стану. Отже, 

використання ономатопів характерне для чотирьох типів мовленнєвих актів, а саме: 

репрезентативів, директивів, комісивів й експресивів. Кожен тип мовленнєвого акту 

висуває низку вимог до використання ономатопеїчного слова, і помилка у виборі 

пов’язана з небажаними перлокутивними наслідками. 

Корейським звуконаслідувальним одиницям літературного стандарту властива 

універсальна допустимість, тобто вони можуть використовуватися практично в усіх 

регістрах і функціональних стилях (винятком є офіційно-діловий стиль). 

Теза про широку представленість ономатопеїчних слів і їхніх дериватів  

у стилістично-зниженій лексиці підтверджується тим, що вони входять до складу 

всіх рядів синонімів просторіччя сучасної корейської мови. Проте 

звуконаслідувальні елементи стилістично зниженої лексики розподіляються  

за синонімічними рядами нерівномірно. Завдяки їхній фонетичній мотивованості 

ономатопеїчні слова чіткіше віддзеркалюють ті побутові явища і процеси,  

які супроводжуються шумом або іншим звучанням. 

Уживання і вибір ономатопеїчних слів, що належать до стилістично 

зниженого регістру лексики, детерміновані соціолінгвальними чинниками, тобто 

залежать від соціальної ситуації, яка включає стосунки між комунікантами, 

належності комунікантів до того чи того прошарку суспільства або соціально-

професійної групи.  

Специфічними центрами синонімічної атракції стилістично-знижених 

ономатопів сучасної корейської мови є: 1) вживання алкоголю, напр.: 술울 

꿀떡거리다 – випити, вмазати, бахнути по чарці; 2) частини тіла людини  

і її фізіологічні потреби, напр.:  크게 씩씩 거리는 사람 – (називають людину, 
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 яка голосно сопить, шмигає носом); 3) наркоманія, напр.: 킁킁 아편을 피우다 – 

курити опіум; 4) позитивні емоції, напр.:  너무 기뻐서 쾅 하고 소리를 치다 – 

ляснути себе руками від радощів; 5) негативні емоції, напр.:  벌렁 드러눕다 – 

зазнати поразки, впасти ниць; 6) розумова неповноцінність, напр.:  괴짜 – дивак, 

дивакувата, екстравагантна людина; 7) застосування фізичної сили, напр.:  퍽퍽 

때리다 – надерти зад; 8) обман, надурення, напр.: 꽤 못나게 굴다 – надурити, 

обдурити; 9) негативна характеристика і оцінка кого-небудь або чого-небудь,  

напр.:  미치광이 – божевільний, навіжений; 10) популярна музика, напр.:  쨍그렁 

박스 – фортепіано; 11) інтенсивне мовленнєве спілкування,  напр.: 우물주물 

수다쟁이 – пустомеля, балабол. 

Специфіка функціонування стилістично знижених корейських ономатопів 

полягає в тому, що експресивність постає як невід’ємна і першорядна 

характеристика. Стилістично знижені ономатопеїчні лексеми виконують  

у тексті лише експресивну функцію або поєднують її з іншою. Найбільш 

притаманними корейській мові є поєднання: експресивна + звукозображальна і 

експресивна + характеризувальна функції. 

Вибір стилістично знижених ономатопеїчних одиниць сучасної корейської 

мови детермінований такими соціолінгвальними чинниками як соціальна ситуація, 

стосунки між комунікантами, соціальний статусу комунікантів, а також  

їх належність до певної соціальної групи.  

 

ВИСНОВКИ 

Теоретико-методологічна концепція дисертації ґрунтується на таких 

положеннях: 1) ономатопеїчна лексика має міждисциплінарний характер  

і розглядається з позицій різних галузей мовознавства, зокрема фонетики 

(О. Р. Валігура, А. А. Калита, В. В. Левицький), лексикології (І. О. Гаценко, 

О.Ю. Карперко, Ю. Ф. Касим, Л. І. Мацько), психолінгвістики (І. Н. Горєлов, 

К. Ф. Сєдов), прагматики (Л. А. Горохова, В. В. Лєбєдєва, Лі Кє Ок);  

2) ономатопеїчна лексика не обмежується наслідуванням звукових явищ позамовної 

реальності і включає лінгвальне зображення зорових та інших сенсорних відчуттів 

(Чє Ван, С. Мартін).  

Розроблена комплексна методика поетапного аналізу ономатопеїчної лексики 

сучасної корейської мови передбачала: формування вихідного списку ономатопів; 

надання актуального перекладу українською мовою кожного ономатопа; 

розроблення класифікації корейської ономатопеїчної лексики; з’ясування 

особливостей семантики ономатопа; визначення структурних особливостей 

ономатопів; установлення особливостей функціонування ономатопеїчної лексики 

сучасної корейської мови; проведення кількісного аналізу. 

У результаті наукового дослідження, що ґрунтувалося на вичленуванні 

ономатопеїчної лексики з усієї системи мови, було з’ясовано, що в сучасній 

корейській мові ономатопеїчна лексика чітко поділяється на дві групи, а саме: 

звуконаслідувальні (의성어) та образонаслідувальні слова (의태어). 

Звуконаслідувальні слова корейської мови – це віддзеркалення різних звукових 
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явищ у навколишній дійсності. Насамперед це слова, що імітують звуки людей, 

тварин, птахів тощо. Образонаслідувальні слова виражають уявлення,  

які виникають здебільшого на основі зорових, дотикових і тактильних сприйняттів 

предметів з їхніми зовнішніми ознаками.  

За ступенем вияву звукообразу всі ономатопи корейської мови поділяються  

на три групи. Перша група містить лексеми, що об’єднуються в особливу частину 

мови або в один з розрядів вигуків. Вони характеризуються категорійними 

особливостями і великим емоційно-експресивним потенціалом (наприклад, 꼬끼오 

꼬끼오 – кукуріку). Друга група охоплює лексеми, мотивовані одиницями першої 

групи, у яких живий звукообраз, але слова набувають іменникової або дієслівної 

семантики. У цьому разі відбувається процес лексикалізації, тобто перетворення 

ономатопа в окреме слово (наприклад, 꼬끼오하고 울다 – кукурікати). Третю групу 

формують лексеми, що сприймаються носіями мови як ономатопи лише на 

інтуїтивному рівні за рахунок часткового відтворення звукообразу або формальних 

показників звуконаслідування (редуплікація, нетипові сполуки фонем, повторення 

окремих звуків (наприклад, 아장 아장거리다  – шкутильгати).  

У пропонованій дисертаційній роботі розроблено і використано класифікацію 

ономатопів за джерелами їх походження. На основі п’ятьох тематичних груп було 

виокремлено 10 підгруп ономатопеїчних слів у сучасній корейській мові. 

З урахуванням позалінгвального денотата було виокремлено 4 лексико-

семантичні групи ономатопів. Кількісно переважають наслідування звукових виявів 

людини і тварин. Здебільшого ономатопеїчні слова є мотивованими, оскільки вони 

утворені безпосередньо від звуконаслідувань, при цьому семантика їхніх дериватів 

має як мотивований, так і немотивований характер. 

У морфологічній структурі ономатопеїчного слова виокремлюється  

два складники: корінь і суфікс.  

За способом творення у складі ономатопеїчної лексики сучасної корейської 

було виокремлено сім типів ономатопеїчних слів: 1) у яких дублюється один склад; 

2) у яких дублюється двоскладова основа; 3) у яких дублюється двоскладова основа 

зі зміненим першим складом; 4) у яких дублюється трискладова основа; 5) у яких 

дублюється трискладова основа зі зміненим першим складом; 6) у яких 

повторюється лише частина одного з елементів; 7) у яких сполучуються різні 

склади. 

Найважливішою морфологічною особливістю ономатопеїчної лексики 

сучасної корейської мови є редуплікація. За допомогою редуплікації слово може 

набувати нового відтінку в значенні (тривалість дії, повтор дії, особливість дії).  

У сучасній корейській мові виокремлюємо три форми редуплікантів: редуплікативна 

форма простих ономатопів, редуплікативна форма з подвоєнням однакових складів і 

частково подвоєні основи, що мають два або більше складів. Нарощення кореня 

відбувається в складних ономатопеїчних словах, де розрізняються своєрідні 

структурні елементи, що приєднуються до дієслівно-ад’єктивних коренів і постають 

або як приголосний звук, або як закритий склад.  
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У сучасній корейській мові ономатопи виконують 13 функцій, а саме: 

звукозображальну, дескриптивну, ідентифікувальну, характеризувальну, 

інтенсифікації емоційного впливу, атрактивну, симпліфікативну, фатичну, економії 

мовних засобів, естетичну, пояснювальну, волюнтативну, експресивну. Для кожної 

функції властива певна сфера її реалізації (тип або жанр тексту, сфера спілкування 

тощо). Сфери реалізації різних функцій ономатотопеїчних одиниць різняться  

за обсягом і значущістю. 

Спостережено певну залежність між функцією ономатопеїчного слова  

і ступенем реалізації його значення: функція, яку виконує ономатоп, впливає на його 

вторинну семантизацію, що дає змогу визначити ступінь реалізації його значення  

в конкретному тексті. Так, максимальний ступінь реалізації характерний  

для ономатопів, що виконують у тексті звукозображальну, дескриптивну  

й ідентифікувальну функції.  

Вибір ономатопеїчного слова з ряду синонімів і його вживання в тексті  

для передачі звучання відбуваються під упливом трьох тенденцій: 1) тенденція  

до використання найбільш генералізованих ономатопеїчних слів для передачі 

невідомих адресатові звучань); 2) тенденція до передачі конкретних звучань,  

які мають відповідне звуконаслідування в мові, за допомогою генералізованих 

ономатопів); 3) тенденція до використання ономатопеїчних слів, що позначають 

добре відомі адресатові звучання, для передачі рідкісних звуків, маловідомих  

або невідомих аудиторії. Уживання ономатопеїчної лексики є притаманним  

для чотирьох типів мовленнєвих актів, а саме: репрезентативів, директивів, 

комісивів, експресивів. 

Особливу увагу в роботі приділено ономатопеїчним одиницям,  

що вживаються у стилістично зниженій лексиці сучасної корейської мови. Вибір 

стилістично знижених ономатопеїчних одиниць сучасної корейської мови 

детермінований такими соціолінгвальними чинниками, як соціальна ситуація, 

стосунки між комунікантами, соціальний статусу комунікантів, а також  

їх належність до певної соціальної групи.  

Подальшої розробки потребує проблема гендерних особливостей 

ономатопеїчної лексики корейської мови, а також дослідження асоціативних упливів 

корейської ономатопеїчної лексики на носія української мови. 
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АНОТАЦІЯ 

Охріменко В. О. Ономатопеїчна лексика сучасної корейської мови: 

структурно-семантичний та функціональний аспекти. – 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 вивченню ономатопеїчної лексики сучасної 

корейської мови в структурно-семантичному та функціональному аспектах.  

У роботі обґрунтовано теоретико-методологічні засади вивчення 

ономатопеїчної лексики в сучасній лінгвістиці; розроблено й апробовано  

алгоритм методики аналізу структури, семантики та функціонування корейських 

ономатопів; з’ясовано специфіку поширення такого типу лексики й уточнено  

її класифікацію; установлено особливості словотвірного потенціалу ономатопеїчної 

лексики і основні дериваційні моделі корейської ономатопеї; проаналізовано 

аспекти функціонування корейських ономатопів у тексті; визначено тенденції,  

що впливають на вживання ономатопеїчних слів; виявлено залежність їх вибору  

від семантичних, прагматичних і соціолінгвальних чинників. 

Ключові слова: звуконаслідувальні слова, образонаслідувальні слова, 

ономатопеїчна лексика, структурно-семантичний аспект, сучасна корейська мова, 

функціональний аспект.  
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Охрименко В. А. Ономатопеическая лексика современного корейского 

языка: структурно-семантический и функциональный аспекты. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание учёной 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 изучению ономатопеической лексики современного 

корейского языка  в структурно-семантическом и функциональном аспектам.  

В работе обобщены теоретико-методологические принципы изучения 

ономатопеической лексики в современной лингвистике; разработана и опробована 

методика анализа структуры, семантики и функционирования корейских 

ономатопов; определена специфика распространенности такого типа лексики  

и уточнена ее классификация; установлены особенности словообразовательного 

потенциала ономатопеической лексики и основные деривационные модели 

корейской ономатопеи; проанализированы аспекты функционирования корейских 
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ономатопов в тексте; дифференцированы основные тенденции, влияющие  

на использование ономатопеических слов; выявлена зависимость их выбора 

 от семантических, прагматических и социолингвистических факторов.  

 Анализ современных теоретических положений лингвистики касательно 

особенностей ономатопеической лексики дает нам возможность констатировать,  

что в современном корейском языке ономатопеическая лексика четко 

подразделяется на две группы: звукоподражательные (의성어) и образные  

(의태어) слова.   

В соответствии со степенью проявления звукообраза, все ономатопы 

корейского языка были разделены на три группы. Первая группа содержит слова, 

которые объединяем в особую часть речи или в один из разрядов междометий 

(например, 꼬끼오 꼬끼오 – кукареку). Вторая группа охватывает лексемы, 

мотивированные единицами первой группы, в которых живой звукообраз, но слова 

приобретают семантику существительного или глагола (например, 꼬끼오하고 울다 

– кукарекать). Третью группу составляют единицы, которые воспринимаются 

носителями языка как ономатопы только на интуитивном уровне (например,  

아장 아장거리다  – хромать). 

В диссертации разработана и использована классификация ономатопов 

современного корейского языка, которая базировалась на источнике  

их происхождения. На основе пяти тематических групп были выделены  

10 подгрупп ономатопеических слов.  

С учетом нелингвистического денотата, были определены 4 лексико-

семантические группы ономатопов. Большую часть ономатопеической лексики 

современного корейского языка составляют подражания звуковым проявлениям 

человека и животных. 

Учитывая способ образования, в составе ономатопеической лексики 

современного корейского языка были выделены 7 типов ономатопов: 1) в которых 

дублируется один слог; 2) в которых дублируется двуслоговая основа; 3) в которых 

дублируется двуслоговая основа с измененным первым слогом; 4) в которых 

дублируется трехслоговая основа; 5) в которых дублируется трехслоговая основа  

с измененным первым слогом; 6) в которых повторяется только часть одного  

из элементов; 7) в которых соединяются разные слоги.  

В современном корейском языке были выделены три формы редупликантов: 

редупликативная форма простых ономатопов: редупликативная форма с удвоением 

одинаковых слогов и частично удвоенные основы, имеющие два или более слогов. 

Исследование показало, что корейские ономатопы выполняют 13 функций,  

а именно: звукоизобразительную, дескриптивную, идентифицирующую, 

характеризующую, интенсификации эмоционального влияния, атрактивную, 

симплифицирующую, фатическую, экономии языковых средств, эстетическую, 

объяснительную, волюнтативную, экспрессивную. 

Выбор ономатопеического слова из ряда синонимов  и его употребление 

 в тексте для передачи звучания происходит под влиянием трех тенденций:  

1) тенденции к использованию наиболее генерализованных ономатопов  
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для передачи неизвестных адресату звучаний; 2) тенденции к передаче конкретных 

звучаний, имеющих соответствующее звукоподражание в языке, при помощи 

генерализированных ономатопов; 3) тенденции к использованию ономатопеических 

слов, обозначающих хорошо известное  адресату звучание, для передачи редких 

звуков, которые малоизвестны или неизвестны. 

Особое внимание в работе уделено ономатопеическим единицам, которые 

употребляются в стилистически сниженном регистре лексики современного 

корейского языка. Выбор таких ономатопов определяется такими 

социолингвистическими факторами: социальная ситуация, отношения между 

коммуникантами, социальный статус коммуникантов, а также их принадлежность  

к определенной социальной группе.   

Ключевые слова: звукоподражательные слова, образные слова, 

ономатопеическая лексика, структурно-семантический аспект, современный 

корейский язык, функциональный аспект. 

  

RESUME 

Okhrimenko V.O. Onomatopoeic Lexis in Modern Korean language: 

Structural, Semantic and Functional Aspects. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate’s Degree in Philology, specialty 10.02.13 – Languages  

of the Peoples of Asia and Africa, the Aboriginal Peoples of America and Australia. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science  

of Ukraine, Kyiv, 2016. 

The thesis is dedicated to the study of onomatopoeic lexis of modern Korean 

language in structural, semantic, and functional aspects. 

The research provides theoretical and methodological principles of the study  

of onomatopoeic lexis in modern linguistics. The thesis develops and approves  

the methodological algorithm to analyze the structure, semantics and the functioning  

of Korean onomatopes as well as determines the specificity of prevalence for such kind  

of lexis presenting its profound classification. The dissertation ascertains the peculiarities 

of word-building potential of onomatopoeic lexis and essential derivational models  

of Korean onomatopoeia. The research analyzes the functional aspects of Korean 

onomatopes in texts and defines the tendencies that influence on the usage  

of onomatopoeic words and determines the reliance of their choice on semantic, 

pragmatic, social and linguistic factors. 

Key words: sound-depicting words, image-depicting words, onomatopoeic lexis, 

structural and semantic aspect, modern Korean language, functional aspect. 
 


