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МОВНОЕТИКЕТНА СИТУАЦІЯ ПРИВІТАННЯ 

 У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ 

Алтухов О.С., Віротченко С.А. (Харків) 

З кожним роком все більшого масштабу в різних країнах світу набуває 

популяризація китайської мови та культури. Україна не є винятком. У великих 

містах нашої країни можна вивчати китайську мову і культуру в університетах, в 

приватних школах, на мовних курсах або з особистим репетитором. Звідки така 

популярність? Науковий інтерес — не єдина причина. Сьогодні Китай — це 

могутня країна з глибокою культурою, багатою історією і великими 

можливостями. Україна зацікавлена у взаємовигідній співпраці з Китаєм не тільки 

на державному рівні, а й на рівні приватних організацій та приватних осіб. У 

зв'язку з цим має значення вивчення китайської мови і культури для здійснення 

комунікації. Відповідно до цього, дослідження китайської мови і китайської 

культури також є актуальними, тому що результати можуть бути застосовані як в 

наукових, так і в практичних комунікативних цілях. 

Об'єкт дослідження даної роботи — китайськомовний побутовий дискурс, а 

предмет дослідження — ситуація привітання ініціального етапу дискурсу. 

Ми використовуємо поняття дискурсу, що визначається як "інтегральний 

феномен, як мисленнєво-комунікативна діяльність, яка протікає в широкому 

соціокультурному контексті; вона є сукупність процесу та результату, 

характеризується континуальностю та діалогічністю" [1, с. 19]. 

На ініціальному етапі дискурсу ми досліджуємо як вербальну, так і 

невербальну складові ситуації привітання. При проведенні аналізу вербальної 

складової ми розглядаємо текст як знаково зафіксований продукт мисленнєво-

комунікативної діяльності [2, с. 336]. При проведенні аналізу невербальної 

складової ми розглядаємо елементи кінесики, такесики, проксеміки і просодики, 

які присутні в досліджуваних нами комунікативних ситуаціях. Аналізуючи 

невербальні повідомлення, ми також розглядаємо функції, які вони виконують 

при взаємодії з вербальними повідомленнями (функція доповнення та функція 

заміщення) [3, с. 43]. 

Також в нашому дослідженні враховується зв'язок між етикетом і мовою, 

розглядаються поняття етикету і мовного етикету. Ми використовуємо поняття 

етикету, що визначається як спектр правил поведінки, дозволів і заборон, які 

утворюють морально-етичні норми в кожному окремо взятому суспільстві або 

групі людей і включають в себе як вербальні, так і невербальні повідомлення [4, с. 

65, 69]. Використане нами поняття мовного етикету визначається як спектр норм, 

що регулюють мовну поведінку. Ми також враховуємо, що для кожного індивіда 

вибір найбільш відповідної норми або правила етикету може залежати від 

факторів, характерних для певного випадку, певної ситуації або обставин 

спілкування [4, с. 69]. 

Таким чином, аналізуючи ситуацію привітання на ініціальному етапі 

китайськомовного побутового дискурсу, ми виокремили такі особливості 

вживання вербальних і невербальних повідомлень: невербальні повідомлення 
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здебільшого не замінюють, а доповнюють вербальні; вживання тільки 

невербальних повідомлень під час привітання може відбуватися, якщо 

співрозмовники вже знайомі і бачаться не вперше; вербальні повідомлення не 

вживаються самостійно, невербальна складова завжди присутня в тій чи іншій 

формі. 

Ми встановили, що в ситуації привітання комуніканти використовують 

стандартні, загальноприйняті привітальні вербальні повідомлення, такі як 你好！

(Вітаю!), 你早！(Доброго ранку!), 最近怎么样？(Як ся маєш?), 最近忙什么呢？
(Чим зайнята останнім часом?). Залежно від контексту може відбуватися заміна 

фраз привітання на інші, що доречні в певній ситуації та характерні для певних 

індивідів; приклади таких фраз: 上 班 去 ？ (Ідеш на роботу?), 回 来 了 ？

(Повернулася?), 出去呀？(Виходиш?), 工作紧张吗？(Завантаженність на роботі?), 

不认识我啦？(Не впізнаєш мене?) та інші. 

Також ми встановили, що на ініціальному етапі китайськомовного 

побутового дискурсу комуніканти можуть пропустити ситуацію привітання, як у 

вербальній, так і невербальній формі, і перейти відразу до цільового обміну 

інформацією. В такому випадку етикетні та мовно-етикетні частини привітання не 

реалізовуються. В інших випадках комуніканти здійснюють вибір норм етикету і 

мовного етикету в залежності від умов, в яких здійснюється комунікативний акт. 
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— М. : Издательство ИКАР, 2005. — 2-е изд. — 375 с. 

 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА СЕРДЦЕ/HEART 

 (КАК СОСТОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ДРУГИХ КОНЦЕПТОВ) 

Бараник Е.П. (Харьков) 

 К ключевым концептам любого языка относится концепт СЕРДЦЕ/HEART, 

символизирующий центр человека (биологический, духовный, психологический и 

т.д.). Функционирование данного концепта в общей языковой картине отражает 

дуалистичность природы человека. Именно концепт СЕРДЦЕ в наибольшей 

мере выражает антропоцентризм языка, являясь одним из ключевых концептов 

языковой картины мира, и тем самым предопределяет свою актуальность для 
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науки. Данный концепт участвует практически во всех сферах человеческой 

жизни, что доказывает его функционирование в исследуемых нами языковых 

картинах мира [3, с. 35; 3, с. 94]. 

  Изучение языковой картины мира выявляет закономерности, характерные 

для строя определенного языка и национально-культурного сознания его 

носителей, а также выявляет вклад языка в выработку создание принципов 

восприятия и членения мира, влияния на способы получения знания в процессах 

категоризации и концептуализации. В разных языках окружающий мир может 

члениться по-разному. Эти различия могут касаться содержания понятий, объема 

знаний или сферы употребления данного слова [1, с. 109]. Лингвоспецифичные 

концепты одновременно отражают и формируют образ мышления носителей 

языка [2, с. 94]. 

 Эмоциональный аспект концепта СЕРДЦЕ в русском и английском языках 

представляет собой анализ функционирования этого концепта в русской и 

английской языковых системах. Исключительная важность сердца сделала его 

центром физиологической и духовной жизни человека, вместилищем чувств, 

мыслей, религиозных верований. В двух языковых картинах мира сердце является, 

прежде всего, символом эмоций (вместилищем эмоций и чувств): “страх”, “гнев”, 

“удовольствие”, “горе”,“печаль”“тревога”, “облегчение”, “милосердие”, “любовь”, 

“приятно/неприятно”, и т.д. Рассмотрим некоторые из них подробно. 

Семантическая группа со значением “страх”: “впасть в панику”, 

“потерять самообладание”, “растеряться” – one's heart leaped into one's mouth 

(throat) – что означает струсить, быть очень испуганным, душа в пятки ушла. В 

приведенных примерах мы наблюдаем как в двух языках страх разрушает сердце, 

сдвигает его с места.  

Семантическая группа со значением “гнев”: одно из словарных значений 

концепта СЕРДЦЕ в русском языке переносное – гнев, раздражение, в сердцах – в 

порыве гнева – withburningheart.  

Семантическая группа со значением “радость, удовольствие”: в русском 

языке наблюдается влияние “радости” на “сердце”: “с легким сердцем, без 

тревоги”, “праздник сердца, радость сердечная”. Влияние “радости” на “сердце” 

а английской языковой картине мира аналогично: “withalightheart– с легким 

сердцем; it's a sad heart that never rejoices – жалко то сердце, в котом нет 

радости”. 

Семантическая группа со значением “горе, печаль”: горе отражается на 

сердце в двух языках, его влияние разрушительно: “разбить чье-либо сердце 

(погубить, умереть)” –“heart-brek” (сердце – ламать=горе, печаль).  

Как показывает анализ сердце является стержнем, центром организма, 

выполняет функцию совести, ассоциируется с наивысшими качествами и 

чувствами человека. Сердце символизирует не только чувства, эмоции, 

отношение, но и является источником силы: “подбодрить – hearten” и т.п. 

Сердце характеризует духовную сущность человеческой личности. Давая 

положительную характеристику человеку в английском например: “whole-
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hearted”, что значит на русском “искренний”. Таким образом, честность 

ассоциируется с цельным сердцем, которое характеризует духовную сущность 

человека.  

Таким образом, концепты, входящие в общий понятийный базис, 

определяющий язык, мышление и культуру человека, свидетельствуют о 

частичной универсальности способа концептуализации действительности в 

разных языках. Это и подтверждается на примере функционирования концепта 

СЕРДЦЕ (который является частью других концептов)в русском и английском 

языках. [4, с. 54]. Исследованный материал иллюстрирует разнообразие 

эмоциональных аспектов концепта СЕРДЦЕ. Можно сделать вывод, что 

практически не существует сферы, в выражении которой не участвовал данный 

концепт. Согласно полученным языковым данным, можно отметить 

следующие универсальные параметры сердца, изменение которых является 

специфичным для каждого языка. [5, с. 107; 8, с. 25].  
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ПРО ДЖЕРЕЛА КИТАЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Берлюбський А.О., Мотрохов О. І. (Харків) 

Література виникла в процесі виробничої праці первісних людей. Первісні 

люди в процесі праці, напружуючи фізичні сили і застосовуючи знаряддя праці, 

неусвідомлено видавали вигуки, обумовлені важким фізичним навантаженням. 

Протягом певного часу вони повторюються без зміни висоти і інтервалу, або 

регулярно змінюються. Так з'явився ритм. Він є джерелом танцювального і 

віршованого ритму. Наприклад, в трактаті «Люйші Чуньцю» «Розпусні 

мови»згадується спільний вигук 輿謣 yúhū (jɨʌHu) «юй-ху !, агов, ухнемо !, раз-

два, взяли!» Покликаний впорядкувати дію людей, зменшити втому і збільшити 

продуктивність праці. Таке явище зустрічається, наприклад, при товченні рису. 

Встановився за особливими умовами процесу трудової діяльності. 
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Старовинні люди в процесі тривалої трудової діяльності завдяки їхньому 

високому розвитку головного мозку і мовного апарату поступово розвинули 

мислення і мова. Очевидно, мова на самому початку була щось більше, ніж прості 

вигуки, а в подальшому набула чіткий розподіл на склади, і навіть стала засобом 

суспільної комунікації людей. Якщо в той час інтервал між своїми вигуками 

людина заповнювала якоїсь мовою, то це була найпримітивніша мова. Наприклад, 

у трактаті «Люйші Чуньцю» «Про засади музики» згадується «Пісня яка чекає», в 

якій фонетичні ієрогліфи 兮 xī і 猗 yī представляють собою, відповідно, вигук і 

зітхання. У цій пісні осмислена мова, яка ритмічно поєднується з вигуками і 

зітханнями, знаходить поетичну форму. Кінець віршованій строфи часто 

завершується фонетичними ієрогліфами 兮 xī і 猗 yī. Однак, з часом використання 

подібних фонетичних ієрогліфів втратило своє значення, тому що життя 

суспільства з кожним днем ускладнювалося та мова розвивалася. Їх стали 

використовувати для того, щоб посилити ритмічність вірша. Саме з цією метою 

Лян Хун - поет часів династії Східна Хань. Він вжив вигук 噫 yī «ох! ах! »у 

своєму вірші «Уіге »(五噫歌« Пісня з п'ятьма зітханнями »). Завершальний 

ієрогліф 噫  yī є реліктом примітивних віршованих форм, але автор свідомо 

посилив ритмічність в закінченні віршованого рядка за допомогою цього вигуку. 

Стародавні люди ще не могли пізнати об'єктивні закони природи. Вони вважали, 

що можуть своєю волею змінити навколишній світ. Вони вірили в силу свого 

слова, і з його допомогою намагалися підпорядкувати собі природні явища, які 

стихійно завдавали їм шкоди. Вони навіть намагалися за допомогою слів 

вплинути на богів, щоб вони виконували деякі бажання людини, і тому 

використовували поезію як заклинань. Наприклад, в трактаті «Лі цзи» «Одиничне 

жертвоприношення неба і землі в кумирні південного передмістя» наводиться 

вірш «Строфи о свічці роду Іці-ши» ( 伊耆氏蠟辭 ). Хоча в цьому вірші 

виявляються ознаки ритуального гімну, але по суті воно відіграє роль заклинання. 

Це обумовлено тим, що з так званих мовних зворотів воно являє собою не стільки 

молитвослів'я, скільки наказ. Тут автор віддає накази з метою підпорядкувати 

природу своїм бажанням. Тобто можна сказати, що розвиток поезії тісно пов'язан 

і з заклинаннями примітивної релігії. 

Проза з'явилася пізніше поезії. Вона стала результатом подальшого 

розвитку мови і логічного мислення, а також необхідною умовою для створення 

писемності. У прозі не вживається рима, але на початковому етапі її розвитку до 

прози, як і до поезії, пред'являлося вимога лаконічності для зручності 

запам'ятовування тесту напам'ять. Тому проза часто містила ритм, риму, 

тобто.Мала поетичний відтінок. У доцінській прозі (до 221 р. До н.е.). Часто 

зустрічаються римовані прозові тексти. Кожен фрагмент римованого тексту в 

більшості випадків має саму природну мелодику мови і яскраво виражену 

музикальність. Таке явище не випадково. Воно відображає специфіку початкового 

етапу розвитку прози. 
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ІСТОРІЯ КРАЇН СХОДУ МОВОЮ МУЗЕЙНИХ ЕКСПОНАТІВ 

Білик В.А. (Луцьк) 

Історія, культура, традиції країн Сходу вирізняються своєю самобутністю, а 

тому викликали і викликають глибокий інтерес у різних категорій населення. 

Особливо Схід цікавить наших студентів-істориків, які однією з перших вивчають 

дисципліну «Історія первісного суспільства та Стародавнього Сходу». Історія 

країн Сходу вивчається і на наступних курсах.  

При викладені матеріалу для викладача найважливіше зацікавити студента, 

донести до нього найголовніше. Тому наші викладачі використовують 

найрізноманітніші методи викладання дисциплін. Одним із найдієвіших є 

екскурсійний метод. Упродовж багатьох років між історичним факультетом 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та 

Волинським краєзнавчим музеєм триває тісна співпраця, в рамках якої студенти-

історики мають можливість вивчати окремі історичні теми шляхом ознайомлення 

з музейними експонатами. Не є виключенням й історія країн Сходу. 

З 2011 р. у краєзнавчому музеї діє виставка «Врятовано для України», на 

якій представлені предмети, які намагались вивезти за кордон, або фігурували у 

судових справах. Виставка є результатом тісної співпраці музею, прикордонної, 

митної служби та СБУ. Частина представлених на ній експонатів стосується 

окремих епізодів історії країн Сходу ХІХ – початку ХХ ст., тому цілком 

закономірно, що викладачі сходознавчих дисциплін практикують студентські 

екскурсії на цю виставку. 

Буремне ХІХ ст. в історії Афганістану яскраво ілюструють зразки 

вогнепальної зброї. Зокрема, в експозиції представлений мушкет – 

крупнокаліберна рушниця ручної ковки, інкрустований мідними стрічками та 

перламутровими пластинами різної конфігурації [1]; чотири пістолі з ударно-

кремінними замками (підсідельна короткоствольна рушниця), інкрустовані 

стрічкою білого металу, оздоблені різьбою по дереву та перламутру [2]. 

Надзвичайний інтерес у студентів викликає книга японського 

середньовічного епосу німецькою мовою «Біла зірка», видана у Токіо в 1895 р. [3]. 

Ілюстрації до книги виконані японськими художниками Месіма Йоносуке 

(псевдонім Сосо) і Арапом Сюдзиро (псевдонім Есімуке), переклад віршів 
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німецькою та коментарі виконані Т. Іноде та Н. Охіе. Особливість книги в тому, 

що вона виготовлена з рисового паперу, який вражає своєю фактурою. 

Оригінальним прикладом китайського мистецтва ХІХ ст. є фаянсова ваза 

для квітів, виготовлена у формі амфори [4]. Фаянс покритий зовні кобальтом і 

розписаний характерним для Китаю малюнком – в овальному клеймі з подвійним 

обрамленням жіноча фігура з золотим яблуком. 

Завершують комплекс матеріалів з історії країн Сходу предмети 

декоративно-ужиткового мистецтва Індії ХІХ – початку ХХ ст. У колекції 

представлені перстень зі вставкою з червоного скла та каблучка з монограмою [5]; 

підвіски (прикраси для одягу) у формі півмісяця з рослинно-геометричним 

орнаментом [6]; браслети для ніг, кожен складається з 70-ти деталей (35 – 

стилізованих птахів, 35 – ракушок) з’єднаних між собою шнурівкою [7], два 

амулети прямокутної та човникоподібної форми з петлями, до яких кріпиться 

ланцюжок ручної роботи [8]. 

Невелика колекція східних речей не лише дає можливість студентам-

історикам, які відвідують виставку, скласти уявлення про окремі аспекти історії та 

культури країн Сходу, але й сприяє поглибленню їхніх знань. А студентські 

екскурсії на подібні виставки стали одним із методів, які застосовуються при 

викладанні сходознавчих дисциплін у нашому внз. 
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КИТАЙСЬКА БАЙКА: 

СТАНОВЛЕННЯ ТА СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ 

Білоус В. О. (Харків) 

Китайська література варта того, щоб не одноразово звернутися до її творів 

та зацікавитись її самобутністю та оригінальністю ідей. 

Байки створювалися в далекій давнині невідомими художниками слова і 

передавалися з вуст у вуста протягом багатьох століть. Так було в Стародавній 

Греції, Китаї, Індії. Мудрість байок, їх стислість, повчальний зміст подобалися 

людям. Коли з'явилася писемність, байки стали записувати.  

Ба́йка — один із різновидів ліро-епічного жанру, невеликий алегоричний, 

здебільшого віршований твір повчального змісту, з яскраво вираженою мораллю. 

Розповідь, як правило, супроводжується на початку або в кінці твору прямо 
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сформульованим афористичним моралістичним висновком, що надає 

оповіданню алегоричногозвучання [2, с. 245].Комізм і сатира — невід'ємні 

особливості байки.До ранніх творів належать байки, що засновані на народних 

міфах та легендах у трактаті «Сюньцзи» (кит. 荀子) (ІІІ ст. до н. е.). Байки (юйян') 

мають прозору форму, зазвичай, короткі і містять в собі мораль, що часто стає 

прислів'ям.  

Байка найчастіше складається з двох частин: оповіді й моралі, повчання, 

заради якого і складалася байка. Мораль може знаходитися як на початку твору, 

так і у кінці його. Іноді моральбуває відсутня як окрема частина твору, але завжди 

можна зробити повчальний висновок із змісту байки самостійно. 

Героями байок можуть бути не тільки люди, але й тварини, рослини, 

предмети, наділені певними рисами [3,с. 105]. 

Одним із найпоширеніших художніх засобів, що використовується в байці, 

є алегорія. 

У китайських байках позитивні і негативні персонажі відрізняються від 

таких в інших літературах. Представників нечистої сили, злих духів в китайських 

байках просто не злічити. Вони є злими або від народження, або через таємні 

втечі з небесного палацу в земний світ, або внаслідок вигнання Нефритовим 

імператором з небесного палацу в земний світ за порушення волі і закону неба [1, 

с.302].Варто відзначити, що грань між добрими і злими духами в поданні китайців 

не надто чітка: добрі духи живуть як на небі, так і на землі; добрі духи, які 

вчинили помилки, обертаються в злих духів і живуть на землі, але в результаті 

роботи над собою, самовдосконалення, вони знову можуть повернутися на небо і 

стати святими. Драконів в китайській творчості достатньою: вони можуть бути 

підступними, добрими, справедливими, злими, мудрими. Будьте готові, що 

читаючи байку китайського народу, ви зможете часто спостерігати за 

трансформацією зла в добро. Змінюються і соціальні статуси героїв. Реальна 

історія Китаю знає імена імператорів з простолюдинів. У китайських байках 

сміливі прості герої досягають знатності і багатства. Цікаво, що часом люди 

бувають без імен, просто «наймит», «бідняк», «імператор». 

У китайських байках, зазвичай, використовуються постійні епітети як 

лексико-синтаксичні засоби виразності. Постійні епітети найчастіше представлені 

одиницями, що складаються з трьох або чотирьох ієрогліфів. Прийнято виділяти 

байки про тварин, чарівні і побутові. Байки про тварин виникли в далекій давнині. 

Вони були пов'язані з господарською діяльністю людини. Тварини, герої байок, 

зберегли сліди тотемізму, який вірив в родовий зв'язок людини і тварини. 

Первісна людина одухотворяла все навколишнє, наділяла своїми здібностями і 

властивостями, "олюднювати" тих чи інших звірів. І вони в байках розмовляють 

один з одним, розуміють людську мову. Якщо в китайській байці з'являється тигр 

- це буде важливий пан. Тигр символізує силу і могутність. Тигру поклонялися як 

божеству. Зображення тигрів стерегли двері при вході до храмів. Воєначальники 

прикрашали ними свій одяг. Але тигру відводиться роль дурня, якого обманює 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
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слабка тварина - заєць або кролик, - персонаж, що відрізняється особливою 

догадливістю, спритністю, кмітливістю [5, с. 472]. 

Все, що відбувається в чарівних байках, може статися в реальному житті, 

але практично ніколи не відбувається. У такі байки легко! може бути (і часто так і 

відбувається) включений фантастичний елемент або деталь. У цих байках 

особливо сильно розвинена соціальна сатира. У них часто-густо наймит або слуга 

залишають в дурнях господаря, який погано з ними поводився, мстять йому, часто 

розоряють і гублять. У деяких байках герой - зацькований, зневажений чоловік. 

Він хитрістю і спритністю домагається успіху і перемагає ворогів і чудовиськ, 

яких не могли перемогти інші. Однак національна особливість китайських байок в 

цілому є те, що в них необов'язковий щасливий кінець, але мораль присутня. 

Байки розглянутого типу короткі, їх сюжет значно простіше, ніж у байок з 

переважним фантастичним елементом. Близькі до байок і численні анекдоти, в 

яких висміюються недоліки людей, зловживання чиновників, жадібність багатих, 

зіпсованість вдач і пороки суспільства [4, с. 112]. 

Характерною особливістю є повчальний висновок в кінці байки. Скупі на 

слова байки через іносказання, образ ненав'язливо, делікатно підносять, як 

повчання, складну мораль. Повчальний зміст зазвичай підкреслюється в словах 

автора, які перебувають на початку або в кінці байки. Оцінка подій автором 

називається мораллю байки. 
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СЬОДО – ШЛЯХ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ДОВГОЛІТТЯ 

Бондаренко Ю.М. (Харків) 

У вік комп’ютерних технологій та нестримного наукового прогресу, сучасне 

суспільство сконцентровано перш за все на результаті та 

конкурентоспроможності. Розроблена велика кількість методик для підвищення 

ефективності праці та кар’єрного розвитку. Однак нерідко спостерігаємо 

дисбаланс, коли досягнувши успіху в професіональній сфері, людина втрачає 

http://feb-web.ru/feb/slt/abc/lt1/lt1-0931.htm?cmd=2&istext=1
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здоров’я, сім’ю, так і не досягнувши щастя. Тому у даному дослідженні я хочу 

розглянути каліграфію (сьодо), як один з методів, що дозволяє вирішити цю 

гостру проблему нашого суспільства. 

У 80-ті роки японська компанія, що займала чільну позицію серед 

виробників побутової та професійної електроніки, під час переходу до 

нанотехнологій, провела у багатьох країнах дослідження, метою якого було 

знайти спосіб підготовки спеціалістів майбутнього. Експеримент фінансувався на 

протязі 10 років. Результат вразив вчених. Зібрані дані вказували на те, що усім 

вимогам найбільше відповідала каліграфія. Тому компанія рекомендувала ввести 

каліграфію з 1-го по 11-й клас у школах та вищих навчальних закладах, незалежно 

від спеціалізації, щоб заформувати тим самим якості спеціалістів для праці у 

сфері інноваційних технологій. Тому і зараз багато керівників успішних 

японських компаній запрошують сенсеїв з метою навчання працівників мистецтву 

каліграфії під час обідньої перерви. Оскільки сьодо: допомагає не тільки розкрити 

творчий потенціал людини, але й покращити та зберегти здоров’я.  

Цю думку підтверджують дослідження китайських вчених. Доцент 

Пекінського інституту графічної комунікації Юань Пу у своїй статі «Каліграфія та 

здоров’я» зазначає, що практика написання ієрогліфів впливає позитивно на 

роботу мозку в цілому і навіть на тривалість життя. Положення пальців, долоні та 

зап’ястя для правильного обхвату пензля та позиція зап’ястя та руки у повітрі під 

час самого акту письма не тільки тренує м’язи рук і нерви, але й впливає на усі 

частини тіла: пальці, спину, плечі, ноги, нагадуючи тим самим гімнастику цигун, 

яка змінює статуру тіла, рухає суглоби. Каліграфія примушує праву частину 

мозку відчувати правильність ліній, структуру симетрії, темп, ритм, розвиває 

увагу та уяву. Юань Пу дійшов висновку, що студенти, які вивчають каліграфію 

набагато краще сприймають та запам’ятовують інформацію [1].  

Сьодо – це не тільки шлях самовдосконалення, але й шлях довголіття, що є 

науково доведеним фактом. Сучасний каліграф Су Цзусіань прожив 110 років, 

Дон Шупін жив до 94 років. Майстер, що створив шрифт Ци Гун, член Китайської 

асоціації каліграфів прожив до 95 років.  

Ще більш радикальні висновки робить професор Генрі Као, на основі 

проведених досліджень, стверджуючи, що практично не має жодної хвороби, яку 

не можна вилікувати каліграфією. Результати показують: практикуючі каліграфію 

пацієнти, відчувають емоційне заспокоєння. Це проявляється у рівномірному 

диханні, зниженні кров’яного тиску, сповільненні пульсу, зменшенні напруги 

м’язів. Помітно покращується зворотна реакція, здібність до диференціації різних 

фігур та орієнтація у просторі. Каліграфія, як методика лікування, була успішно 

використана у боротьбі з психосоматичними хворобами, такими як гіпертонія і 

діабет, психічними – депресія, неврози [3].  

Процес каліграфії та її вплив пояснює також філософія Дзен, за якою 

каліграфія – це індивідуальність митця на папері. Оскільки кожна ієрогліфічна 

лінія містить кі – енергію, дух, що матеріалізуються шляхом письма. Енергія ж 

самого митця називається кінаку. Коли каліграф пише залишаючись у стані кінаку, 
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використовуючи туш (сумі) та пензель (фуде) енергія, що знаходиться у ньому 

отримує сильний поштовх, вивільнюючись, лягає на папір і потім скрізь віки 

апелює до емоційного сприйняття глядачів [3,c.10]. Саме тому каліграфія була 

частиною практики дзен. Монахи займалися каліграфією, маючи на меті 

досягнути перш за все не візуальної краси зображення, а краси духу. Але сила, що 

міститься у цьому мистецтві доступна також і нам. Через постійну практику 

людина концентруючи свою увагу відновлює моральні сили, зміцнює силу волі, 

що у свою чергу допомагає приймати якісні рішення у власному житті.  

Отже, можна зробити висновки, що відводячи час на каліграфічні вправи 

людина має можливість не тільки знайти баланс між розумом та душею, 

досягнути концентрації енергії, але й значно покращити своє фізичне, психічне 

здоров’я. До того ж ця методика доступна для кожної людини не залежно від віку 

та професії. Також не можливо не відмітити актуальність застосування каліграфії, 

беручи до уваги високий рівень стресу в сучасному житті.  
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ЖІНКИ-ПИСЬМЕННИЦІ В РОЗВИТКУ 

 ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ В ЛІТЕРАТУРІ ПОВОЄННОЇ ЯПОНІЇ 

Боришполець Ю.В. (Київ) 

Детектив (探偵小説 – tanteishousetsu) є одним із найпопулярніших жанрів 

літератури в сучасній Японії.  

В епоху Мейджі (1868-1912), коли країна відкрилася зовнішнім впливам, 

монолітна, ієрархічна природа держави відходить на задній план. Японці, 

ізольовані від зовнішнього світу протягом багатьох століть, повинні були почати 

процес навчання, щоб придбати самоідентичність через інші засоби, окрім 

держави, нові ідентичності були забезпечені такими групами, як стать, клас, раса, 

ідеологія та літературні інтереси. У цей час аспекту традиційної детективної 

історії, як це проявлялося і в інших країнах, було дозволено вийти на перший 

план. 

Оптимізм епохи Мейдзі затьмарився в наступні епохи Тайшьо (1912-26) та 

Шьова (1926-89), через мілітаризм та спроби колоніальної експансії Японії. 

У 1941 році детективи англо-американського походження були заборонені в 

Японії. І письменники почали звертатись до пригодницької та шпигунської 

літератури. Своїми творами письменники повинні були підтримувати війну та 

надихати своїх читачів. 

http://calligraphy-expo.com/participants/YuanPu/kalligrafia-i-zdorove
http://calligraphy-expo.com/participants/YuanPu/kalligrafia-i-zdorove
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Після поразки Японії, почалося відродження популярності детективного 

жанру в країні. 

В епоху Хейсей, що розпочалася в 1989 році, жінки-письменниці домінували 

на полі японського кримінального чтива. Основною темою їхніх книг є проблема 

збереження гендерної нерівності в країні. 

Такі письменниці як, Міябі Міюкі, у своєму бестселері «Все чого вона 

вартувала» (1992) та Кіріно Нацуо у своїх творах, не запитують хто вчинив 

злочин, а чому, аналізуючи суспільство, яке схиляє жінок до найбільш 

екстремальних актів, таких як убивство. 

У жіночому письменстві, так званому «misuterii novels», розквіт якого припав 

на 1990-ті роки, використовуються описові та концептуальні ресурси 

детективного жанру, для зображення та критики японського суспільства та 

особливо становища жінки в ньому. 

Письменниці Мацумото Сейчьо, Міябе Міюкі та Кіріно Нацуо всі 

використовували популярний літературний жанр детективної історії , як бази ж 

якої починається соціологічний аналіз японського суспільства. 

Мацумото Сейшьо (1909-1992) була найкращою письменницею 1960-х років, 

написала більше 450 детективних розповідей. ЇЇ ссправедливо порівнювали ж 

Агатою Крісті та Елмором Леонардом. 

ЇЇ твори характеризувалися як такі, що належать до суспільної школи 

детективного жанру, так званої shyakai-ha. Мацумото була культурним критиком 

та активісткою, писала про реальні життєві злочини та інші історичні та політичні 

події і мала найбільший вплив на жінок письменниць другої половини ХХ 

століття. 

В творах Мацумото зображується традиційне суспільство, в якому чітко 

розподілені гендерні ролі, причому жінкам зазвичай присвоюється вид другого 

класу громадянства. В основі також лежить тема післявоєнної Японії в процесі 

зростання, після повного руйнування, викликаного війною та бажання людей бути 

успішними приносячи в жертву родину та особисті інтереси. 

Твори Міябе зображають суспільство в розпал змін. У цьому новому світі 

жінки залишаються менш привілейованими ніж чоловіки. А свобода, якою вони 

насолоджуються в новому соціальному устрої, насправді виявляється просто 

ілюзією. 

Детективні історії Мацумото та Міябе «оголюють» велику кількість проблем, 

що оточують сучасну Японію.  

З часу його ранньої появи (чотириста років тому), детективний жанр слугує 

дзеркалом для японського суспільства.  

Мацумото, Міябе та Кіріно демонструють величезний потенціал детективів, в 

яких аналізують темну сторону японського суспільства.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ЕТИМОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У СКЛАДІ 

ОПИСОВОГО МАСИВУ ІЄРОГЛІФІВ З КЛЮЧЕМ «ЖІНКА» 

Вольська А.М., Мотрохов О.І. (Харків) 

Актуальність теми дослідження визначається необхідністю подальшого 

вивчення властивостей китайського ієрогліфічного письма, зокрема, зв’язків 

всередині ієрогліфічного знаку, а також закономірностей функціонування та 

розвитку цих зв'язків між різними частинами ієрогліфа, як знаку особливого типу. 

Така необхідність викликається прагненням дослідників китайської ієрогліфіки та 

перекладачів з'ясувати механізм синтагматизації ієрогліфів сучасних і стародавніх 

текстів. Рішення цих проблем, дає можливість краще зрозуміти механізм 

взаємодії мови і мислення, мови і суспільства, особливості впливу соціальних 

факторів на функціональний і структурний розвиток мов з ієрогліфічною 

писемністю. 

Письмо з самого початку своєї появи грає важливу роль у розвитку 

людського суспільства і зараховується до найбільших культурних цінностей 

людства. Письмо – є знаковою системою фіксації мови, що дозволяє за 

допомогою накреслених (графічних) елементів передавати мовленнєву 

інформацію на відстані й закріплювати її в часі. Існують три ступені розвитку 

письма: піктографія, ідеографія, власне мовне письмо. Китайське письмо, на 

відміну від інших систем письма, продовжує залишатися ієрогліфічним і зберігає 

властивості понятійного письма, незважаючи на те, що всі ієрогліфи отримали 

фонетичне оформлення. Інтерес до ієрогліфу, як об'єкту вивчення, виник у зв'язку 

з необхідністю систематизації китайського ієрогліфічного письма, що, насамперед, 

було необхідно для визначення шляхів розвитку ієрогліфіки та правил за якими 

могли б створюватися нові ієрогліфи. Зрозуміло, першими до вирішення цієї 

проблеми звернулися китайські вчені. Основною працею з'явився словник Сюн 

Шеня «Шовэнь цзези» - «Пояснення простих і тлумачення складних ієрогліфів». 

Це був не тільки звід існуючих в той час ієрогліфів, але у своєму словнику Сюй 

Шень дав ще й визначення шести категорій ієрогліфів, які, по суті, є способами їх 

утворення.  

Як один із висновків, зазначимо, що у сучасних дослідженнях китайської 

писемності в Китаї, поряд з традиційними методами вивчення писемності, 

останнім часом почали з'являтися і нові підходи, що стосуються насамперед 

структури ієрогліфа. Але й ці нові методи базуються на традиційному поділі 

знаків китайського письма на шість категорій. Шість категорій знаків китайського 

письма - це шість правил їх утворення, які були виведені шляхом аналізу 

структури китайського письма. Назви категорій стали відомі з часів східної 

династії Хань. Лян Дунхань приводить три списка категорій, розроблених різними 

авторами, однак їх назви і послідовність різні.  

Бань Гу (班固) в «Історії династії Хань» (汉书) виділяє наступні категорії:象

形 хiang4хing2 'піктографічна', 象 事 xiang4shi4 'вказівна', 象 意 xiang4yi4 
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'ідеографічна', 象声 xiang4sheng1 'фонетична', 转注 zhuan3zhu4 'видозмінена', 假借 

jia3jie4 'категорія запозичених знаків".  

Інший автор Чжен Чжун (郑众) у праці «Чжоу Лі (Чжоускі встановлення)» 

( 周礼 ) вказує на існування: 象 形 хiang4хing2 'піктографічна', 会 意 hui4yi4 

'ідеографічна', 转注 zhuan3zhu4 'видозмінена', 假借  jia3jie4 'запозичена', 处事

chu3shi4 'вказівна' і 谐声 xie2sheng1 'фонетична' категорії.  

І нарешті, остаточно шість категорій освіти ієрогліфів оформилися в часи 

Сюй Шеня (许慎): 指事 zhi3shi4 'вказівна', 象形 хiang4хing2 'образотворча', 形声

xing2sheng 'фонетична', 会意 hui4yi4 'ідеографічна', 转注 zhuan3zhu4 'видозмінена' 

і 假借 jia3jie4 'запозичена' категорії. 

Наведемо приклади ієрогліфів з ключем «жінка», які були в роботі. Усі вони 

пов'язані парадигматичними відносинами, оскільки ми маємо постійну незмінну 

частину (елемент) 女 «жінка», та другу частину, що постійно змінюється. Цей 

парадигматичний ряд містить більше двохсот членів. Дамо лише початок цього 

ряду (ієрогліфи розташовані по мірі збільшення числа рис в другому елементі): 女, 

奶，奴，如，奸，好，妈，妃，姹，她，安，妊，姐，妙，妒，妨，妖，妓，妣 

і т.п. 

Таким чином, навіть при первинному розгляді вищевикладеного видно, що 

обидві частини складного ієрогліфа мають речовинне значення, `понятійне 

забарвлення'. Воно може бути субстантивним, вербальним або ад’єктивним. 

Наявність цього речового значення очевидно, оскільки обидві частини ієрогліфа 

(обидва речових значення) взаємодіють один з одним за допомогою певних 

зв'язків і утворюють цілком конкретні структурно-формальні моделі. Графічні 

елементи мають предметну семантику, вони значущі і зберігають своє значення у 

всіх випадках свого вживання як окремого знака, так і в якості значущої частини 

ієрогліфа. 

Література 

1. XuShen. 许慎. 说文解字.北京中华书局出版 1992 年. Сюй Шэнь. Шовэнь цзецзы 

(Объяснение простых и толкование сложных знаков). -Пекин, Чжунхуа Шуцзюй 

чубань, 1992г. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Ву Тхі Тхуй Лінь, Віротченко С.А. (Харків) 

Останнім часом у світі все більш популярним стає глобальне впровадження 

комп`ютерних технологій в усі сфери сучасного життя,яке стало початком 

перетворення традиційної системи освіти та це є першим кроком до створення 

інформаційного суспільства [2, c. 464]. Зазначимо, що по цей день у багатьох ВНЗ 

впроваджується модульне об`єктивне середовище дистанційного навчання, що 
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використовується для підтримки очної та заочної форм навчання [1, c. 108]. 

Студенти, які не мають можливості відвідувати заняття, з легкістю можуть 

використовувати цю систему, яка полегшить процесу навчання на відстані. 

Основна мета дистанційного навчання - дозволити вчитися всім бажаючим, 

у кого є прагнення одержати професію. Інтерес до даної технології навчання 

опитані бачать не тільки в бажанні одержати освіту, але й у тому, що 

інформаційні технології впроваджуються в наше повсякденне життя. 

Ця робота присвячена дослідженню основних переваг та недоліків, що 

виникають у організації учбової діяльності студентів в системі дистанційного 

навчання. 

Вперше система дистанційного навчання в Китаї була впроваджена в 1979,в 

Радіо - телевізійному університеті,аби забезпечити зростаючі запити для 

терміново необхідних кваліфікованих трудових ресурсів і для освіти дорослих, 

котрих традиційна система освіти не задовольняє. 

Іншими словами, процес ДН можливо описати , як самостійне навчання 

студента.Студенти можуть отримати доступ до усіх ресурсів з різних місць,за 

допомогою мережиInternet. 

Та практика показує, що ДН навчання має також багато недоліків, як і 

переваг. Брак викладачів, готових професійно та технічно використовувати 

дистанційні технології в навчальному процесі та найголовніше відсутність очного 

спілкування між студентом та викладачем [3, c. 408]. Студентам необхідно мати 

постійний доступ до джерел інформації. Також, головним фактором є потреба 

мати відмінну технічну оснащеність, тому що не всі студенти мають комп`ютер та 

вихід у Internet. Навчальні програми та курси можуть бути недостатньо 

розроблені через те, що кваліфікованих фахівців, здатних створити подібні 

навчальні посібники, на сьогоднішній день не так багато [4, c. 153].  

Система дистанційного навчання у поточний час продовжує своє бурхливе 

поширення. Немає сумнівів, що дистанційне навчання увійде в 21 століття як 

найефективніша система підготовки і безперервної підтримки високого рівня 

кваліфікації фахівців. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ  

МІЖ ВНЗ УКРАЇНИ І ТУРЕЧЧИНИ  

Габер Є.В. (Одеса) 

В 2017 р. Україна і Туреччина відзначають 25-ту річницю встановлення 

дипломатичних відносин. З 2011 р. між країнами діє механізм щорічних засідань 

Стратегічної ради високого рівня під головуванням Президентів, що стало 

свідченням виведення двосторонніх відносин на якісно новий рівень – 

стратегічного партнерства. 

Важливим виміром цього партнерства традиційно залишається співпраця у 

сфері освіти та науки, що набуває особливого значення з огляду на прагнення 

керівництва обох держав і надалі поглиблювати взаємодію по стратегічно 

важливих напрямах – від спільного дослідження космосу і використання атому в 

мирних цілях до створення спільних підприємств в галузях оборонної 

промисловості, авіації та новітніх інформаційних технологій.  

Ключовим пріоритетом відносин між Україною і Туреччиною, безперечно, 

є і взаємна популяризація національних культур, спільне дослідження історичної 

спадщини, сприяння розвитку викладання турецької мови в Україні та української 

– в Туреччині. Зокрема, підтримка викладання української та турецької мов на 

взаємній основі має не меті не тільки поширення міжособистісних контактів (від 

розвитку бізнесу і туризму до створення позитивного іміджу країни в суспільстві 

та уникнення соціокультурних стереотипів), але й залишається необхідною 

умовою виконання багатьох довгострокових задач українсько-турецького 

стратегічного партнерства. Зокрема, таких як забезпечення об’єктивної подачі 

новин в національних медіа з використанням оригінальних джерел інформації в 

умовах гібридної війни; створення прошарку академічної, насамперед, 

політологічної спільноти, свідомої сучасних геополітичних реалій в регіоні та 

здібної вільно спілкуватися мовою країни дослідження, проводити інтерв’ю з 

експертами та полісі-мейкерами, опрацьовувати великі масиви наукової 

літератури тощо; нарешті, відкриття підготовчих факультетів та створення 

достатньої мовної бази для отримання іноземними студентами фахової освіти або 

проходження практики в українських ВНЗ за обраними напрямами.  

Відтак, слід детальніше зупинитися на дослідженні сучасного стану співпраці, 

аналізі наявних проблем двосторонніх відносин в освітній сфері та визначенні 

ключових пріоритетів співробітництва на майбутнє, яке йде за наступними 

напрямами:  

1. Загальний стан співпраці та договірно-правова база розвитку відносин 

в сфері вищої освіти 

1.1. Структура органів державної влади в сфері вищої освіти ТР  

1.2. Угода   про   співробітництво  в   галузі  освіти  між  Міністерством  освіти   

України  та  Міністерством  національної  освіти  і  Радою   вищої освіти (РВО)     

Турецької Республіки від 21.05.1998 р. 

1.3. Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в сфері вищої освіти між 

МОН України та РВО ТР від 14.03.2017 р. 
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2. Проблемні питання двосторонніх відносин в освітній сфері 

2.1. Визнання дипломів іноземних ВНЗ та процедура нострифікації 

2.2. Проблемні питання ВНЗ АР Крим після початку російської окупації 

2.3. Надмірна політизація та забюрократизованість багатьох питань в сфері освіти 

2.4. Стан викладання турецької мови в Україні 

2.5. Стан викладання української мови в Туреччині 

3. Перспективні напрямки співпраці в сфері вищої освіти та 

академічного обміну 

3.1. Співпраця в стратегічно важливих сферах атомної енергетики, авіаційних  

та космічних технологій:  від обміну досвідом до програм спільної підготовки 

спеціалістів та видачі подвійних дипломів 

3.2. Кримське   питання:   надання  допомоги  в  облаштуванні в  м.Києві   ТНУ 

ім.В.І.Вернадського та виділення квот для кримськотатарських студентів  

3.3. Сприяння взаємному розвитку та викладанню української та турецької  мов 

- програма мобільності для студентів і викладачів: протоколи Мевляна 

- відкриття Фонду Юнуса Емре в м.Київ та програми літнього стажування 

- двосторонні протоколи про співпрацю та академ. обмін між ВНЗ України і ТР  

- перспективи відкриття кафедри української мови на базі ВНЗ ТР. 

В якості висновку зазначимо, що сьогодні Українсько-Турецьке 

співробітництво у означеній сфері виходить на новий якісний рівень. 

 

 

UKRAINE’S IMAGE IN JAPAN: FORMING FACTORS 

Гераськов С.В. / Sergii Geraskov (Donetsk) 

Currently, bilateral relations between Ukraine and Japan is an important direction 

promoting mutual understanding and dialogue in different spheres of state and regional 

cooperation. Without a doubt, “knowing each other” generates the trusts in each other, 

which then enables the start of the communication, such as exchange of humans, 

information, technologies and business. 

This paper examines some factors determining complicated process of Ukraine’s 

image-making in the Japanese society. The Ukrainian community residing in Japan is 

shown as a factor of making Ukraine’s image. This paper was originally prepared 

during the time that the author was a Fellow under the Japan Foundation Long-Term 

Fellowship Program (September 2016 – February 2017). The author would like to thank 

all those who were involved in the research at that time, and acknowledge the Japan 

Foundation for offering the Fellowship and making it possible. 

In Japan there is no Ukrainian diaspora or those who have acquired the status of 

«Foreign Ukrainian» (expatriate status). However, the number of the Ukrainian citizens 

who temporarily reside in Japan for studying, private affairs or work are growing. There 

is an unofficial organization of Ukrainians residing in Japan “Krayany”. The main 

purpose of their activities is to promote Ukraine in Japan and provide possible support 

for those who would like to give their children the essential elements of the Ukrainian 

education. There is no official registration of “Krayany” participants, so its exact 
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number could he hardly calculated. Overall due to a small number of participants it 

could be characterized as organization with low activity. Some temporary revival as of 

both online and offline communities had been caused by the events of the Orange 

Revolution and the Revolution of Dignity in Ukraine. 

After scrupulous monitoring through Facebook community of Ukrainians residing 

in Japan (the total number of its members was 776 as of November 1, 2016) there had 

been chosen 10 categories (scholars, students, models, wives, employees, officials, 

business, arts, mass-media & communications, NGO) for personal depth-in 

interviewing the representative from each category. One-to-one personal 

communication was considered to be the best method of analyzing Ukrainians residing 

in Japan as a forming factor of Ukraine’s image, due to dissemination of the Ukrainian 

people all around Japan as mentioned above. 

The obtained data let us understand that the most active Ukrainian communities 

had been organized in Tokyo, Yokohama, Osaka, Kyoto, Nagoya and Fukuoka. There 

are some differences in opinions, but, in principle, they have consolidated views for 

global issues. The interviewees have not named any officially registered organization 

promoting the Ukrainian culture in Japan. Probably it could have reasoned some gaps in 

knowledge about Ukraine in Japan, “as if the Japanese had another vision of history 

where Ukraine started since the USSR times, but had been like tabula rasa before that. 

As a result, youngsters here just make believe they know what is Ukraine, while elderly 

people perceive it as the Soviet Union”. This situation might have given an impetus for 

Ukrainians in Japan to strengthen activities in Ukraine’s image-making process, but it 

seemed to be very depended on person. 

Another aspect of Ukraine’s image-making in Japan reflected in complicated 

process of Ukraine-Russia relationship. The Ukraine crisis had generated different 

reactions by the Ukrainians in Japan. Some part of the Ukrainian community took pro-

Russian position and felt themselves to belong both Ukrainian and Russian cultures. 

They used to attend events arranged by both Ukrainian and Russian communities. It 

seems surprising for the pro-Ukrainian majority and confusing for the Japanese people, 

because many of them still used to think Ukraine and Russia to be as same. Thus, we 

can mark some alternative or parallel process of Ukraine’s image-making, or rather 

image-breaking, promoted by pro-Russian Ukrainians residing in Japan.  

The interviewees agreed that Ukraine’s image in Japan should be improved, 

because current level of awareness of Ukraine by the Japanese people seemed to be 

insufficient. The proposals on its improving included organization of special culture 

missions from Ukraine, further promoting of Ukrainian brands and planning a good 

state policy on image-making issues. There also was an opinion to let this process flow 

naturally, because Ukraine has already good image as “a country of beautiful girls”. But 

all of the interviewees were optimistic as regard to the future of Ukraine-Japan bilateral 

relations arguing that there are many common points between Ukrainian and Japanese 

cultures, and no territory conflicts at the same time.  
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ПОЕЗДКА К.-О.Г. БАУМГАРТЕНА В ИРАН В 1894 Г. 

Гоков О.А. (Харьков) 

Русская военная разведка в Иране в последней четверти ХІХ в. практически 

не изучена. Цель данного сообщения – рассмотреть наиболее значимую военно-

разведывательную миссию офицера штаба Закаспийской области и выяснить её 

результаты. 

В марте 1894 г. начальник Закаспийской области генерал Алексей 

Николаевич Куропаткин запросил у военного министра разрешения на 3 

командировки офицеров в Иран, мотивируя неизученностью северо-восточного 

Хорасана, а в нём 2-х операционных линий: Астрабад – Мешхед – Герат и 

Теджен – Серахс – Герат. Для обследования указанного района начальник 

области решил командировать Владимира Алоизиевича Орановского. 

Одновременно с ним в Иран с одобрения военного министра были отправлены 

прикомандированный к штабу войск Закаспийской области поручик лейб-

гвардии Волынского полка (с 1856 г. квартировавшегося в Варшаве) Карл-Отто 

Георгиевич Баумгартен 1 , служивший в Закаспии с 1893 г. заведующим 

картографическим отделением штаба войск, и направленный в 1891 г. из 

Главного штаба Гвардейской артиллерии штабс-капитан Александр 

Григорьевич Туманский. К.-О.Г. Баумгартен имел особое задание. Он получил 

образование на офицерских курсах восточных языков при Азиатском 

департаменте Министерства иностранных дел в 1890–1893 гг., освоив арабский 

и фарси. Его посылка находилась в русле решений Особого совещания 1893 г., 

положившего начало активному экономическому «освоению» Ирана, и была 

вызвана не только инициативой А.Н. Куропаткина. Поездки указанных 

офицеров были санкционированы военным министром по согласованию с 

начальником Закаспийской области. К.-О.Г. Баумгартен получил от 

А.Н. Куропаткина инструкцию, где были изложены требования к его 

исследованию и определён путь следования. Он должен был изучить Хорасан, 

Йезд и Керман, А.Г. Туманский – Южную Персию и пути, ведущие к 

Персидскому заливу. Несмотря на наличие значительного материала военно-

статистического характера, основное место в работах, предоставленных после 

возвращения, занимал анализ экономического положения изученных ими 

районов и Персии в целом, путей сообщения, состояния и перспектив русской 

торговли, коммерческой деятельности англичан и других европейских 

подданных. 28 апреля К.-О.Г. Баумгартен прибыл в Кучан – центр 

одноимённого ханства на севере Персии. Он посетил Хорасан, Йезд, Керман, 

горную систему Шир-Кух, персидский Белуджистан. Поездка поручика длилась 

4 месяца и 16 дней и окончилась 6 сентября того же года. А результатом стала 

полномасштабная работа, опубликованная в 1896 г. Главной его целью было 

«выяснить те данные, применение которых может послужить к развитию 

                                                           
1  М. Басханов ошибочно утверждал, что он был командирован военным министром. На самом деле 

П.А. Ванновский лишь утвердил ходатайство А.Н. Куропаткина. 
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торговых сношений с Персией вообще, а русско-персидской торговли в 

частности». Основное внимание поручик уделил следующим вопросам. 

«Выяснено какие затруднения может встретить обращение существующих 

вьючных путей в колёсные, при чём обращено внимание на перевалы, подъёмы, 

спуски и на обеспечение путей водою, фуражом и топливом, – подводил он 

итоги своей работы. – Описаны главнейшие по пути рынки, при чём обращено 

внимание на количество находящихся там русских и английских фабрикатов. 

Собраны сведения по движению караванов, о срочности и цене доставки 

английских товаров от Персидского залива к северу до Мешхеда включительно. 

Сверх того, собраны сведения (насколько это было возможно при непрерывном 

движении вперёд) статистического, этнографического и административного 

характера, а также и сведения важные в военном отношении». Попутно К.-

О.Г. Баумгартеном были собраны сведения военно-статистического характера, 

не составлявшие его основного задания, касавшиеся организации власти и 

жизни на посещённых территориях, численности и уровня жизни населения 

различных населённых пунктов, административно-территориального устройства, 

характеристик правящих особ, вооружённых сил и системы обороны. 

Таким образом, посылка К.-О.Г. Баумгартена преследовала, в первую 

очередь, экономическое изучение восточной части Ирана; военная 

составляющая играла в ней второстепенную роль. Следует заметить, что именно 

выводы экспедиции К.-О.Г. Баумгартена повлияли на выработку военно-

политических взглядов будущего военного министра А.Н. Куропаткина 

относительно российской политики в Персии. 

 

 

ПЕРЕКЛАД НАЗВ ІНОМОВНИХ БРЕНДІВ НА КИТАЙСЬКУ МОВУ 

Головаха В.С., Донець П.М. (Харків) 

На сьогоднішній день рівень вивчення проблеми перекладу назв брендів на 

китайську мову є досить низьким, проте актуальність цього питання зростає з 

кожним роком. На арену китайського ринку виходить усе більше закордонних 

підприємств, у кожного з яких з'являється потреба знайти найкращий варіант 

перекладу назви свого бренду. 

Назва бренду є ключовим елементом торгівельної марки та елементом, що 

найбільше запам’ятовується. Вона безпосередньо впливає на сприйняття бренду, а 

також на його успішність. Нерідко компанії доводиться перебирати сотні 

варіантів, перш ніж знайдеться відповідна назва. 

Переклад назв брендів здійснюється чотирма основними способами, такими 

як: транслітерація, буквальний переклад, вільний переклад і адаптація.  

При використанні способу транслітерація основною метою — є збереження 

якомога більшої фонетичної подібності між оригінальною та китайською назвами. 

У багатьох випадках цей спосіб використовується при перекладі назв брендів 

одягу, наприклад, Adidas 阿迪达斯 та вкрай рідко застосовується до харчових 
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продуктів і назв закладів громадського харчування. Загальновизнано, що цей 

варіант перекладу назв не є ідеальним, оскільки він може істотно ускладнювати 

сприйняття бренду потенційними покупцями. 

Буквальний спосіб передбачає якомога точнішу передачу смислового 

значення і семантики бренду, при цьому не зберігаючи фонетичну схожість 

перекладеної назви з оригіналом.Серед переваг цього способу — зрозумілість і 

доступність назви для китайських споживачів. Такий вид перекладу краще 

обирати для брендів, в назвах яких є певне значення, адже це зручний спосіб 

зберегти оригінальне значення назви бренду. Наприклад, Apple — 苹 果 

( дослівний переклад — яблуко), Microsoft — 微软  ( дослівний переклад — 

мікропрограмне забезпечення). Проте, використовуючи цей спосіб перекладу, 

назва адаптується до місцевого ринку, тому її не завжди можна розпізнати як 

іноземний бренд. Крім того, назва втрачає свою універсальність та впізнаваність. 

Спосіб адаптації дозволяє максимально адаптувати назву бренду до умов 

певного ринку. Цей спосіб застосовується в тих випадках, коли іншомовна назва 

не має певного семантичного навантаження або його занадто складно уявити у 

вигляді ієрогліфів, які мають подібне фонетичне звучання з оригіналом, 

наприклад, Bacardi 百加德, PizzaHut 必胜客. Також цей вид перекладу широко 

використовується тоді, коли виробник хоче скоригувати імідж товару на ринку. 

Що стосується вільного способу перекладу, метою перекладача є одночасне 

збереження і семантичної, і фонетичної подібностей назви китайською мовою з 

оригінальною версією. Вільний переклад може дати споживачам інформацію, яку 

не може передати навіть оригінальна назва, наприклад, Tide —汰渍 Tàizì, що 

перекладається як «той, що змиває бруд», Rolex 劳力士 Láolìshì при перекладі 

означає «Workinggiant». Цей вид перекладу часто використовується для 

інтерпретації китайською мовою назв продуктів та закладів громадського 

харчування, а також марок автомобілів. 

Під час перекладу іншомовних назв брендів на китайську мову виникають 

певні труднощі. По-перше, це написання, адже смисловою одиницею в китайській 

мові є ієрогліфів, в той час як індоєвропейські мови використовують алфавіт, 

зокрема в англійській використовується латинський алфавіт. Отже, виникає 

необхідність ретельного вибору ієрогліфів для передачі того чи іншого 

смислового значення. Небажаним є також використання ієрогліфів з дуже 

великою кількістю рис, що ускладнює запам'ятовування назви бренду. Приклади 

назв іноземної продукції з використанням рідкісних ієрогліфів, що призвели до 

невисокого рівня популярності продукції — 寰宇 (всесвіт), 涟漪 (сплеск). Назва 

бренду також не повинна бути багатоскладною, здебільшого перевага віддається 

двох- і трьохскладовим назвами, наприклад: марка автомобілів Mercedez-Benz при 

перекладі кожного складу на китайську мову має наступну назву: 梅赛得斯奔驰, 

тому, в основному, на китайському ринку ці автомобілі зустрічаються під назвою 

奔驰 (конотація - швидкий, мчить, галопом). Ще однією проблемою є вимова: при 

виборі перекладу назви бренду потрібно звернути увагу на те, чи не мають обрані 
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ієрогліфи негативну конотацію чи негативне забарвлення. Приклади ієрогліфів, 

вживання яких традиційно надає словам, до складу яких вони входять, позитивне 

забарвлення: 顺 (успішний, благополучний, щасливий), 利 (прибуток), 乐 (радість, 

задоволення), 福 (щастя), 美 (гарний, прекрасний), 金 (золото). 

До того ж слід пам'ятати, що в китайській мові єбагато діалектів, тому при 

перекладі треба орієнтуватися не тільки на путунхуа, а й на діалект регіону, для 

якого цей товар призначено. 

 

 

ВТІЛЕННЯ ЧОТИРЬОХ ДОСКОНАЛОСТЕЙ ТА ДОБРОЧЕСНОСТЕЙ, 

ЧОТИРЬОХ МУЖІВ, ЧОТИРЬОХ ПРАВИТЕЛІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ЗОБРАЖЕННЯ БАМБУКУ, СОСНИ, СЛИВИ ТА ХРИЗАНТЕМИ 

В ПОЕЗІЇ ТА ЖИВОПИСІ КИТАЮ 

Гуль О.Г. (Київ) 

Філософія та особливості зображення людини і людських чеснот через 

образи природи, була і є однією із характерних ознак ідеології Піднебесної, є 

віддзеркаленням мислення та настрою народу, проявом культурного надбання 

Китаю. Поетичні сюжети та живопис Китаю із зображенням природи та рослин, 

зокрема, супроводжують людину на всіх етапах її життя: від народження та 

становлення, включаючи навчання, побут, сімейне життя, існування в соціумі, до 

самої смерті, адже в символізмі використання образу рослин в поезії та живописі 

Китаю закодована інформація морально-етичних критеріїв даного суспільства, в 

якому реальність досить часто пропускається через призму коду абстрактних 

форм та понять [1,с.26].  

Ми розглянемо та проаналізуємо одні з улюблених китайських образів 

«чотирьох мужів», «чотирьох правителів», що втілені зображенням краси та 

неповторності чотирьох рослин: сливи, бамбуку, хризантеми та сосни [2, c.14]. 

Слива – символ єдності народів Китаю (тибетців, монголів, маньчжурів, 

мусульман), символ ранньої весни, символ змін, символ людини мудрої, що 

знаходиться в пошуку себе на шляху до самовдосконалення. Слива є втіленням 

краси юної дівчини: «Їй ледве минуло тричі по шість, розквітла вона наче пишно-

квітуче дерево сливи», – казав поет Бі Сяошен [1, с. 36]. 

 Проте основним метафоричним втіленням сливи є горда та вродлива 

людина з кристально-чистою душею, незламною волею. Стовбур сливи є 

символом абсолютного початку, тоді як квітка сливи втілює Землю, Небо та 

Людину в їх гармонії та єдності. Як в живописі, так і в поезії квіти сливи – це сила 

Ян, небесний початок, стовбур та гілки – сила Інь – земний початок. 

Цікавим та неповторним є образ бамбуку, він прямий, міцний та незламний. 

В живописі образ бамбуку починається від міцного до слабшого: стовбур – вузол 

– гілка – листя. Пустота, зображена в стовбурі бамбуку є символом простору для 

нових ідей та думок, водночас, вона вказує на відсутність внутрішнього хаосу, на 

наявність місця та часу для думок (Вень Тхун «Бамбук», Кхе Цзюцзи «Бамбук з 
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Цінбіге», Ні Цзань «Води та бамбуковий будиночок»), тому саме бамбук є одним 

із ключових елементів пейзажів та пейзажної лірики в Китаї [3]. 

Не менш цікавими є образи хризантеми та сосни. Образ сосни символізує 

життєву силу, духовну силу та довголіття, образ хризантеми, який часто 

замінюють на образ орхідеї, символізує досконалість, спокій, зрілу красу та 

ніжність[4]. 

Розглянуті особливості образної метафоричності в зображенні «чотирьох 

доброчесностей» є надбанням Піднебесної, заслуговують на особливу увагу та 

подальше дослідження, адже зацікавлення живописом, поезією Сходу та їх 

синкретизм не згасає, а навпаки завойовує велику аудиторію шанувальників та 

послідовників. 
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ЧЭНЬЮИ, СВЯЗАННЫЕ С ЧУВСТВАМИ,  

И ОТОБРАЖЕНИЕ В НИХ ТРАДИЦИОННОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Дегтева Ю.А., Жукова Е.Е. (Харьков) 

История чэнъюев уходит в глубокую древность. Их возникновение и 

развитие представляет собой процесс длиной во много веков. Большая часть 

фразеологизмов берет свое начало в китайской классической литературе: в 

философских трактатах, исторических хрониках, художественной литературе. В 

древности философы пословицами выражали тончайшие оттенки чувств.  

Чэнъюй – это устойчивые фразы или короткие предложения, имеющие 

лаконичную форму и широко распространённые в обществе и употребляющиеся в 

фольклоре. Этот вид фразеологических единиц в большинстве случаев состоит из 

четырёх иероглифов.  

Фразеологизмы, языковые «заготовки», воспроизводимые в речи, часто 

имеют образную основу, в которой отображаются важные черты национального 

менталитета. Изучение фразеологического состава языка в контексте культуры – 
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благодатная почва для выявления «культурных смыслов», т.е. информации о 

картине мира и мировоззрении народа.  

Целью данной работы было собрать чэньюи, связанные с чувствами, и 

проанализировать, каким именно чувствам уделялось значительное внимание, а 

какие, наоборот, считались недостойными, осуждались. Поскольку основой 

китайского взгляда на жизнь является картина мира, возникшая в глубокой 

древности, но сохраняющая свое значение и в наши дни, такое исследование 

представляется актуальным. 

Изучив и проанализировав 100 китайских идиом, нами были выделены 

следующие смысловые группы:  

Чувство восхищения (10 идиом): 高山景行 gāo shān jǐng xíng - преклоняться 

перед добродетелью, смотреть с благоговением, с почтением относиться (к 

достойному человеку) 

Чувство ненависти и гнева (8 идиом): 恨之入骨 hèn zhī rù gǔ - ненавидеть 

так, что ненависть въелась в кость; питать смертельную (лютую) ненависть; 

ненавидеть до мозга костей. 

Чувство беспокойства ( 5 идиом): 大惊失色  dà jīng shī sè от испуга 

измениться в лице; побледнеть от страха. 

Чувство тоски по дому или любимому человеку (10 идиом): 一日三秋 yī rì 

sān qiū - один день (разлуки), как три года, медленно тянется время. 

Чувство страха (12 идиом): 不寒而栗 bù hán ér lì - и не холодно, а дрожать, 

мурашки по коже 

Чувство радости (25 идиом): 心花怒放 xīn huā nù fàng - цветы сердца бурно 

расцвели, приходить в восторг; ликовать. 

Чувства любви, дружбы, родства (30 идиом):山清水秀 shān qīng shuǐ xiù - 

высокие горы и бегущая вода, идиома используется для описания искренней 

дружбы и верности друзей, которые понимали друг друга без слов. Эта группа 

является самой многочисленной.  

Китайцы спокойный и трудолюбивый народ. Плохие качества, такие как 

лень и глупость порицаются и высмеиваются, храбрость, доброта, любовь к 

ближним и честность ценятся. Все, что было заложено предками в картину мира, 

актуально и в наши дни. 

Необходимо отметить, что фразеологизмы являются ключом к пониманию 

китайского народа, в них отражены многовековой опыт и мудрость. С помощью 

чэнъюев можно лучше понять менталитет, культуру и мировоззрение народа. 

Собранный в исследовании материал может быть использован на занятиях по 

страноведению. 
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ГУМАНІТАРНІ ПРОЕКТИ ЯПОНІЇ, РЕАЛІЗОВАНІ В УКРАЇНІ  

В 1991-2012 РР. 

Денисенко І.В. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н, доц. Ямпольська Л. М. 

 На протязі усього періоду існування і розвитку японсько-українських 

двосторонніх відносин японська сторона реалізувала значну кількість 

гуманітарних проектів різного спрямування. У зв’язку з цим, варто дослідити 

напрямки проектів, фінансування та мету, яку переслідувала Японія при їх 

реалізації, що й зумовлює актуальність даної теми. 

Що стосується історіографії проблеми, то варто відзначити роботу А.І. Бондар 

[1], що надає вичерпну аналітичну довідку щодо різних аспектів японсько-

українського співробітництва. Серед джерел найбільшої уваги заслуговують 

матеріали Галузевого державного архіву Міністерства закордонних справ України, 

що містять значну кількість інформації про співробітництво у гуманітарній галузі [2; 

3]. 

 Доповідь присвячена дослідженню діяльності японської сторони у галузі 

гуманітарних проектів, що реалізовувалися в Україні в 1991-2012 рр. Варто 

зазначити, що дана проблематика ученими майже не розглядалася, а лежала у 

площині інтересів засобів масової інформації та публіцистів. 

 Гуманітарне співробітництво між Японією та Україною почалося у 1995 р., 

коли уряд Японії, в рамках надання гуманітарної допомоги нашій державі, 

виділив 5 млн. доларів США на потреби охорони здоров’я в Україні (обладнання 

для дитячих лікарень) [2, арк. 2]. Важливою складовою роботи японської сторони 

є включення нашої держави до списку країн, яким може надаватися Офіційна 

допомога розвитку (ОДР) [2, арк. 10]. Японська сторона також виділила кошти на 

закупівлю цінного обладнання для Національної філармонії України [3, арк. 1]. 

Крім того, за рішенням японської консалтингової компанії «Japan Cooperation 

System» (JICS) 31 липня 2003 р. відбувся тендер на визначення постачальника 

музичних інструментів, аудіо-відео обладнання для Київської дитячої Академії 

мистецтв у контексті реалізації грантової допомоги уряду Японії.  

 Японський бізнес брав участь у наданні гуманітарної допомоги 

постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС [2, арк. 4] та обладнання для дитячої 

спеціалізованої лікарні «Охматдит» [4]. 

З боку України у програмі заходів, присвячених 10-річчю аварії на ЧАЕС, 

стало проведення 26 квітня 1996 р. у Посольстві України в Японії прес-

конференції та «круглого столу», на яких були присутні представники МЗС 

Японії, ряду благодійних організацій і фондів, місцевих ЗМІ. Напередодні 

провідна японська газета «Japan Times» опублікувала статтю Посла України 

«Чорнобиль: трагедія, що продовжується», а по каналах загальнонаціональної 

компанії «Асахі-ТБ» відбувся прем’єрний показ 2-х серійного телефільму про 

Чорнобиль, який був створений у рамках міжнародного проекту (координатором 

виступив продюсер «Асахі-ТБ» Н. Курода) за участю телекомпаній Японії, 
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Німеччини, Польщі, Білорусі та України при безпосередньому сприянні 

Посольства України в Японії [2, арк. 57]. 

Слід зробити висновок, що у вказаний період міждержавне співробітництво 

у гуманітарній галузі розвивалося досить активно. Велася значна робота по 

залученню якомога більшої кількості японських установ до контактів і співпраці з 

Україною. Саме створення контактів дозволить у майбутньому обом державам 

активно співпрацювати у означеній галузі.  
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ОБРАЗ КИТАЮ КІНЦЯ XIX СТОЛІТТЯ В ОПИСАХ СУЧАСНИКІВ  

Добролюбська Ю. А. (Одеса) 

Знання культурних досягнень китайської цивілізації стає сьогодні 

обов’язковою якістю освіченої людини. В сучасних умовах інтенсивного розвитку 

міждержавних культурних контактів України з Китаєм, більш глибокого 

зіткнення цивілізацій у силу розширення прикордонної торгівлі та прямої 

економічної взаємодії, така інформація набуває все більш прикладного характеру 

[1, c. 246]. 

У відділі рідкісних книг бібліотеки Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського в Одесі знаходиться книга 

«Китай і китайці. Побут китайців, державний устрій, економічне і військове 

становище» [2]. Книга складається з 10 глав: 1 – Межі Китаю. Устрій поверхні. 

Клімат. Ґрунти; 2 – Китайські уявлення про світ. Історія; 3 – Населення. Релігія; 4 

– Побут китайців. Їх мова; 5 – Освіта. Література. мистецтво; 6 – Адміністрація. 

судоустрій; 7 – Фінанси. Промисловість. Торгівля; 8 – Корея. Китайсько-японська 

війна і її наслідки для Китаю; 9 – Сучасний військовий устрій Китаю. Товариства 

Білого Лотоса і Великого Кулака; 10 – Російські володіння в Китаї. З картою. 

Автори описують географічне розташування Китаю, природу, клімат, флору та 

фауну регіону, його природні багатства. Досить яскраво і детально 

характеризується створення світу, китайська космогонія, витоки культу та 

традиції вшанування предків. Дуже короткі відомості даються також із китайської 
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історії. Розглядається походження китайського населення, висвітлюється побут, 

мова, звичаї та традиції китайців. Досліджується економічне становище сучасного 

авторам Китаю, особливості землеробства і скотарства, поділ населення на стани 

[2]. 

Відомості, що містяться в цій книзі, дають вельми повну, яскраву і дуже 

доброзичливу картину життя Китаю, викликають інтерес читача. Безумовно, деякі 

відомості носять застарілий характер, їх поверховість випливає з недостатнього 

знайомства з життям китайського народу [1, c. 244]. 

 Аналізуючи попередні записи мандрівників, ми бачимо, що раніше автори 

описували все, що попадалося їм на очі, не керуючись якимось строгим планом 

викладу. Лише на кінець XIX століття простежується спроба компонування та 

систематизації всієї наявної інформації про Серединну імперію.  

Яким же можна уявити собі образ Китаю, створений авторами книги? Суть 

його зводиться до уявлення про відокремлену від навколишнього світу Великою 

стіною багатонаселену країну з великими містами, добре брукованими вулицями і 

дивовижними кам’яними мостами. Китайці з повагою ставляться до освіти, 

шанують батьків і старших, визнають патерналістські відносини підданих до 

імператора. Китайці – надзвичайно працьовиті землероби. Ставлення їх до праці 

характеризується організованістю, дисципліною, терпінням, ретельністю і 

акуратністю. Вони мають здатність переносити труднощі з незворушним спокоєм. 

Китай бачиться авторам добре керованою країною, з великим чиновницьким 

апаратом, де надзвичайним впливом користуються філософи. На чолі держави 

стоїть імператор – Син Неба. З іншого боку, це країна, де самі китайці позбавлені 

влади маньчжурами-завойовниками. Серединна імперія – це світ з незвичною і 

неприйнятною європейцями системою поглядів на зв’язки з сусідніми народами, 

причому практика цих зв’язків суперечить сформованому європейському праву.  

Характеристики, представлені в книзі, часто аж ніяк не були однозначно 

позитивним і вільним від впливу усталених, загальноєвропейських за своїм 

походженням схем сприйняття китайської традиції. З культурно-історичної точки 

зору важливим є інше, а саме – характерне для них цілком усвідомлене прагнення 

зрозуміти та інтерпретувати типологічні особливості китайської духовної традиції. 

Порівнюючи культуру іноземців із культурою свого народу, дослідники 

вловлювали істотні відмінності, які виникають саме через відмінність традицій.  
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ХАРТІЯ НА СПИСІ ЯК КОРОГВА І МОНЕТИ В САГАЙДАКУ ЯК СТРІЛИ: 

ПРО СИМВОЛІЗМ ОПИСУ АРАБО-ВІЗАНТІЙСЬКО-СЛОВ’ЯНСЬКИХ 

СТОСУНКІВ 692 р. У ФЕОФАНА І НИКИФОРА 

Домановський А.М. (Харків) 

Наприкінці VII ст., зазнавши колосальних територіальних втрат внаслідок 

арабської навали і ледве захистивши від войовничих мусульман свою столицю 

Константинополь під час облоги середини 670-х рр., Візантійська імперія почала 

поступово переходити у контрнаступ з метою не лише стримати, але й відвоювати 

втрачені раніше землі. Одним з перших імператорів, хто став на шлях реконкісти, 

став Юстиніан ІІ (689–695 і 705–711 рр.). 692 р. він в односторонньому порядку 

розірвав попередній договір з арабами і розпочав військові дії проти них. 

Цікавим є питання про те, який саме договір було розірвано Юстиніаном ІІ. 

Патріарх Никифор у «Бревіраії» стверджує, що то була мирна угода, укладена 

батьком Юстиніана ІІ Константином IV (668–685), яка може бути датована 673 чи, 

швидше, 678 р. Втім, швидше йдеться про договір між самим Юстиніаном ІІ і 

халіфом Омейядського халіфату Абд аль-Маліком І, датований 688/689 рр. 

(К. Хед) чи другою половиною 689 р. (Г. Роттер, О. Большаков), умови якого по-

різному оцінюються дослідниками. Так, К. Хед стверджує, що угода була 

вигіднішою для візантійців, оскільки збільшувала данину халіфа, тоді як 

О. Большаков наголошує на здобутках арабів, яким віднині мала надходити 

половина податків з о. Кіпр, а також, ймовірно, половина податків з Вірменії. Над 

цими регіонами встановлювався режим кондомініуму, що передбачав 

співволодіння територіями імператором і халіфом. 

Зрозуміло, що йдеться про порушення Юстиніаном ІІ ближчої за часом угоди, 

яка, втім, могла сприйматися сучасниками і нащадками як варіант уточнення 

більш раннього і відомого договору, укладеного Константином IV. У будь-якому 

разі, як хронологія, та і театр військових дій – біля міста Севастополь у Першій 

або Другій Вірменії – свідчать про пряму прив’язку подій до ближчого за часом 

договору. Тим цікавішим є символізм у описі подій, що зберігся в історичних 

працях Никифора і Феофана і дозволяє спробувати встановити причини та 

ініціатора порушення миру. 

Згідно зі свідченнями обох візантійських авторів, ініціатором порушення 

миру був саме Юстиніан ІІ, який повідомив арабам, що не збирається 

дотримуватися укладеного раніше письмового мирного договору. Після цього 

імператор виступив у похід проти арабів, рекрутувавши попередньо величезне 30-

тисячне військо зі слов’янських поселенців, переселених раніше до Віфинії у фемі 

Опсикій. Юстиніан ІІ назвав це військо «відбірним» («зразковим») і, саме 

покладаючись на нього, наважився (за суголосними свідченнями Феофана та 

Никифора) розірвати договір з арабами. Очолювати військо був призначений 

слов’янський вождь на ім’я Небул. 

Як бачимо, за свідченнями джерел не виникає жодних сумнівів у тому, що 

порушником миру був саме Юстиніан ІІ. Однак, як зауважує К. Хед, попередній 

договір був доволі вигідним для Візантії, а ширший контекст розгляду змушує 
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розуміти, що, як і в більшості війн, початок бойових дій спровокували обидві 

сторони, що поступово посилювали свої позиції. З огляду на це, варто звернути 

увагу також на той факт, що саме араби порушили кордон імперії влітку 692 р., 

перейшовши у наступ і зустрівшись із візантійським військом біля 

м. Севастополя (ймовірно, сучасний Сулу-Сарай (Чифтлік). При цьому араби, за 

свідченням Никифора, вийшли на бій, високо піднявши над своїм військом копію 

немовби порушеного Юстиніаном ІІ договору, настромивши грамоту на древко 

довгого спису у вигляді корогви чи знамена. Таким чином, на думку 

візантійського автора, мусульмани унаочнювали свою готовність непорушно 

дотримуватися мирної угоди, а якщо ромеї віроломно її розривають, то Бог 

покарає винних. 

Можливим, утім, є й інше пояснення. Феофан свідчить, що напередодні 

битви один із арабських полководців, Муамед (швидше за все, 

Мухаммад б. Марван, намісник Джазіри та Вірменії), підкупив стратига слов’ян 

(найімовірніше вже згадуваного Небула), надіславши йому сагайдак, наповнений 

золотими номісмами. Підкуплені арабами слов’яни перейшли під час бою на бік 

ворога, що й визначило перебіг і результат битви. Як бачимо, мусульмани 

завчасно провадять таємні переговори з союзними ромеям слов’янами і 

переманюють їхнього очільника на свій бік шляхом підкупу, що вже саме по собі 

може розцінюватися як порушення мирного договору. 

Показовим, нарешті, є символізм опису підкупу вождя слов’ян і початку 

битви. Золоті монети для підкупу було вміщено до призначеного для стріл 

сагайдака, а список мирного договору проштрикнуто вістрям і настромлено на 

древко списа. Це дозволяє розглянути опис подій у символічній площині та 

ширшому контексті. Зокрема, слід наголосити на Біблійних паралелях, згадках 

джерел про монетні реформи Юстиніана ІІ і Абд аль-Маліка І, які могли бути як 

причинами, так і наслідками протистояння арабів та візантійців, а також 

папірусну реформу Абд аль-Маліка. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПАНДА-ДИПЛОМАТІЇ ЯК МЕТОДУ 

МІЖНАРОДНОЇ ДИПЛОМАТІЇ КНР 
 

Доровська Д.В., Огієнко К.О. (Харків) 

Панда-дипломатія – це своєрідний тип міжнародної дипломатії, що 

використовується Китаєм для налагодження відносин з іншими державами і 

вирішення ряду різних міжнародних завдань, і являє собою використання панд у 

якості подарунку. Тобто, якщо Китай бажає виразити подяку якійсь країні, або 

підкреслити свою повагу, то Генеральний секретар дарує панду. У виключних 

випадках подарувати можуть навіть двох бамбукових ведмедів. Ця робота 

присвячена дослідженню цього унікального методу. 

Панда – це не тільки рідкісна, занесена у Червону Книгу тварина і дуже миле 

створіння, а і національний символ КНР. Саме тому китайці дуже ревносто 
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ставляться до бамбукових ведмедів, вони є абсолютними монополістами у сфері 

панд. Продавати панд суворо заборонено, але якщо іноземна держава прагне 

розмістити цю тварину у своєму зоопарку, то для цього потрібно: по-перше, 

довести спеціальній комісії у КНР, що у даному зоопарку дотримано всі умови 

для найкомфортнішого життя панди, по-друге, заплатити 1 млн доларів за аренду 

(максимальний термін – 15 років), по-третє, підписати документи, у яких 

зазначено, що панда, а також її можливе потомство, що народиться за межами 

Китаю, є власністю Піднебесної. За незаконне вивезення чи вбивство панди 

злочинця буде чекати смертна кара.  

Та все ж, існує ще одна можливість того, що панда потрапить в іншу державу. 

Панду можуть відправити у якості дружнього жесту. Панда-димпломатія була 

відома ще у часи династії Тан (618 – 907), коли єдина в історії Китаю жінка-

імператор, У Цзетянь, подарувала двох панд японському імператору. Більш-менш 

регулярною ця традиція стала у 50-ті роки, коли Китай налагоджував дружні 

стосунки з іншими соціалістичними країнами [1]. Першою державою, що 

отримала цінний дарунок, став СРСР, що першим визнав Новий Китай. У 1957 

році в Московський зоопарк привезли велику панду Пін-Пін, а ще за два роки до 

нього долучилась самка Ань-Ань. З 70-х років Піднебесна почала 

використовувати панда-димпломатію і для поліпшення напружених стосунків із 

країнами Заходу. У 1973 двох панд Янь-Янь та Лілі було відправлено до Франції, 

а ще за рік панди Цзя-Цзя та Цзин-Цзин стали подарунком для Великої Британії. 

Знагоди розпочатку дипломатичних відносин з Японією, у 1972 році туди 

відправили панд Лань-Лань та Кан-Кан. У тому ж році щасливим власником двох 

бамбукових ведмедів стала Америка [2, c. 16].  

У наш час панда-димпломатія дещо трансформувалась. Попит на панд виріс у 

рази, і Китай вже не може так вільно розпоряджатися своїм національним 

надбанням. Тепер бамбукових ведмедів безкоштовно дарують тільки у межах 

власної території, наприклад, Тайваню чи Сянгану. Хоча, зовсім недавно 

керівництво Китаю, як виняток, вирішило відправити двох панд до Южної Кореї, 

аби посилити стратегічне двостороннє партнерство країн і зміцнити двосторонні 

відносини [1]. 

Велика панда – це особлива тварина. Вона уособлює дружність, щирість та 

доброту. Тож те, що китайці обрали саме панду у якості інструменту для 

дипломатії, не викликає подиву. Будь-яка країна, яка отримує такий цінний 

подарунок від КНР, може не сумніватися у їхній прихильності. 
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ВНЕСОК ТАЛЯТА ТЕКІНА У ТЮРКСЬКУ ЛІНГВІСТИКУ 

(РОС.ТА УКР. ПЕРЕКЛАДИ «TÜRK DİLLERİ. GİRİŞ») 

Дрига І.М. (Київ) 

Беззаперечне визнання у світовій тюркській лінгвістиці здобув насьогодні 

науковий доробок соратника й колеги українського орієнталіста Омеляна Пріцака 

проф. Талята Текіна (Talât Tekin), а представники започаткованої ним наукової 

школи є провідними вченими кращих наукових тюркологічних осередків. 

«Граматика мови орхоно-єнисейських пам’яток» перекладена більш ніж десятьма 

мовами світу, а запропонована та удосконалена у праці ‘Türk Dilleri. Giriş’ 

класифікація тюркських мов заслуговує на усебічне вивчення, оцінку й 

міжнародний розголос, може бути використана як самодостатній підручник зі 

вступу до тюркології в університетах. Разом з тим, вона не посіла місця в жодній з 

дотичної до тематики сторінок української Вікіпедії та жодній з навчальних 

програм українських вишів. З метою полегшити входження в науковий обіг 

означеної наукової праці та полегшення засвоєння її на молодших курсах 

відділень тюркології на замовлення ТДК (Турецького Лінгвістичного Товариства) 

нами було здійснено переклад російською мовою та тримає переклад українською 

книги ‘Türk Dilleri. Giriş’ («Вступ до вивчення тюркських мов»). Крім того, з 

метою дати наукову оцінку тюркологічним працям вченого, 18.03.2016р. Інститут 

сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України, Інститут філології КНУ імені 

Тараса Шевченка та ТДК спільно організували науковий семінар на спомин 

Т.Текіна. Метою нашої доповіді є порівняльний аналіз текстів оригіналу та 

російського й українського перекладів книги, обговорення з учасниками 

застосованих перекладацьких рішень та пропозицій щодо удосконалення 

українських відповідників тюркологічної термінології.  

 

 

ІДІОЕТНИЧНИЙ ХАРАКТЕР СУБСТАНТИВНОЇ КВАНТИФІКАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ДЗЕРКАЛІ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 

Жерноклєтова А. Д., Мотрохов О.І. (Харків) 

В наш час в Україні різко зросла кількість китайських студентів, а в 

українських громадян з'явився інтерес до вивчення китайської мови як однієї зі 

світових мов, якою розмовляє понад 1,3 млрд людей (в університетах України 

відкрито спеціальність «китайська мова», урядом Китаю в Україні створена 

мережа інститутів Конфуція, в яких допомагають вивчати мову і культуру Китаю), 

українські громадяни отримують освіту в Китаї, виникає багато взаємних бізнес-

інтересів. 

Актуальність теми дослідження визначається рядом факторів: по-перше, 

існує значний лінгвістичний інтерес до китайської мови як до мови іншого типу 

для побудови нових типологічних класифікацій, так і для порівняльного аналізу з 

українською мовою; по-друге, зростаючий інтерес до культури цієї країни, поява 
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все нових можливостей співпраці з Китаєм в різних областях викликає 

необхідність вивчення китайської мови, розуміння особливостей її структури. 

Наше дослідження присвячене проблематиці вивчення субстантивної 

квантифікації української мови у дзеркалі китайської мови. Існують деякі мовні 

труднощі у китайських студентів при оволодінні граматичною категорією числа 

субстантивів української мови.Факторами істотного інтерферуючого впливу є не 

формальні розбіжності засобів вираження однини і множини, а змістовні 

відмінності в вираженні значень визначеності/невизначеності при вираженні 

кількості засобами двох мов. 

Наведемо розбіжності мовних систем, які надають інтерферуючий вплив 

при оволодінні засобами вираження субстантивної кількісності в українській мові.  

Розглянемо форми без показника 们 men. Немарковані за числом форми в 

китайській мові вживаються нереферентно, називають ім'я класу або предмет як 

представника класу. 

Неактуалізована нереферентна одиничністьмає наступні значення: 

1. Позначення класу. У китайській мові значення класу виражається без 

показників числа і визначеності. В українській мові ці функції виконує 

немаркована форма числа (слово в нереферентному вживанні): 够是人的朋友
goushirendepengyou. – Собака друг людини; 

2. Ім'я представника класу. Значення нереферентної однини – «будь-який 

представник класу» - в китайській мові виражається за допомогою числівника -yi 

«один» і відповідного класу предметів числового слова, наприклад: 我的姐姐买了

一份报纸Wodejiejiemaileyifenbaozhi. – Моя сестра купила (якусь одну) газету [1, с. 

105]. 

Зазвичай числові лексеми використовуються при рахунку з іменниками, що 

мають при собі числівник, але якщо в реченні йдеться про особу в однині чи 

предмет, то допускається використання рахункового слова з іменником, які не 

мають при собі числівника, наприклад: 我 的 姐 姐 买 了 份 报 纸

Wodejiejiemailefenbaozhi. – Моя сестра купила газету,де 一份报纸yifenbaozhi– 

[oдна якась] газета.Bao zhiтакож передає неактуалізовану одиничність і позначає 

об'єкт як представника класу [1, с. 105].  

Актуалізована певна одиничність актуалізує значення одиничності в 

китайській мові за рахунок вживання нейтральної форми числа зі спеціальними 

засобами актуалізації – за допомогою вказівних займенників (这zhe,那na «цей», 

«той»). Китайські вказівні займенники передують визначення іменника і, як і 

числівники, долучаються до нього за допомогою числових лексем [2, с. 183]. За 

допомогою вказівних займенників завжди виражається актуалізована 

визначеність, тому що позначається предмет, який є об'єктом уваги учасників 

мовного акту, який знаходиться в полі їхнього зору і загальної сфері знань, 

(порівняємо: Ця книга – моя. Дай мені он ту книгу). Числове слово приєднує до 

себе числівник, але в поєднанні з вказівними займенниками денотат завжди 
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представлений в однині, тому показник числа не вживається: 这一个孩子 – це 

одна дитина; правильно: 这个孩子.  

Отже, мовний бар'єр при переході з одного мовного коду на інший 

пов'язаний з розбіжністю мовної концептуалізації (на понятійному рівні). 

Інтерферируючий вплив надає розподіл граммем категорії субстантивного числа і 

категорії детермінації в аналізованих мовах. В основі механізму негативної 

референції лежать «психологічні» розбіжності – ті що структурують понятійні 

категорії значення, які виражаються в одній мові, але не виражаються в іншій, 

створюючи ідіоспецифічність змісту універсальної понятійної категорії в кожній 

конкретній мові. 
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ВПРАВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГРАФЕМНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Жукова К.Є. (Харків) 

В роботах іноземних вчених вже неодноразово піднімалася проблема 

необхідності викладання китайської по аспектах на начальному рівні [1, 2]. 

Виділення ієрогліфіки як окремого предмету, на сьогоднішній день, є нормою для 

ВНЗ. В цьому курсі зазвичай розглядаються такі проблеми як структурні 

елементи ієрогліфа, класи ієрогліфів, семантичні та фонетичні показники. 

Формування графемної компетенції є невід’ємною складовою вивчення 

китайської мови на початковому етапі  

Для формування графемної компетенції ми пропонуємо такі вправи: 

Виділить однакові графеми у наведених написах: 

Ця вправа може використовуватися практично з перших занять. Цей вид 

роботи допомагає учням навчитися виділяти однакові елементи-графеми, бачити, 

з кількох частин складається ієрогліф.  

 Виділить однакові графеми, визначте, яку роль вони відіграють у структурі 

ієрогліфа (семантичного або фонетичного показника): 

Ця вправа розрахована на студентів, знайомих з такими поняттями, як 

основні категорії ієрогліфів, семантичні та фонетичні показники.  

Виділить самостійно вживані та не вживані самостійно написання графем: 

Відомо, що деякі графеми сьогодні мають два і більше видів написання. 

Наприклад, «рука» – 手, 扌, 又， «серце» – 心, 忄, , «нога» – 足,⻊, ⺪ і т. д. 

Частина графем може вживатися самостійно, частина зустрічається лише в 
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складених ієрогліфах. Ця вправа направлена на знайомство з указаною 

особливістю та виявляє сталий зв’язок між різними видами написання графем.  

 Найдіть самостійно вживані ієрогліфи, які також входять у складені 

ієрогліфи як крайові графеми: 

Однією з особливостей китайської писемності є те, що будь-який 

самостійно вживаний ієрогліф може стати крайовою графемою складеного 

ієрогліфа. При цьому ієрогліф, зайнявши позицію крайовою графеми, може 

змінювати своє написання. Ці зміни можуть бути незначними. Наприклад, у 

самостійно вживаному ієрогліфі 木 остання риса – відкидна вправо, а в графемі 木 

(林) – крапка. Однак у деяких випадках зміни є більш суттєвими. Так, у верхній 

частині ієрогліфа 等 знаходиться графема «бамбук» , повне написання якої – 竹.  

Ця вправа направлена на знайомство з різними видами написання графем. 

Розгляньте речення. Які семантичні показники в ієрогліфах ви бачите? З 

якими концептами може бути пов’язане значення ієрогліфі?,Припустіть, про що 

йдеться у реченні: 

Відомо, що є двосторонній зв’язок: зміст обумовлює вживання графем, 

графеми, у свою чергу, будучи знаками, «сигналізують», «підказують» читачеві, 

про що йтиметься. Ця вправа дозволяє закріпити отримані знання, перевірити на 

практиці, наскільки семантичний показник пов’язаний зі значенням ієрогліфа.  

Вправа дозволяє учням, спираючись на знання базових графем, 

прогнозувати зміст висловлювання, це дає можливість подолати психологічний 

бар’єр і навчитися використовувати графічні підказки для більш ефективного 

аналізу, запам’ятовування та читання ієрогліфа.  

Приведені вище вправи направлені на подолання труднощів, які виникають 

у учнів у процесі знайомства з ідеографічною писемністю. Вони допомагають 

запам’ятати написання ієрогліфа та навчитися відтворювати його. З цією метою 

учні постійно працюють з формою ієрогліфа, його складовими частинами-

графемами. Крім того, вивчення семантики основних графем сприяє розвиткові 

уміння прогнозувати спектр можливих значень ієрогліфа. Таким чином, 

приведений вище комплекс вправ допомагає учням подолати труднощі, пов’язані 

з розумінням знака та, як наслідок, сформувати графемну компетенцію. 
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СИМВОЛІКА АНТРОПОНІМІВ В ПЕРСЬКІЙ МОВІ 

Завгородня О.С. (Харків) 

Антропоніміка – розділ ономастики, який вивчає особисті імена людей, їх 

походження, змінення цих імен, географічне розповсюдження і соціальне 
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функціонування, структуру та розвиток антропонімічних систем [3]. Перші 

лінгвістичні дослідження антропоніміки як розділу ономастики почались в другій 

половині ХХ століття. Питаннями перської антропоніміки займалися такі іранські 

лінгвісти як, Аббасі Мохаммад, Махмуд Катійарі, Разі Шахем, які досліджували 

питання етимології перських імен. Були складені словники сучасних та прадавніх 

перських імен. 

Згідно з в офіційними записами в структурі перських імен відобразилися 

наступні явища: 1) особисте ім’я, 2) вказівка на родинні зв’язки (зазвичай до 

голови сім’ї), 3) індивідуальне прізвисько або прізвище, 4) місце походження і 5) 

професія або заняття. Саме ці критерії іменування знаходимо у середньовічних 

персів, де вони усі одночасно або вибірково, частково використовувалися в 

іменуванні особи. Наприклад, ім’я відомого іранського поета, вченого і філософа 

ХІ – ХІІ ст. Омара Хайяма в оригіналі виглядає як  غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام

 :Гійяс ад-Дін Абу ль-Фатх Омар ібн Ебрахім ал-Хайям Нішапурі, в якому – نیشابورى

نیالداث یغ  Гійяс ад-Дін – «Плече віри», вказує на знання Корану;  ابوالفتح عمر بن

میابراه  Абу ль-Фатх Омар ібн Ебрахім «Абу» – батько, «Фатх» – завойовник, 

«Омар» – життя, ібн Ебрагім – син Ебрахіма; امیخ  Хайям – прізвисько – «майстер 

наметів», посилання на ремесло батька; ىشابورین  Нішапурі – посилання на рідний 

город Хайяма – Нішапур [2]. 

У прадавні часи іранці свято вірили у магічну силу імені. Ім’я – це 

відображення долі, програма поведінки ті смисл існування. Загадкову та містичну 

владу імені над долею наші предки помітили ще в прадавні часи. Вони були 

впевнені, що доля людини визначається її іменем. На думку іранців, «імена, що 

говорять» обумовлювали ті якості та особливості, які вони позначають: фізичну 

силу, багатство й достаток, протекцію богів, тощо.  

В наші часи багато чого змінилося: традиції, мова, власне імена. Проте те, 

що батьки бажають своїй дитині найкращої долі, а для цього називають її 

найкращим, на їх погляд, іменем, зосталося незмінним.  

Аналізуючи семантику імен сучасної перської мови, cеред імен, що 

використовуються сучасними іранцями, можна виділити наступні групи: 

Імена, які умовно характеризують особу та пов’язані з об'єктами природи: 

- Назви тварин (پروانه Парване «метелик», پرستو Парасту «ластівка», چکاوک Чакавак 

«жайворонок», آرسالن Арсалан «лев», ریجوانش  Джаваншир «молодий лев», رزادیش  

Ширзад «народжений від лева»); 

- Назви квітів та дерев ( بوستان Бустан «сад, бахча», پسته Песте «фесташка», پونه 

Пуне «м’ята», سوسن Сусан «лілія», آفرا Афра «клен»); 

- Назви зірок та астрономічних об’єктів ( بهرام   Бахрам «Марс», وانیک  Кейван 

«Сатурн», شمس Шамс «сонце», مهتاب Махтаб «місячне сяйво», ستاره Сетаре «зірка»); 

- Імена, пов’язані з коштовностями та дорогоцінним камінням, які асоціюються з 

багатством та рідкістю ( روزهیف  Фірузе «бірюза», مرجان Марджан «корал», دیمروار  

Марварід «перлина», نیزر  Заррин «золотий, із золота»); 

- Інші об’єкти живої та неживої природи (آذرخش Азарахш «блискавка», بهار Бахар 

«весна», بامداد Бамдад «ранок, світанок», شمیابر  Абришам «шовк»). 
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 Імена-побажання якостей: 

 انوشه ,«Амуз «вивчаючий, навчаючий آموز ,«Араш «правдивий, праведний آرش

Ануше «щасливий, благословенний», بهنام Бехнам «той, хто має (користується) 

добрим ім’ям», خهان بانو Джаханбану «володарка світу», دلداده Дельдаде «охоплена 

коханням, закохана, кохана», 

 Імена -побажання професії чи статусу.  

ریام  Амір «емір, правитель, начальник, командувач», خسرو Хосров «шах, імператор, 

повелитель», دهخدا Деххода «голова селища», عطار Аттар «торговець ліками, 

парфумами)», کالنتر Калантар «голова, старійшина, градоначальник». 

Імена, які характеризують особу:  

- Імена, які передбачають обставини та час народження людини (آذر Азар «9-ий 

місяць іранського календаря», نوبهار Ноубахар «початок весни», آرزو Арезу «мрія, 

надія»); 

- відношення батьків до дитини ( بهیحب  Хабібе «улюблениця», دالرام Дельарам «та, 

що заспокоює душу; кохана, мила», نیرام  Рамін «той, що приносить радість»); 

- фізичні характеристики (توانا Тавана «могутній, сильний», کوپال Купаль 

«широкоплечий, плечистий», حسن Хасан «красивий, прекрасний», اللهرخ Лалєрох 

«рум’яна, красуня», ملوس Малус «мініатюрна, маленька»);  

- особливості характеру ( نیگرگ  «з вовчим норовом, лютий», ترزبان Тарзабан 

«балакучий, красномовний», مهربان Мехребан «ласкавий, ніжний, співчутливий», 

دیرش  Рашид «хоробрий, мужній», خندان Хандан «та, що сміється, посміхається», 

 «Шадаб «радісна, весела, життєрадісна شاداب

- статус, походження або місце народження ( ایآر  Арйя «арійка», شهرزاد Шахрзад 

«народжена в місті», آشور Ашур «ассирієць», بهزاد Бехзад «народжений в доброму 

роді».  

Питання вибору імені в Ірані в останні роки набуває все більше дискусій. 

Організація реєстрації імен Ісламської Республіки Ірану може відмовити у 

реєстрації деяких імен. У центрах реєстрації імен існує список, який складається з 

«іранських та ісламських імен». Родинам рекомендується обирати ім’я саме серед 

цих імен, не дивлячись на те, що організація реєстрації імен заявляє, що іранці не 

зобов’язані обирати ім’я саме із цього списку.  

Згідно з Інтернет ресурсами та сучасною іранською літературою, до 

основних критеріїв, які впливають на вибір імен сучасними іранцями, можна 

віднести:  

1) Відповідність імені дитини до імен батьків; 2) вибір імені за абджадом; 3) 

гармонія між іменем та прізвищем; 4) гармонія в іменах дітей, імена для 

близнюків; 5) думка найближчого оточення. 

Вивчення індивідуальних особливостей ономастичної системи кожного 

народу відкриває цікаві факти, пов’язані з його історією і етнографією, дає велику 

кількість матеріалу для подальшого дослідження.  

Література: 

1. Иранские имена: Режим доступу: http://sajjadi.livejournal.com/171483.html 

2. Омар Хайям: Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Омар_Хайям 
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3. Подольская Н. В. Антропонимика // Лингвистический энциклопедический 

словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с. 

 

 

ЧЭНЪЮИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ИЗ РОМАНА «ТРОЕЦАРСТВИЕ»,  

И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

Зребная С. А., Жукова Е. Е. (Харьков) 

Китайские идиомы или же чэнъюй – глубинное наследие культуры Китая. 

Они содержат в себе мудрость народа, собранную за весь период истории. 

Чэнъюи, как правило, состоят из 4-х иероглифов и по смыслу аналогичны 

поговоркам.  

Происхождение чэнъюев различное: некоторые пришли из исторических 

преданий, притч, философских трактатов, другие созданы на основе устоявшихся 

привычных выражений. Классическая литература является одним из источников 

чэнъюев и, естественно, как каждое произведение имеет свои особенности, так и 

фразеологизмы, пришедшие из него, несут отпечаток произведения. Значительная 

часть всех китайских фразеологизмов заимствована из четырех классических 

романов, т.н. «Четырех Великих Творений». Это романы «Троецарствие», 

«Речные заводи», «Путешествие на Запад», «Сон в красном тереме». 

Целью данного исследования является анализ семантических особенностей 

чэнъюев, произошедших из романа «Троецарствие». Исторический роман 

«Троецарствие» повествует о конце династии Восточная Хань (184 – 280 н. э). В 

романе описывается дипломатия, идеология и нравственные нормы того времени 

а также многочисленные военные сражения и необычные стратегические приемы. 

В процессе написания курсовой работы, было собрано и проанализировано 

около 100 ченьюев, источником которых был роман «Троецарствие». 

Фразеологические единицы можно распределить на несколько групп: 

• Военное дело, армия (招兵买马 zhāo bīng mǎi mǎ призывать солдат и 

закупать лошадей; заниматься военными приготовлениями) – 9 единиц. 

• Мудрость, учение (读书百遍，其义自见见 dúshū bǎibiàn, qí yì zì jiànji 

прочитав книгу сто раз, поймешь смысл) – 17 единиц. 

• Чувства, моральные качества, внешний вид (气宇轩昂 qì yǔ xuān áng гордая 

осанка и величественные манеры; величавый вид; 风华绝代 fēng huá jué dài 

уникальный, красивый) – 30 единиц. 

• Намерения, планирование (谋事在人 móushì zàirén задумать дело – зависит 

от человека 成事在天 chéng shì zài tiān завершить дело – зависит от неба, или – 

человек предполагает, Бог – располагает) – 11 единиц.  

• Погодные условия и чэнъюи, включающие в себя иероглифы, связанные с 

природой (风和日丽 fēng hé rì lì мягкий ветерок и яркое солнце; ясно и тепло) – 10 

единиц. 
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• Ситуации и методы их решения (不知所措 bù zhī suǒ cuò быть в недоумении, 

не знать как поступить) – 10 единиц. 

• Любовь ( 风流韵事 fēng liú yùn shìлюбовь, романтика) – 2 единицы 

• Народная мудрость (未雨绸缪 wèi yǔ chóu móu чинить крышу пока не 

пошёл дождь (готовиться заблаговременно) – 11 единиц 

Таким образом, большое количество чэнъюев встречается при воссоздании 

военных сцен (9 шт): каждая из них превращается в настоящую демонстрацию 

военной мудрости того или иного полководца, его тактического и стратегического 

гения. Однако, также большое количество чэнъюев, относятся к моральным 

качествам и чертам характера человека (30 шт). Чэнъюи, опысывающие ситуации 

и методы их решения (10 шт), чаще всего употреблялись, чтобы показать талант, 

хитрость или находчивость персонажа в той или иной ситуации. Из-за того, что 

роман «Троецарствие» создавался на основе народных преданий, историй и 

неофициальных хроник, в романе присутствуют чэнъюи, выражающие народную 

мудрость (11 шт). При воспроизведении многих сцен в романе использовались 

чэнъюи, описывающие погодные условия (10 шт), а также не стоит забывать о не 

столь многочисленных чэнъюях, касающихся темы любви (2 шт). 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРІВ ДО ПАЛАТИ РАДНИКІВ ЯПОНІЇ 2016 р. 
 

Іванець Т. М. (Маріуполь) 
 

10 липня 2016 року пройшли чергові вибори до Палати Радників Японії, які 

стали першими виборами після прийняття закону про зменшення віку, з якого 

можна голосувати, до 18 років. Також це були перші вибори, коли опозиція 

об’єдналася, щоб виступити єдиним блоком проти провладної Ліберально-

Демократичної партії Японії. Демократична прогресивна партія, яка була 

утворена в березні 2016 року шляхом об’єднання Демократичної партії Японії та 

Партії інновацій, Партія життя, Соціал-Демократична та Комуністична партії 

відмовилися від боротьби один з одним в префектурних округах і висунули 

одного кандидата проти ЛДПЯ. Це було новим явищем в японській політиці, 

особливо враховуючи той факт, що Комуністична партія принципово ніколи не 

вступала в коаліції. Така консолідація опозиції була викликана бажанням С. Абе 

переглянути японську конституцію та відмінити пацифістську 9 статтю, яка 

забороняє Японії мати власну армію. 

Явка виборців на цих виборах склала 54,7%, однак це зростання було 

незначним, незважаючи на зниження віку тих, хто може голосувати. В 

префектурних округах проголосувало 56,5 мільйонів громадян, за пропорційними 

списками в загальнонаціональному окрузі – 53,3 мільйони.  

Незважаючи на об’єднання опозиції, в префектурних округах коаліція 

ЛДПЯ + Нова Комейто отримали майже половину всіх голосів: ЛДПЯ – 41,5% 

(22,4 мільйони), Нова Комейто – 7,5 % (4,3 мільйони). Демократична прогресивна 

партія збільшила свою підтримку в порівнянні з 2013 роком майже на 10% – за неї 

проголосували 25,5% (14,4 мільйони). Комуністична партія навпаки втратила 
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свою підтримку з 10,6% до 7,3% голосів. 8% голосів отримав Незалежний клуб, 

який утворився після розпуску Вашої партії, Асоціація відродження Осака 

(частина депутатів Партії інновації, які були проти об’єднання з ДПЯ) отримала 

5,8% голосів, Соціал-Демократична партія – 0,5% голосів.  

Таким чином, за результатами голосування в префектурах коаліція ЛДПЯ та 

Нова Комейто отримали 43 мандати (36+7), Демократична прогресивна партія – 

21 мандат, Незалежний клуб – 5 мандатів, Асоціація відродження Осака – 3 

мандати, Комуністична партія – 1 мандат. Опозиційна коаліція за результатами 

виборів у префектурах мала 22 мандати (майже всі у представників ДПЯ). Це 

майже вдвічі більше, ніж за результатами попередніх виборів, коли ДПЯ та 

Комуністична партія разом мали 13 місць.  

За результатами голосування в загальнонаціональному окрузі за партійними 

списками 35,9% отримала ЛДПЯ (19 мандатів), 21% – Демократична прогресивна 

партія (11 мандатів), 13,5% – Нова Комейто (7 мандатів), 10,7% – Комуністична 

партія (5 мандатів), 9,2% – Асоціація відродження Осака (4 мандати), 2,7% – 

Соціал-Демократична партія (1 мандат), 1,9% – Партія життя (1 мандат). 

Після виборів до Палати Радників 2016 року в верхній палаті японського 

парламенту склалася наступна ситуація: ЛДПЯ – 121 мандат, ДПЯ – 49 мандатів, 

Нова Комейто – 25 мандатів, Комуністична партія – 14 мандатів, Асоціація 

відновлення Осака – 11 мандатів, Соціал-Демократична партія та Партія життя по 

2 мандати, Партія серця (наступниця Партії нових поколінь) – 3 мандати, Партія 

оздоровлення Японії – 2 мандати. Та 12 мандатів у інших партій і незалежних 

депутатів.  

У результаті в Палаті Радників були створені провладна коаліція ЛДПЯ + 

Нова Комейто – 146 депутатів, та два полюси опозиції. Перший полюс – 

Демократична прогресивна партія + Комуністична партія + Соціал-Демократична 

партія + Партія життя (мали 67 депутатів) – супротивники перегляду Конституції, 

прихильники збереження пацифістської держави. Другим полюсом опозиції стали 

Асоціація відродження Осака, яка восени 2016 року була перейменована у Партію 

відродження Японії та Партія сонця (разом 15 депутатських мандатів) – обидні 

вийшли з Партії Реставрації Японії, та представляли собою сили, більш близькі у 

своїх позиціях до ЛДПЯ (хоча і мали регіональний ухил), що створювало у 

майбутньому можливість для формування широкої коаліції для прийняття 

стратегічних рішень.  

 

 

ФУНКЦІЇ НЕОЛОГІЗМІВ У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ 

Ільюченко Г. І., Донець П.М. (Харків) 

Будь-яка мова із розвитком науки та техніки, суспільства у цілому 

піддається змінам. Найбільш суттєві зміни відбуваються у її лексичному строї. 

Деякі слова або конструкції використовуються менше, ніж раніше, інші навпаки 

починають активно використовуватися носіями мови у різноманітних сферах 

діяльності. У наслідок утворення нових реалій встає проблема їх позначення у 
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мові, перекладу з однієї мови на іншу для підтримки та розвитку міжкультурної 

комунікації. Таким чином утворюється нове поняття – неологізми. Зазвичай під 

поняттям неологізм розуміють «нові слова, які ще не увійшли до загального 

активного словникового складу та не закріпилися у мові». [1] До китайської мови 

протягом усієї історії її існування проникала велика кількість лексичних одиниць. 

Цей процес запозичення збагачує мову. Запозичена лексика – це одна із прояв 

лінгвістичних контактів, мовної взаємодії народів.  

Китайська мова є ієрогліфічною. Її особливістю є те, що слово може 

складатися як з одного, так і з декілька ієрогліфів. Отже і неологізми китайської 

мови можуть буду утворені шляхом комбінації окремих ієрогліфів, утворюючи 

одне значення. Неологізми поділяються на дві групи слів: до першої групи 

входять слова, які раніше не існували у китайській мові, а з’явилися протягом 

недавнього часу в слід за виникненням нових предметів дійсності; до другої групи 

входять слова, які здавна існували у китайській мові, але в останній час у процесі 

мовного спілкування отримали нові значення.  

Неологізми утворюються за нормативними словотворчими моделями, тобто 

вони не порушують норми лексичного поєднання, прийняті у китайській мові. 

Тому їх внутрішня форма зрозуміла та легко запам’ятовується, приймається 

суспільством. Зрозумілу внутрішню форму мають не лише нові загальновживані 

слова, але й спеціальні терміни наукового та професіонального характеру. Більша 

кількість неологізмів – похідні слова, адже значно легше використовувати вже 

існуючи моделі та елементи, ніж утворювати новий фонетичний комплекс. 

Залежно від способу появи розрізнюють лексичні (утворюються за словотворчими 

моделями або запозичуються із інших мов) та семантичні (виникають у результаті 

присвоєння нових значень до вже існуючих слів) неологізми. Найбільш 

розповсюджений спосіб запозичення із іноземних мов – фонетичне запозичення. 

При фонетичному запозиченні відтворюється зовнішня форма, звукова оболонка 

іноземного слова. У нових фонетичних запозиченнях набирає силу тенденція до 

передачі звучання разом із значенням. [1, с. 56-72] Це пов’язано із прагненням 

ЗМІ до новизни. Цьому способу відповідає слово 迷你 [mínǐ], яке прийшло із 

англійської мови та означає «маленький». Залежно від мети утворення нових слів, 

їх призначення у мові усі неологізми можна поділити на денотативні та 

конотативні. Перші виконують номінативну функцію, другі дають образну 

характеристику предметам, які вже мають назву. Часто загальна маса 

номінативних неологізмів є вузькоспеціальними термінами, які постійно 

поповнюють наукову лексику. Стилістичні неологізми не лише називають явища, 

але й придають словам та словосполученням нові відтінки, які дають можливість 

використання у різних контекстах. Наприклад, 文坛 [wéntán] – літературна громад 

кість ( 文  [wén] – «ієрогліф», «писемність», 坛  [tán] – «глиняний посуд»). 

Подібним неологізмом є 黑人 [hēirén] – незареєстрований мешканець (黑 [hēi] – 

«таємний, нелегальний», 人 [rén] – «людина». [2, c. 9-13] 

 Зараз неологізми китайської мови безперервно розвиваються, та мають свої 

аспекти використання у усній та писемній мові. З кожним роком нові утворення у 
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лексиці стають більш складні, поєднують ієрогліфи та цифри. У зв’язку із 

розвитком зовнішньополітичних зв’язків також збільшується кількість запозичень.  
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СТИЛЬ ТА КОМПОЗИЦІЯ 

КИТАЙСЬКИХ ПРИТЧЕПОДІБНИХ ТЕКСТІВ 

Каламбет А.І. , Піхтовнікова Л.С. (Харків) 

Притча — короткий фольклорний або літературний розповідний твір 

повчального характеру, орієнтований переважно на алегоричну форму доведення 

змісту етичних цінностей буття.  

У притчі вся історія підпорядкована висновку, головній думці, яка 

виводиться і формулюється в кінці. Ця думка завжди є моральним повчанням, 

уроком, який подається філософськи і алегорично.  

У кожній притчі викладено невеликий або дуже великий, але загальний 

закон життя. Крім того, в притчах немає фантастичних тем і неможливих випадків 

з життя, сюжети їх досить реальні. Цим вони привертають ще більше уваги і 

змушують думати, в чому сенс притчі. А незвичайної трактуванням подій вони 

запам'ятовуються дуже легко. Так само легко потім при нагоді дістаються з 

підсвідомості. 

 У структурному плані притча нерідко позбавлена традиційних сюжетних 

компонентів, вони взаємозаміняються, переставляються. Як правило, динамізм та 

напруга оповіді зростають до кінця, а завершення притчі, в якому втілено головну 

її ідею, є водночас кульмінацією та розв'язкою. Вільним порядком сюжетних 

елементів притча відрізняється від інших народних фольклорних жанрів, 

наближаючись до літературної традиції. 

  До писемних творів цей жанр близький і використанням специфічних 

художньо-стильових засобів. Головним засобом притчі можна вважати 

порівняння, що лежить в основі іносказання. Тобто предмети та явища постають 

через зіставлення з іншими, у яких подібні властивості, ознаки, характерні риси 

виявляються виразніше, чіткіше.  

  Притча — це жанр алегорично-дидактичної оповіді, що за змістом тяжіє до 

глибокої мудрості релігійно-філософського плану. Її фабула підпорядкована 

єдиній ідеї, а відтак дидактичній меті твору.  

  Алегоричністю цей жанр дещо наближений до байки, але, на відміну від 

байки, тут важлива стислість і влучність викладу, допускається навіть відсутність 
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розгорнутої сюжетної дії. В основі притчової оповіді лежить порівняння, 

наповнене особливим символічним значенням.  

 Притча, на відміну від байки, не спрямована на висміювання чи сатиричне 

зображення явища. Вона націлена на його осмислення з духовних позицій. 

 Притча не зображає, а повідомляє про певну ідею, основна думка подається 

шляхом іносказання — означення явища чи предмета подається через називання 

іншого на основі їх подібності. Тобто реальний образ чи картина розкриваються 

не в прямій, а образно-алегоричній площині, а в уяві слухача ці дві площини 

зіставляються. 

 Композиція — побудова твору, доцільне поєднання всіх його компонентів 

у художньо-естетичну цілісність, зумовлену логікою зображеного, 

представленого читачеві світу, світоглядною позицією, естетичним ідеалом, 

задумом письменника, каноном, нормами обраного жанру, орієнтацією на 

адресата. 

 Композиція виражає взаємини, взаємозв'язок, взаємодію персонажів, сцен, 

епізодів зображених подій, розділів твору. Композиція має епілог, зав'язку, 

розвиток подій, розв'язку і підсумок. 

 Стиль художнього твору — художня закономірність, доцільне поєднання 

мовностильових ресурсів, якими письменник скористався відповідно до власного 

задуму. Індивідуальний стиль кожного письменника має свою композицію. 

Виходячи з розуміння художнього твору як багаторівневої структури (зі своїм 

змістом і формою), говорять про стилєтвірні чинники (тема, проблема, 

світовідчуття митця, жанровий канон) і носіїв стилю, якими є елементи 

зовнішньої форми твору. 

Список літератури: 

1. Фомина Н. Притчи. Даосские, китайские, дзэнские / Н. Фомина. – Москва, 

2010. 

2. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М.: Сов. Энцикл., 1962—1978. 

3. Болотнова Н. С. Филологический анализ текста / Н. С. Болотнова. – Москва: 
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ЧЕН'ЮЙ, ЩО МІСТЯТЬ КОНЦЕПТ «ЖІНКА» 

Карпенко О.Ю., Жукова К.Є. (Харків) 

При вивченні будь-якої мови світу необхідно не тільки приділяти увагу 

вимові, лексичному складу, граматиці мови, а й звертати увагу на історію та 

культуру народу, мову, якого ти вивчаєш. До культури народу перш за все 

відноситься література, адже саме у літературі відображається розвиток мови. 

Однією із основних частин лексики будь-якої мови, де найбільше виявляються 

особливості культури та побутуявляються фразеологізми. Китайська мова не 

становить виключення.У фразеологізмах китайської мови відображені реалії 

китайської культуританакопичений за кілька тисяч років досвід народу.  
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Ця робота присвячена основній і найбільш уживаній складовій частині 

фразеологічного надбання китайскої мови – чен’юй. Чен’юй (кит. трад. 成

語, спр. 成语, піньїнь: chéngyǔ, буквально: «готовий вираз») – це стійкий зворот у 

китайській мові, що найчастіше складається з чотирьох ієрогліфів. Кількість 

“чен’юй” у китайській мові досить значна. “Великий словник китайських 

“чен’юй”, виданий Шанхайським видавництвом словникової і довідникової 

літератури, нараховує 18000 фразеологізмів “чен’юй”, серед яких приблизно 3000 

можна віднести до часто вживаних, а загалом існує більше 50 000 виразів. 

Джерелом багатьох фразеологізмів у китайській мові являється класична 

література та народна творчість.  

Мета даної роботи – проаналізувати семантичні особливості чен’юй, що 

містять концепт «жінка», що надасть змогу зрозуміти місце жінки в давньому 

Китаї, адже переважна більшість фразеологічних одиниць походять з давніх 

оповідань та легенд. У даній роботі було розглянуто та перекладено 100 чен’юй, 

що містять концепт жінки. Дослідивши усі чен’юй можна розділити їх на певні 

групи. Так як з давніх давен і до сьогодні образ жінки – це втілення чогось 

прекрасного, це уособлення жінки з образом богині. За думкою китайських 

мислителів весь оточуючий світ створений тільки для жінки. І навіть Лао Дзи 

колись сказав: «Природа та людина єдині, чоловік та жінка також єдині. Жінка – 

це початок світу.» Тому не дивно, що більшість всіх чен’юй, які стосуються жінок, 

звеличують красу, витонченість та ніжність жінки. Через це можна виділити 

основну і найбільш чисельну групу: 

1- а група: чен’юй, які звеличують красу жінки (43): 

倾国倾城  (qīngguó qīngchéng) завойовувати країни і підкоряти міста, обр. 

незрівнянна краса, красуня; 沉鱼落雁 (chényú luò yàn) рибу змусить поринути 

вглиб, а гусака опуститися на землю (обр. про красуню, перед красою якої ніхто 

не може встояти) 

2- а група: чен’юй, у яких наявне порівняння краси жінки (20): 

貌美如花(màoměirú huā) зовнішністьгарна наче квітка; 貌似天仙 (màosìtiānxiān) 

виглядає неначе чарівниця 

3- а група: чен’юй, які характеризують зовнішність жінки (16): 

曲眉丰颊(qū méifēngjiá) вигнуті брови та повні щічки;杏脸桃腮(xìngliǎntáosāi) 

ніжне обличчя(жінки), (досл. обличчя у формі абрикоси, щічки наче персик) 

4- а група: чен’юй, які характеризують інтелект жінки (12): 

冰雪聪明 (bīngxuěcōngmíng) дуже розумна;秀外慧中 (xiùwàihuìzhōng) чарівна 

зовні та мудра усередині (обр. в знач.: гарна та розумна 

5- а група: чен’юй, які виявляють недоліки жінки (9): 

水性杨花 (shuǐ xìngyánghuā) вода та квіти верби (обр. в знач.: непостійна, 

легковажна жінка);卖头卖脚(màitóumàijiǎo) показати своє обличчя на публіці, 

бути куртизанкою;河东狮子(hédōngshīzi) грозна (хедунська) левиця (з іронією: 

сварлива та ревнива жінка). 

https://www.baidu.com/s?rsv_idx=1&wd=%E8%B2%8C%E7%BE%8E%E5%A6%82%E8%8A%B1%E7%9A%84%E6%84%8F%E6%80%9D&usm=1&ie=utf-8&rsv_cq=%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%A5%B3%E6%80%A7%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD&rsv_dl=0_left_exactqa_6848
https://www.baidu.com/s?rsv_idx=1&wd=%E6%9B%B2%E7%9C%89%E4%B8%B0%E9%A2%8A%E7%9A%84%E6%84%8F%E6%80%9D&usm=1&ie=utf-8&rsv_cq=%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%A5%B3%E6%80%A7%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD&rsv_dl=0_left_exactqa_6848
https://www.baidu.com/s?rsv_idx=1&wd=%E6%9D%8F%E8%84%B8%E6%A1%83%E8%85%AE%E7%9A%84%E6%84%8F%E6%80%9D&usm=1&ie=utf-8&rsv_cq=%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%A5%B3%E6%80%A7%E7%9A%84%E6%88%90%E8%AF%AD&rsv_dl=0_left_exactqa_6848
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Таким чином, аналіз чен’юй, що містять концепт «жінка», продемонстрував, 

що в давньому світі жінка перш за все сприймалася як красуня, а тільки потім 

звертали увагу на її розум. Приблизно таку ж увагу приділяли її недолікам та 

недостойній поведінці. 

 

 

СХІДНІ БОЙОВІ МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ 

Ковальчук А.Г., Топоркова І.І. (Харків) 

Ще з часів первісного суспільства постала проблема самозахисту, адже 

людина мала захистити себе і своє майно від диких звірів. Використання 

кулачних боїв підтверджується наскальними малюнками в Єгипті, історичними 

документами часів Месопотамії та стародавнього Китаю.  

Розглянемо дві східні країни, що найбільше привертають увагу студентів.  

1) Китай: Перші форми саме бойових мистецтв з’явилися, за легендою, за 

часів правління Хуанді (кит. 黄帝) (246–210 до н. э.), називалися вони – цзяо-ді. 

Правління династій Сун (960–1279 рр.) і Юань (1271–1368 рр.) вважаються 

вершиною розквіту кунгфу (кит. 功夫). В період з 1644 по 1912 рр. (династія Цін) 

усі бойові мистецтва були заборонені, тому розвивалися таємно. У ХХ столітті 

почали формуватися організації та національні спільноти бойових мистецтв 

Китаю.  

2) Японія: В епоху Камакура (1192-1333 рр.) набули поширення бойові 

мистецтва будзюцу (яп. 武術:じゅつ). З XV століття, під жорсткою забороною 

носіння зброї, почало формуватися нове мистецтво самозахисту. На зламі ХІХ та 

ХХ століть відбувається піднесення військового мистецтва – карате (яп. 空手

道)[1]. 

На території України східні бойові мистецтва починають з’являтися тільки 

у кінці 80-х роках ХХ століття, адже у Радянському Союзі вони були суворо 

заборонені. Звернемо увагу на декілька різновидів східних бойових мистецтв, які 

практикуються в Україні: 

1) Карате: З середини 80-х років існувала Харківська міська федерація 

карате, яка у 1995 була переформована у Харківську обласну федерацію карате-до 

(ХОФК), яка наразі нараховує 19 клубів у Харківській області[2]. У 1998 р. було 

засновано Харківську міську федерацію східних єдиноборств Кемпо та Кобудо, 

яка у 2004 р. була переформована у Федерацію Кемпо та Кобудо України. У 2004 

р. також створено «Українську асоціацію карате», на 2017 р. має 10 

представництв по всій Україні. Всеукраїнська Федерація Кіокушин Карате була 

легалізована у 2011 році, має представництва у 5 містах України. 

2) Кунгфу: Федерація ушу–кунгфу та цігун України була створена у 1988 

році. Федерація кунгфу України була започаткована у 2008 році. З 2008 – 2017 рр. 

було підготовлено 79 Майстрів спорту України, 27 Майстрів спорту 

Міжнародного класу та 1 Заслужений майстер спорту України, відкрито одну 

https://ru.wikipedia.org/wiki/246_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/210_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/960
https://ru.wikipedia.org/wiki/1279
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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дитячо-юнацьку спортивну школу в м. Києві та 8 відділень ДЮСШ у містах 

України [3]. 

Таким чином, східні бойові мистецтва мають значний вплив на розвиток 

культури і спорту в Україні. За майже 26 років незалежності України було 

сформовано більше ніж 10 федерацій з карате, ушу, кунгфу та інших мистецтв. 

Діти дошкільного віку, школярі, студенти, викладачі цікавляться історією і 

походженням східних єдиноборств [4], тому тема дослідження розвитку східних 

бойових мистецтв в Україні є актуальною. 
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КУЛЬТУРНА ЗНАЧУЩІСТЬ РОМАНУ «СОН У ЧЕРВОНОМУ ТЕРЕМІ» 

Костенко Д.О., Толкачова Н. О. (Харків) 

 «Сон у червоному теремі» - це один з найбільш відомих класичних 

романів китайською мовою, написаний у XVIII ст. і Цао Сюецінем і пізніше 

доповнений Гао Е.  

У XIX ст. твір набув такого впливу и поширеності, що навколо нього 

розгорілася гостра полеміка. Відомий політичний діяч Лян Цичао об’явив роман 

«намовлянням до крадіжок та хтивості», а видатний вчений Ванг Гуовєй назвав 

його «трагедією трагедій».[3, с. 455] 

На початку XX ст. китайський вчений, поет, історик, письменник і філософ 

Ху Ши розглянув роман з зовсім іншому ракурсі, а саме, як основу китайської 

літератури. Разом зі своїми учнями він досліджував словниковий запас, що був 

використаний у «Сон у червоному теремі» як основу сучасного офіційного 

діалекту путунхуа. 

У 1920 рр вчені та прості читачі навіть створили окрему науку “хонсюе” 

(紅学 hóngxué), що займається вивченням цього твору. [2, с. 106] Серед палких 

http://royallib.com/book/gadgieva_ekaterina/strana_voshodyashchego_solntsa_istoriya_i_kultura_yaponii.html
http://royallib.com/book/gadgieva_ekaterina/strana_voshodyashchego_solntsa_istoriya_i_kultura_yaponii.html
http://hofkarate.org/
https://www.kungfu.org.ua/
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2644/1/Girak.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BE_%D0%A1%D1%8E%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BE_%D0%95&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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прихильників був Мао Цзедун, що прочитав «Сон у червоному теремі» п’ять разів 

і вважав його найзначущим літературним твором усіх часів.[1, с. 82] 

Під час культурної революції, роман спочатку потрапив під жорстку 

критику, але згодом швидко відновив свою популярність. Початок 1950 року був 

часом розквіту хонсюе. У 1953 році видатний бібліограф Чжоу Жучанг 

опублікував свою першу працю з дослідження роману «Сон у червоному теремі», 

що незабаром стала бестселером. Загалом він випусти більш ніж 60 праць.  

Стиль та літературні теми цього роману мають значний вплив на сучасну 

китайську літературу. Герої настільки відомі, що деякі імена стали прозивними і 

увійшли в повсякденне використання. Наприклад: “Ванг Сіфенг” – жорстока, 

аморальна жінка. На сьогодні існує незліченна кількість коміксів, відео ігор, 

фільмів, телесеріалів, реаліті-шоу та, навіть, ресторанів, присвячених роману 

«Сон у червоному теремі». А в провінції Цзянсу у 2014 році навіть відкрито 

тематичний парк «Сон у червоному теремі». 
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НУМЕРОЛОГІЧНА СИМВОЛІКА ТЕКСТІВ «三字经» («ТРОЄСЛІВ’Я»)  

Кривоніс М.І. (Харків) 

Саньцзицзін – «Троєслів’я», написаний понад 700 років, філософсько-

історично-педагогічний «канон трьох ієрогліфів», здавна вважається китайською 

«абеткою», яку дотепер читали напам’ять (а у деяких дитсадках навіть зараз 

продовжують вивчати, не зважаючи на явну архаїчність, хоча тепер більше просто 

для практики вимови) сотні мільйонів китайських дітей. Незважаючи на те, що 

речення із книги дуже прості та легкі для запам’ятовування, «Троєслів’я» 

приховує у собі неймовірно глибокий і багатий символічний культурно-

філософський зміст, і є по-суті квінтесенцією китайської культури. Зокрема, текст 

книги «Троєслів’я» цілком серйозно можна вважати релігійним каноном, про що 

свідчить наявна рима, та відверті конфуціанські ідеї.  

Книга «неоконфуціанського» стилю спочатку являла собою 1068 (1072) 

ієрогліфи, із плином часу збільшилась до 1152 (1155) ієрогліфів. Відповідно до 

заголовку «Канону трьох ієрогліфів», кожний рядок складається із трьох 

ієрогліфів, чотири рядки утворюють строфу, яких спочатку було 89, а згодом 

стало 96. Ці цифри вже самі по собі мають сакральне значення як і священна 

«троїця», що супроводжує весь текст книги. По-перше це три начала: небо, земля, 

людина; три світила: сонце, місяць і зірки; три заповіді: справедливість, любов та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD
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згода. Мати відомого китайського філософа Мен-цзи тричі перевозила змінювала 

місце житла, бо хотіла знайти краще місце для навчання, тому трійка символізує 

наполегливість та старанність.  

Потім обігрується четвірка, що символізує чотири пори року та чотири 

сторони світу. Також це чотири канони, якими повинен був оволодіти кожний 

учень на початку свого навчання: «Лун Юй» Конфуція, вислови «Мен-цзи», 

«Дасюе» - книга про норми поведінки та «Чжун юн» - вчення про «Середній 

шлях», «своє місце на світі». Крім цього, у текстах йде мова про оволодіння 

знаннями чотирьох частин книги «Шицзін»: «Го-фен» («Звичаї держав»), «Да-я» 

(«Великі оди»), «Сяо-я» («Малі оди») та «Сун» (« Гімни»).  

П’ятірка символізує важливий світоутворюючий фактор, або ж п’ять 

елементів: вода, вогонь, дерево, метал, земля. А ще говориться про 五常 «учан», 

тобто п’ять заповідей конфуціанців, таких як: гуманність і справедливість, 

цінування традицій, мудрість та щирість. Це п’ять мудрих та п’ять князів епохи 

Весни і Осені (770-476 рр. до н.е.) : Ціхуань-гун, Цзінвень-гун, Сунся-гун, 

Ціньми-гун та Чучжуан-ван.  

Шестірка, це шість книг (канонів) або «лю цзін», а саме «Ши цзін» - 

(«Книга пісень»), «Шаншу» - («Стародавнє писання»), «І-цзин» - («Книга змін»), 

«Лицзи» («Записи про правила ввічливості»), «Чуньцю» (історичний літопис 

«Весна і осінь») та «Юецзін» («Канон про музику»). Крім цього з цифрою «шість» 

пов’язані шість основних злаків, без яких не може прожити людина, а саме: рис, 

гаолян, боби, пшениця, пшоно та кукурудза. Також шістка символізує тварин, які 

гарно ладять з людьми: кінь, корова, вівця, курка, собака, свиня. Традиційна 

конфуціанська тематика правління чиновників у текстах пов’язана із діяльністю 

шести відомств династії Чжоу: «небесне відомство», або вищі чиновники, «земне 

відомство» - просвітителі, «весняне відомство» - чиновники, що займалися 

ритуалами, «літнє відомство» - військові чиновники, «осіннє відомство» - судові 

чиновники та «зимове відомство», сфера впливу громадських чиновників.  

Далі йде мова про сім почуттів, а саме, радість і гнів, смуток і страх, любов і 

ненависть, пристрасть. Сім років було обдарованій дитині із князівства Лу, до 

котрої приходив Конфуцій, що спитати порад та настанов. Також під сімкою 

мається на увазі сім великих держав епохи Воюючих царств (475-221 рр. до н.е.) 

Цинь, Ци, Чу, Янь, Чжао, Хань, Вей.  

Вісімка – це вісім основних звуків ударів по: струнам, бамбуку, гарбузові, 

глиняному посуду, по шкірі, дереву, каменю та металу. Дев’ятка – символ 

послідовної зміни поколінь, спадковості – від прадіда до праправнука. Десятьом 

принципам конфуціанської турботи і поваги, відданості вчить нас дотримуватися 

цей канон.  

Даються численні приклади дітей, які у достаньо ранньому віці (сім, вісім 

років) завдяки навчанню опанували достатньо глибоке розуміння життя: «За 

старанністю прийде успіх, розваги не принесуть користі, будьте наполегливими» - 

говорять останні рядки тексту «Троєслів’я».  
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Як видно із прикладів вище, текст «Троєслів’я» бувально наповнений 

символічними нумерологічними значеннями, кожне з яких має відповідний 

конфуціанський «канональний» зміст.  

Через те, що тексти «Троєслів’я» гарно римуються, насьогодні у Китаї 

створено десятки схожих творів подібної форми, для кращого запам’ятовування 

інформаціїї. Тому деякі сучасні педагоги материкового Китаю, і більшість шкіл 

Тайваню все ще використовують «канон трьох ієрогліфів», як першу книгу в 

житті маленьких жителів Піднебесної. 
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КОНФЛІКТ СХІД / ЗАХІД У РОМАНІ ГО СЯОЛУ «КОРОТКИЙ 

КИТАЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК КОХАНЦІВ»  

Криворучко С. К. (Харків) 

Англофонна письменниця китайського походження Го Сяолу 1973 р. н. у 

романі «Короткий китайсько-англійський словник коханців» (2007) зображує 

вічні стосунки чоловіка і жінки, які реалізують сучасний космополітичний 

світогляд людини поч. ХХІ ст. між представниками різних культур: східної і 

західної – китайської та англійської.  

Го Сяолу переїхала до Лондону через трагічні обставини особистого життя 

– неможливість реалізувати власний творчий потенціал на батьківщині. 

Письменниця народилась у родині художника на південному сході Китаю в 

рибацькому селі Шітан уїзду Веньлін, у провінції Чжецзян. Її батька засудили до 

10-річного заточення у в’язниці. Го Сяолу закінчила Пекінську кіноакадемію, 

однак через сувору ідеологічну цензуру комуністичного режиму їй не дозволяли 

знімати фільми, що якоюсь мірою сприяло розвитку її письменницького талану – 

вона почала писати і друкувати художні літературні твори. 2002 р. письменниця 

переїхала до Лондону. Із середини 2000 рр. Го Сяолу пише англійською, є 

номінантом і лауреатом літературних премій і кінопремій, її твори перекладено 

багатьма мовами, вона вважається одним із кращих письменників Великої 

Британії. Однак у літературознавстві поки що відзначається прогалина в 

осмисленні творчого доробку Го Сяолу, існують лише окремі рецензії у 

популярних журналах. 

С. Хантінгтон зауважує, що наприкінці ХХ ст. «зіткнення цивілізацій стає 

домінуючим фактором» [7, с. 1], а цивілізація визначається спільними рисами: 

мова, історія, релігія, звичаї, інститути, самоідентифікація, релігія, які впливають 

на культуру. Представники цивілізацій по-різному сприймають співвідносність 

людини і Бога, батьків і дітей, чоловіка і жінки, свободи і примушення, прав і 

обов’язків, рівності та ієрархії. Ці категорії на рівні філософських ідей 

втілюються у поетиці художніх творів сучасних письменників.  
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Доречно простежити динаміку конфлікту Схід / Захід, який розкривається у 

романі стосунками закоханих чоловіка і жінки, що представляють англійський і 

китайський світогляд. Слід підкреслити, що події роману представлені з точки 

зору китаянки, отже англійська культура сприймається через східну 

інтерпретацію героїнею. Домінуючою в китайському менталітеті є воля батьків, 

якій вимушені завжди підкорятися діти, незалежно від дорослого віку. Сам факт 

перебування героїні у Лондоні відбувається поза її бажанням і всупереч її вибору. 

Китаянка не розуміє, який сенс у її стражданнях, що представлені колізіями, 

численними сюжетними вузлами, сукупність яких утворює внутрішній 

психологічний конфлікт героїні. 

Внутрішній психологічний конфлікт героїні породжується страхом 

«незнайомого», яке витікає із протиставлення Схід / Захід, що, завдяки 

гумористичному підтексту, у читача викликає посмішку: «Як я жити в чужій 

країні Захід одна?. Що ще я знаю про Захід? Американські серіали дубльовані на 

китайську, де великі будинки у передмісті, дружина біля вікна готує, під’їжджає 

машина. Чоловік повернувся з роботи. Чоловік говорить люба я повернувся, потім 

маленькі діти біжать до нього чи не приніс він подарунок. Але це не моє життя. 

Зовсім не має відношення до мого життя. У мене немає життя на Захід. У мене не 

має будинок на Захід. Страшно» [2, с. 13]. За гумористичним підтекстом 

письменниця впроваджує екзистенційний страх героїні перед майбутнім, яке її 

лякає, оскільки «англійський» світ, у якому вона опинилася – відчужений. 

У романі Го Сяолу «Короткий китайсько-англійський словник коханців» у 

художніх образах чоловіка і жінки – англійця і китаянки розвивається конфлікт 

східної і західної культури, який розкриває специфіку менталітету, що 

проявляється на рівні звичайних побутових відносин і розʼяснює різність точок 

зору, які беруть витоки в релігії, історії, мові, традиціях. У романі метафорами і 

філософськими ідеями зображується «відмінність» Сходу і Заходу у стосунках 

батьків і дітей, чоловіка і жінки, свободи і примушення, прав і обовʼязків, рівності 

та ієрархії. Прагнення представників різних культур до діалогу Го Сяолу 

розкриває як нездійсненне у романі, її герої так і не приходять до «спільності». 
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ЕПОНІМ «Mehmetçik»: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ 

Логвиненко І.А. (Харків) 

Проблемі епонімії в останні роки присвячено чимало праць вітчизняних і 

зарубіжних лінгвістів. У сучасному мовознавстві терміном «епонім» позначається 

«об'єкт, на який перейшло власне ім'я – ім'я божества, героя або реальної особи; 

назва хвороби або синдрому, анатомічного органу в медичній термінології, назва 

структури, методу в абстрактній науці, винаходу в техніці, географічного об'єкта» 
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[2]. Тобто можна сказати, що епонім – це власна назва, яка стало загальною 

назвою. 

Найбільш відомими й вивченими є епоніми в області науки, техніки і 

медицини: дизель, макінтош; вольт, ват, герц, ампер; хвороба Альцгеймера, 

синдром Дауна. Окрему групу складають епоніми, що походять від імені людини і 

передбачають найбільш характерну для цієї людини якість (наприклад, 

«шумахерами» ми називаємо людей, які люблять швидку їзду). Саме до такого 

типу (їх ми називаємо «побутові епоніми», на відміну від епонімів-термінів) 

належить у турецькій мові епонім «Mehmetçik», лінгвокультурологічні 

особливості значення і вживання якого ми розглядаємо в цій доповіді. Матеріалом 

для дослідження нам послугували сучасна турецька література і публіцистика. 

«Побутові» епоніми як лінгвокультурологічні феномени виконують 

важливу ідентифікаційну функцію «визначення належності конкретного 

феномена до тієї чи тієї культури, певноїй спільноти, зокрема можливе й 

розташування цього феномена на шкалі «свій – чужий» [1, c. 70]. 

Mehmetçik – це зменшувально-пестлива форма турецького імені Мехмет 

(Mehmet). Утворена вона шляхом додавання афікса -çik до цього імені і 

використовується для позначення солдата турецької армії. З погляду граматики, 

афікс -çik передає у турецькій мові значення «малого розміру, малої кількості, 

любові і жалості». Епонім «Mehmetçik» включений до «Великого словника 

турецької мови» Турецького лінгвістичного суспільства, де він визначається як 

«ім'я, яким любовно називають турецького солдата» [3]. 

Історія виникнення цього епоніма неясна. Відомо тільки, що з'явився він на 

початку 20 століття в період воєн, які вела Османська імперія, і закріпився в 

період Національно-визвольної війни турецького народу 1919-1923 рр. 

Проаналізувавши близько 50 випадків вживання епопніма «Mehmetçik» у 

сучасній літературі й публіцистиці, ми виявили такі конотації його значення: 

простий солдат з народу; сміливий і відважний герой; солдат, готовий на подвиг і 

самопожертву заради Батьківщини; загроза для ворогів; захисник турецької нації; 

безіменний солдат, загиблий за Батьківщину. Нерідко в аналізованих нами 

випадках вживання епоніма «Mehmetçik» наявна також конотація любові і 

жалості, що підкреслюється використанням зменшувально-пестливого афікса -çik. 

Зазначимо також, що у низці статей турецької преси слово «Mehmetçik» вжито у 

збірному значенні «турецька армія». 

Епонім «Mehmetçik» у сучасній Туреччині знову став власним ім'ям як 

складник назв деяких організацій, пов'язаних з армією (Türk Silahlı Kuvvetleri 

Mehmetçik Vakfı, Mehmetçik TV), а також назв деяких географічних об'єктів 

(Mehmetçik Mahallesi, Mehmetçik Caddesi). 

У зв'язку з тим, що в Туреччині військова служба є обов'язковою для всіх 

чоловіків, але є можливість пройти її у скорочені терміни (21 день) за певну суму, 

в Інтернеті почали з'являтися каламбури на цю тему, що обігрують епонім 

«Mehmetçik» і використовують для цього різні форми імені Мехмет: «Bedelli 

askerlik yapanlar Mehmet Bey, üniversite mezunu olup da kısa dönem askerlik 
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yapanlar Mehmet, vatani görevini normal olarak yapanlar Mehmetçik, vicdani ret – 

Memoş, zamanında 40-48 ay yapanlar için bir isim bulunmamış henüz». 

Таким чином, ми бачимо, що епонім «Mehmetçik», виникнувши на початку 

20-го століття, і сьогодні активно вживається й набуває нових відтінків значення 

як лінгвокультурний феномен турецької мови. 
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ИНОСТРАННЫХ КОНЦЕССИЙ В 

РЕСПУБЛИКАНСКОМ КИТАЕ (1912 – 1939 гг.) 

Махонин А.А. (Харьков) 

Науковий керівник – к. істор. н, доц. Тумаков О.І. 

В начале ХХ века Китай оказался в зоне политической турбулентности, 

вызванной рядом социальных протестов, неудачными войнами, угрозой 

дезинтеграции политической структуры и началом последней фазы 

полуколониального раздела страны на сферы влияния. Тем не менее, в 1911-1912 

гг. здесь произошла Синьхайская революция, свергнувшая монархию и 

установившая республику. Во многом ее успех был обусловлен тем, что c 

династией Цин ассоциировалось унизительное время «неравноправных 

договоров». На статусе концессий эти события отразились слабо, однако 

произошли определенные изменения в быту и стиле жизни их населения. В этом 

контексте представляет интерес такое явление «пограничья» колониализма, как 

повседневность и быт в иностранных концессиях и сеттльментах и то, как на ней 

отражались внутриполитические процессы и события республиканского Китая. 

Говоря о жизни иностранных поселений в Китае, необходимо изначально 

оговорить терминологию. И концессия, и сеттльмент – это не столько 

территориальное понятие, а, скорее, правовое, выражающее характер отношений 

между субъектом и объектом аренды. Так, концессией традиционно считается 

территория, арендованная у одного государства другим, а затем переданная в 

субаренду, а сеттльмент формируется на основе заключения иностранцами 

договора о землепользовании напрямую, без посредника в лице иного государства. 

Другим маркером специфики является способ управления: если концессия 

http://www.ling-expert.ru/langlaw1/leitchik_epomyms.html
http://www.ling-expert.ru/langlaw1/leitchik_epomyms.html
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts
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управлялась консулом и имела четко выраженный национальный характер, то 

сеттльмент представлял собой самоуправляемую территорию, выведенную из-под 

юрисдикции как местных властей, так и метрополии. 

Отталкиваясь от такой классификации, можно сделать вывод, что к 1912 г. в 

открытых портах Китая сформировалось четкое разделение на малочисленные 

автономные сеттльменты и концессии с прямым колониальным управлением, а 

также иностранные поселения, которые сложно идентифицировать, ввиду их 

неформального статуса. Синьхайская революция не оказала значительного 

влияния на жизнь иностранных концессий, и они продолжали свой, де-факто, 

колониальный быт со всем присущим ему консерватизмом социальных практик, 

расовой сегрегацией и институциональными ограничениями в возможностях 

участия в общественной жизни. Несколько иной была ситуация в таких 

«мультиконцессиях» как Ханькоу и Тяньцзинь, где пересечение юрисдикций 

требовало более либерального подхода в управлении, а европейцы и американцы 

осознавали свое цивилизационное единство перед китайцами и японцами. Но по 

сути, они все равно оставались своеобразными «островками» ХIX века, 

выглядевшими довольно анахронично даже в Китае, который медленно, но верно 

модернизировался. 

Иной ситуация была в международных (интернациональных) сеттльментах 

на о. Колонгсу и Шанхае. Несмотря на то, что первый возник в результате 

компромисса между великими державами и Китаем, а второй – Шанхайский 

(ШМС), как результат стечения обстоятельств и инициативы снизу, каждый из 

них являлся не столько местом, как «стилем жизни», по выражению историка Р. 

Нилда. С юридической точки зрения, они являли собой «дипломатический 

квартал без дипломатов», где экстерриториальность и финансовое благополучие 

гарантировали иностранцам невмешательство любой из часто сменявшихся 

властей «с материка». Это накладывало значительный отпечаток на жизнь 

сеттльментов, в частности Шанхайского, который был открыт для всех бегущих 

от политической и экономической нестабильности в Европе и США. В свою 

очередь, предпринимательский характер ШМС, с одной стороны, и растущее 

этническое разнообразие с другой, рано или поздно должны были направить 

вектор развития Шанхая не по условному консервативному пути, а в сторону 

построения даже не американских, а космполитичных практик быта и стиля 

жизни. Он стал своеобразной «лабораторией современности», где на стыке 

культур могло родиться платье «ципао», где не было юридически оформленной 

расовой сегрегации, но зато фактически существовала имущественная, и где 

урбанизация и рост преступности шли рука об руку, а власти реагировали на это 

созданием первого в мире полицейского спецназа. Тем не менее, было очевидно, 

что сам фактор такой экстерриториальной автономии рано или поздно будет 

сведен на нет: либо усилившимся Китаем, либо же самостоятельным отказом 

крупных держав от колониальной политики. 
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СКІФСТВО ЯК ПОЛІТИЧНА ТРАДИЦІЯ  

У ПРАЦЯХ ПЕТРА САВИЦЬКОГО 

Мельник В.М.(Київ), Петрушенко О.Ф. (Вінниця) 

 Проблематика “Скіфського світу” і “Сарматського світу”, навіть у 

романтично-історіографічному тлумаченні, виступає яскравим цивілізаційним 

прикладом психологічного закріплення скіфо-сарматського міфу у колективній 

свідомості етносів, народів, націй на теренах конкретного Євразійського 

місцерозвитку. Вважаючи скіфо-сарматський міф ознакою спільної євразійської 

історичної пам'яті, політичної історії та навіть важливим відображенням спільної 

етноісторичної долі, ми не маємо на меті ідеологію євразійства. В цьому контексті, 

видаються дуже вдалими та науково обґрунтованими праці уродженця міста 

Чернігова, визначного білоемігранта, викладача російської та української мов у 

Празі (1930-ті роки), географа, філософа, економіста, геополітика, ідеолога 

євразійства Петра Миколайовича Савицького (1895-1968). Автор не лише активно 

використовував та пропагував міждисциплінарність в якості головного принципу 

гуманітарних студій, але і намагався будувати логічні схеми спільної політичної 

історії народів Євразії (вбачаючи їхню історичну долю в об'єднання навколо 

первісної Московії) не лише в історичній ретроспективі, але і з претензією на 

політологічний аналіз та навіть прогноз. 

У 2008 році програмна стаття П. М. Савицького під назвою “Геополітичні 

замітки по російській історії” була опублікована в якості післямови до книги Г. В. 

Вернадського “Нарис російської історії” (Москва: Алгоритм, 2008). Важливою є 

ідея Петра Савицького про структурно-логічну послідовність взаємодії між 

кочівниками та землеробами в історії народів колишньої Російської імперії. Він 

пише про “скіфство” як про основу мислення євразійських народів, базу для 

етнічної психології кожного з них. З огляду на теорію євразійського місцерозвику, 

ми вважаємо теоретично цінними концепції “періодичної ритміки 

державотворчого процесу Євразії” та “скіфської війни”. Остання концепція слугує 

яскравим прикладом живого самовідтворення скіфо-сарматського міфу у працях 

євразійських істориків. П. М. Савицький пише: “Євразійському світу 

притаманний особливий тип оборонних кампаній (“скіфська війна”). В цьому 

сенсі історія походу в Україну Карла ХІІ так само, як історія 1812 року, та, 

напевно, і деякі події 1918-1920 років (німці у Ростові, поляки в Києві) мають 

власну попередню історію у вигляді походу царя Кіра Персидського на масагетів, 

Дарія Гістаспа на скіфів, персидського царя (Сасаніда) Фіруза на гунів-ефталітів і 

Вітовта на татар (1399)”. 

 До речі, коли ми вживаємо термін “геополітика”, то вкладаємо в це поняття 

саме тлумачення П. М. Савицького (хоча деякі дослідники називають його 

надмірно етатистським): “Геополітикою називається наука про географічне 

розповсюдження та про географічний характер політичних об'єднань — держав”. 

Основні використані нами праці П. М. Савицького крім вказаної статті: “У 

боротьбі за Євразійство” (1931), “Про завдання кочівницькознавства: чому скіфи 
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та гуни мають бути цікавими для росіянина?” (1928), “Континет Євразія” (Москва: 

Аграф, 1997). Останні дві книги багато в чому присвячені саме скіфській 

політичній традиції. Залишаючи в стороні ідеологічні євразійські підходи і 

бажання підкреслювати “імперську велич Росії”, ми лише зазначимо, що П. М. 

Савицький правий, коли підкреслює комунікаційну спорідненість народів Євразії 

від Монголії і Тихого океану – до Вісли та Карпат. Ця територія завжди 

комунікувала між собою в культурно-політичному і навіть торгівельно-

економічному контекстах. Отже, П. М. Савицький цікавий для нас як ідеолог 

“скіфської традиції” культурно-політичного співжиття народів Євразії. Це 

безумовно є політико-антропологічною дослідницькою тематикою. З приводу П. 

М. Савицького та його політологічних ідей на початку 2000-х років у Російській 

Федерації були захищені дві кандидатські дисертації (на здобуття звання 

кандидата історичних наук): “Суспільно-політична та наукова діяльність Петра 

Миколайовича Савицького в роки еміграції (1920-1938)” В. Ю. Бистрюкова 

(Самарський державний педагогічний університет, 2003) і “Історична концепція П. 

М. Савицького: теоретико-методологічний аспект” А. М. Полухіна (Томський 

державний університет, 2007). В свою чергу, в 2008 році Слов'янським відділом 

Національної бібліотеки Чеської республіки була видана “Бібліографія 

опублікованих робіт. Петро Миколайович Савицький (1895-1968)” на 111 

сторінок (англійською та російською мовами). 

 

 

КОРОЛІВСТВО БУТАН ЯК ОБ’ЄКТ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ ІНДІЇ 

Мельник В.М. (Київ) 

Науковий керівник – д. філос. н., проф. Кирилюк Ф.М. 

Бутан – південноазіатська країна з територією в 47 тис. кв. км, що затиснута 

між Індією та китайським Тибетом. Його назву також перекладають як “південь 

Тибету” – це цілком закономірно, адже більшість населення цього королівства 

відноситься до тибетсько-бірманської групи “бхотіїв”. Не менше 25% населення 

країни є непальцями за походженням. Втім, така етнічна картина не заважає 

Бутану на конституційному рівні визнавати саме “бхотіїв” титульною нацією 

королівства. 

  Ще в 1949 році було підписано “Договір про вічну дружбу” між Бутаном та 

вже незалежною Індією. Бутану передавалась частина окупованих 

Великобританією територій в 1865 році – округ Девангірі розміром в 82 кв. км. 

Незалежна Індія підтвердила виплату щорічних субсидій, розмір яких було 

збільшено до 500 тисяч рупій.  

  За індійської фінансової підтримки окремим конституційним актом у 

кожній провінції були створені Окружні комітети розвитку та планування. 

Протягом 1976-1981 років вони остаточно перебрали на себе всі повноваження по 

керівництву регіонами Бутану. Частиною своєї влади вимушені були поступитися 

королівські губернатори і вищі провінційні судді.  
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  Отже, геополітично Бутан знаходиться під контролем Індії. Однак, 

індійський вплив на внутрішню політику країни не слід вважати згубним. Він 

повністю враховує регіональні інтереси Бутану. Так, з подачі Індії в Бутані було 

спеціальним королівським конституційним актом націоналізовано вирубку лісів і 

ухвалено закон про збереження лісових масивів Бутану. За індійський кошт в 

1974 році в столиці Бутану – Тхімпху було відкрито Державний центр мистецтв і 

ремесел.  

  Від 1950-х років і до сьогодні Індія є головним геополітичним і 

торгівельним партнером Бутану. До 1953 року головним партнером у зовнішній 

торгівлі був Тибет. У столиці Тибету – Лхасі знаходилось перше торговельне 

представництво Бутану. Вже після окупації Тибету Китаєм торгівельні зв’язки 

були повністю обрізані, і Бутану довелось тривалий час переорієнтовуватись в 

торгівельно-економічному плані на Індію. Разом із тим, в 1982 році Інститутом 

зовнішньої торгівлі Індії було проведено “дослідження експортних ресурсів” 

Бутану і заплановано необхідність розвитку зовнішніх економічних відносин 

королівства з Непалом, Пакистаном і Бангладешем. Уже в 1987 році Міністерство 

фінансів Бутану розпочало програму розширення експорту, орієнтованого на 

країни Південної Азії. 

  Вступ Бутану в класичну систему міжнародного права відбувся лише 

протягом 1970-х років і також характеризувався геополітичним лобіюванням Індії. 

22 вересня 1971 року Бутан вступив в ООН, що відкрило королівству шлях для 

приєднання до “Плану Коломбо”, що, по суті, був продовженням колоніальної 

політики Великобританії. З подачі Великобританії Міністерство закордонних 

справ Бутану було створене лише в 1972 році. Тоді ж офіційний Тхімпху 

приєднався до Всесвітнього поштового союзу, Асоціації регіонального 

співробітництва Південної Азії, Азіатського банку розвитку, Міжнародного банку 

реконструкції і розвитку, Міжнародного валютного фонду, Віденської конвенції 

про дипломатичні відносини. З 1976 року, з подачі Великобританії (вона і 

сьогодні активно продовжує відновлювати свої геополітичні позиції в колишніх 

домініонах і залежних країнах), Бутан фінансує Продовольча і 

сільськогосподарська організація ООН.  

  Індійський вплив у Бутані гарантується і військовим договором, згідно з 

яким індійські війська і ПВО постійно знаходяться на території країни як “захист 

від китайського вторгнення”. Цей факт слугує додатковим аспектом напруги в 

китайсько-індійських відносинах. 

 Прийнята в 2008 році Конституція внесла ряд змін в індійський вплив на 

території Бутану. Зокрема, влада в провінціях більше не дублюється Окружними 

комітетами розвитку і планування, а повністю переходить до органів місцевого 

самоврядування. Це було підтверджено Конституційним законом “Про місцеве 

самоврядування” в 2009 році. 
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АНАЛИЗ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СКИФОВ  

В МОНОГРАФИИ В. Ю. МУРЗИНА 

 «СКИФСКАЯ ПРОБЛЕМА ГЛАЗАМИ АВТОРА» 

Мельник В.М. (Киев) 

Научный руководитель – д. филос. н., проф. Кирилюк Ф.М. 

  Вячеслав Юрьевич Мурзин – известнейший украинский ученый, археолог, 

доктор исторических наук, профессор, Лауреат Государственной премии Украины, 

член Национального союза журналистов Украины. Исследовал Чертомлыкский 

курган и Бельское городище, руководил совместной украинско-немецкой 

археологической экспедицией. Он уже успел посвятить «Скифскому Миру» более 

200 научных публикаций. Книга «Скифская проблема глазами автора» (К., 2014, 

120 с.), по словам ее издателя, является пока что одной из наиболее 

синтетических работ Мурзина. Она содержит исходные позиции для дальнейшего 

развития современного скифоведения.  

  В. Ю. Мурзин характеризует Скифию как «Скифскую кочевую империю» (с. 

52). Он цитирует классические для скифоведения труды М. И. Ростовцева. Вслед 

за Ростовцевым, Мурзин проводит параллели между политико-административной 

структурой Скифии, Хазарского каганата и Золотой Орды. Следует подчеркнуть, 

что М. И. Ростовцев считал все три образования «военно-феодальными 

государствами» (с. 40).  

  Сам профессор Мурзин пишет по этому поводу: «Действительно, сама 

система организации скифской орды (деление Скифии, во главе которой стоял 

верховный царь, на три царства, которые, в свою очередь, делились на номы) 

внешне весьма напоминает феодальную. Если она и отличалась от феодального 

общества в его классическом виде (что, в принципе, само по себе весьма размытое 

определение), заслуга М. И. Ростовцева несомненно состоит в том, что он первым 

подчеркнул своеобразие устройства скифского общества по сравнению с другими, 

более известными в то время государственными образованиями древности – 

прежде всего, греческими полисами и Римом. Надо заметить, что в настоящее 

время, с появлением в исторической науке и социологии такого понятия как 

«прафеодальное общество» или «раннефеодальное общество», выводы М. И. 

Ростовцева выглядят достаточно актуально» (с. 40).  

  В. Ю. Мурзин цитирует французского медиевиста А. Блока и больше 

склоняется к признанию Скифии «прафеодальным обществом». Он анализирует 

концепцию Л. С. Васильева о «вождестве как протогосударственном 

образовании» (с. 43) с его «главной функцией административно-экономической» 

(с. 44). Пишет о том, что «единственным достоверным источником, 

подтверждающим наличие у скифов института рабства, является рассказ Геродота 

(IV, 2) о неких слепых рабах (упоминание о их слепоте является, скорее всего, 

неправильной трактовкой информации, изложенной его скифскими 

собеседниками), которые использовались при доении кобылиц. Иными словами, 

речь здесь идет о сугубо патриархальном рабстве» (с. 44).  
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 При всем этом, Мурзин скептически указывает на попытки отдельных историков 

причислить скифскую государственность к восточным (азиатским) деспотиям. Он 

пишет: «Однако власть скифского царя, при всей своей внешней 

неограниченности, все же коренным образом отличалась от восточной деспотии, 

поскольку, как мы уже писали выше, устойчивость власти скифского владыки 

напрямую зависела от его умения и способности действовать в интересах всего 

кочевого сообщества» (с. 49).  

  Определяя экспансионизм в качестве идеологии Скифии, В. Ю. Мурзин 

ссылается на «историю скифско-ассирийских отношений» (с. 50-51), как на 

исходную точку «трансформации скифского протогосударства-вождества в 

раннегосударственную структуру» (с. 51). Важна также привязка Мурзиным 

«сложения Скифской кочевой империи» именно к «территории Северного 

Причерноморья, где ситуация складывалась несколько иначе, чем в Передней Азии» 

(с. 52). 

  Таким образом, для нас важно указание В. Ю. Мурзина на «имперский» 

характер Скифии. Не менее важно и признание Мурзиным существования именно 

государственности у причерноморских скифов. Все эти положения, а также 

принципы «военно-административного» устройства «украинских» скифов, 

проанализированные профессором Мурзиным, составляют важный 

методологический базис для изучения этногенетического функционирования 

«скифо-сарматской» политической самоидентификации. 

 

 

ОБЫЧАИ И ЭТИКЕТ В АРАБСКИХ СТРАНАХ 

Мизяк А.В., Скляр В.Ю. (Харьков) 

С возрастающей популярностью изучения арабского языка, как для жителей 

Украины, так и для представителей арабских странстало актуальным соблюдение 

знаний этикета и обычаев стран арабского мира. Вследствиекультурного 

разнообразия арабского мира этикетные нормы иобычаив разных странах весьма 

отличаются. Многие туристы, приехав в страну и не ознакомившись с правилами 

Шариата, а также особыми правилами страны, подвержены риску столкнуться с 

определенными трудностями взаимопонимания. 

Так, в Саудовской Аравии главенствует закон Шариата, который налагает 

различные ограничения на поведение женщин. Например, саудовские женщины в 

публичных местах должны одеваться скромно, прикрывая тело и лицо, также они 

лишены права водить машину, что кажется очень странным для жителей Европы 

[1,с.5]. Но не исключено, что жители Залива и Аравии могут терпимо отнестись к 

возможным ошибкам иностранцев [1,с.2]. 

В современном обществе существует некая исламофобия, по причине 

которой во многих странах к мусульманам относятся предвзято и несправедливо, 

воспринимая девушку в хиджабе или парандже за террористку. Но арабы очень 

гостеприимный народ. К примеру, если вы не знаете, что делать в той или иной 

ситуации, следуйте золотому правилу: просить о помощи. Всегда найдется кто-то, 
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кто сможет вампомочь[1, с.2]. В данное время много работ посвящено 

доказательству гостеприимства и радушия арабов. Так, в работе Б.Ингхэма и 

Дж. Файадаописаны обычаи и этикет исламских семей и культур, которые иногда 

совпадают с европейскими и являются весьма адекватными, а порой очень и 

необычными. Весьма адекватная традиция как в восточных странах, так и в 

Европейских, это приветственное рукопожатие. Но и в этой традиции есть своя 

специфика восточных стран: энергичное, крепкое рукопожатие на Западе здесь 

неприемлемо. Существует необычная форма приветствия на юге Саудовской 

Аравии и в странах Залива: каждый человек касается губами переносицы другого, 

правой рукой пожимая его руку, левая при этом лежит на плече другого [1, с.8]. И 

это может удивить и сбить с толку европейского туриста. Очень важна поза, в 

которой вы будете сидеть, будь то в доме шейха, эмира или просто знакомого. В 

большинстве случаев неразумно класть одну ногу на другую, так чтобы подошва 

ботинка смотрела в сторонудругого гостя, который сочтет это невежливым. Даже 

если вы видите, что шейх или эмир принял такую позу, не следует подражать ему. 

И никогда не вытягивайте ноги прямо перед собой [1,c.9]. 

Несмотря на возросшую популярность к Востоку, многие люди 

остерегаются и обходят стороной представителей арабских стран. Это связано с 

их набожностью, ведь каждый мусульманин должен делать все лишь «во имя 

Аллаха». В пример верующим ставят,в частности, главу одного из шариатских 

толков (мазхабов) Ахмеда ибн-Ханбаля (780-855), который будто бы не ел арбуз 

лишь потому, что не нашел в Коране и «священном предании» (сунне) сведений о 

том, делал ли это пророк Мухаммед.Многие подражают ибн-Ханбалю и 

отказываются белить свои дома, потому что не находят в предании указания на то, 

что пророк Мухаммед жил в побеленном доме [2, с.216]. 

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что тема 

этикета и обычаев арабских стран является актуальной. Человек, изучающий 

любой язык, должен интересоваться культурой, религией, традициями и 

обычаями этой страны или нескольких стран. А в нашем случае «арабиста должно 

интересовать все арабское»[3,с.11]. 
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ІЄРОГЛІФІКА (文字)  

ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ ВЕНЬ-КУЛЬТУРИ (文) КИТАЙЦІВ 

Мозгова А.В. (Київ) 

Ключовий акцент доповіді: подальше вивчення вже відомих і виявлення 

нових властивостей китайської ідеографії, що розширює та поглиблює наші 

знання про структурні й функціональні властивості ієрогліфічної писемності як 

однієї з головних форм китайської традиційної культури. 

За відомими нам енциклопедіями, писемність – це знакова система фіксації 

мови, яка забезпечує за допомогою графічних елементів передачу мовної 

інформації на відстань і закріплює її у часі. 

Науці відомі сім великих систем писемності: шумерська, єгипетська, 

протоеламська, протоіндська, китайська, критська, хетська.  

В історії писемності відомі три поступові ступені її розвитку: піктографія, 

ідеографія, власно мовна писемність (мовна абетка). Китайська писемність, 

незважаючи на те, що всі її знаки (ієрогліфи) набули фонетичного оформлення, 

продовжує залишатися писемністю ієрогліфічною. Дякуючи саме цьому, вона 

донесла до нас майже всі атрибути унікальності й самобутності високо розвиненої 

культури стародавнього Китаю та суміжних з ним земель. 

Ставлення самих китайців до ієрогліфів незмінно було вкрай шанобливим.  

Протягом багатьох століть каліграфія цінувалася й цінується досі вище 

багатьох інших мистецтв, залишається неодмінною ознакою освіченої людини.  

Метою нашого дослідження є: показати місце і роль ієрогліфіки як засобу 

відображення елементів традиційної культури Китаю. 

В основу методології дослідження покладено наше ставлення до ідеограм 

китайського оригінального тексту як мовних знаків, за якими стоять певні 

елементи китайської вень-культури, що формується під впливом релігійно-

філософських учень Китаю. [2, С. 201-212] 

Вень-культура (文 ) у контексті такого ставлення до китайського тексту 

постає сукупністю світоглядних та морально-етичних принципів, поглядів, 

традицій тощо релігійно-філософських учень Китаю, спрямованих на становлення 

людини на дао-шлях (розкриття її дао-природи) через: 

- упорядкування в її свідомості інь-ян-“хаосу” (乂) речей; 

- опанування нею інь-ян-культури (文) речей; 

- опанування інь-ян-культури (文) ідеограм ієрогліфічного тексту (文字); 

- розкриття суті дао-природи речей (道), що підтверджується етимологією 

ідеограми 道(дао) як прагнення людини розкрити суть особистої природи (自) 

(природні здібності талант тощо).[4, 10970] 

Отже, з вище наведеного можна зрозуміти, чому поняття ієрогліфіка 

подається словом веньцзи (文字), до складу якого входить ідеограма 文 (вень), яка, 

зауважимо, є носієм таких значень:  

• феномен; явище природи; 
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• семантико-графічні елементи ідеограм; 

• ієрогліфічний текст; 

• надписи (дзягувень (甲骨文)) на панцерах черепах та кістках тварин; 

• вень (ян) – літературна мова (文言); 

• грамота, грамотність, культура, тощо. 

Таким чином, подальше вивчення вже відомих і виявлення нових 

властивостей китайської ідеографії розширює та поглиблює наші знання про 

структурні й функціональні властивості ієрогліфічної писемності як однієї з 

головних форм китайської традиційної культури. [1, С.35]. 
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НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ КИТАЙСЬКОЮ МОВОЮ 

НА ПОЧАТКОВОМУ РІВНІ 

Мошуренко М.О., Віротченко С.А. (Харків) 

Останнім часом в Україні дедалі стає популярним навчання китайської мови. 

Зазначимо, що не тільки у ВНЗ вивчається китайська мова, школи теж беруть 

активну участь у процесі вивчення цієї мови. Діти вже з 5-го класу починають 

вивчати китайську. Але є і такі, хто вивчає китайську з 4-ох – 5-ти років. Це одна з 

найскладніших мов, але вивчаючи її з дитинства, ви маєте змогу на засвоєння 

більшого об’єму інформації та легшому подальшому навчанню. 

Читання іноземною мовою є важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш 

розповсюдженим способом іншомовної комунікації. Воно ділить одну сходинку 

разом із усним мовленням. Читання та мовлення – це головні компоненти 

комунікативного уміння та засобу спілкування [4, с. 49].У зв’язку з цим потрібно 
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розглянути методи та засоби навчання читанню на початковому рівні, що 

зумовлює актуальність цієї проблеми. 

Ця робота присвячена дослідженню основних проблем та методів, що 

виникають у процесі навчання читанню китайської мови на початковому рівні. 

Мотивом читання як комунікативної діяльності є спілкування, а метою — 

отримання необхідної інформації.У процесі навчання іноземної мови в школі 

необхідно сформувати уміння читання на комунікативно достатньому рівні, з тим 

щоб учні могли розуміти:  

а) основний зміст нескладних автентичних текстів; 

б) досягти повного розуміння складніших за змістом і структурою текстів 

різних жанрів. 

Учнів потрібно навчити користуватися двомовними словниками та різними 

довідковими матеріалами [1, c. 32]. 

Так, на початковому етапі основним завданням є розвиток навичок техніки 

читання уголос і про себе (мовчки) і досягнення швидкості читання. Це включає 

роботу з укріплення асоціацій, формування зорово-графічних та слухово-

моторних зв'язків, які сприяють миттєвому впізнаванню і розумінню значень слів 

[6, с. 139]. 

Читання літератури являє собою комунікативний процес на матеріалі текстів, 

заснований на зорово-слухо-руховому декодуванні вміщеної в них інформації. 

Процес читання включає в себе дві взаємопов’язані і взаємообумовлені сторони - 

сприйняття надрукованого або написаного тексту та його розуміння. 

Іншими словами, процес читання можна визначити як «процес сприйняття й 

активної переробки інформації, графічно закодованої по системі китайської мови». 

Заключним актом процесу перекодування інформації являється розуміння 

прочитаного [3, с. 19]. 

Вимоги до рівня володіння технікою читання учнями початкової школи: 

• Правильно читати слова, міні-тексти; 

• Ритмічно правильно ставити наголос; 

• Читати виразно пройдені матеріали. 

Діти повинні вміти виконувати такі завдання як: 

• Прочитати опис предмета, його відмінних характеристик і знайти його (на 

малюнку, в класі і т.п.); 

• Здогадатися про сенс пропущених реплік у діалогічному кліше, тексті, і вміти 

правильно зробити мовні вставки в нього (з числа запропонованих); 

• Проілюструвати за допомогою малюнків зміст прочитаного тексту; 

• Зрозуміти зміст тематичного тексту і відповісти на запитання до нього [5, с. 

68]. 

Практика показує, що більшість помилок в техніці читання закріплюються в 

перший рік навчання і переходять із року в рік аж до закінчення навчання. 

Труднощі читання збільшуються при переході з одного класу в інший, так як 

збільшується об’єктивна трудність тексту. Ці труднощі носять однотипний 

характер: учні не сприймають швидко друкований текст, не завжди безпомилково 
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вимовляють уголос або про себе, не завжди уміють прочитати незнайомі слова по 

аналогії з відомими, не в змозі застосувати на практиці вивчені правила читання. 

Дуже часто учні не впізнають слова, засвоєні усно (причина: не склався графічний 

образ слова) [2, с. 67]. Дослідження показують, що у 17% дітей порушення 

читання викликані труднощами в розумінні слів, речень, тексту. Тому вчитель 

повинен приділяти велику увагу словниковій роботі та зацікавлювати своїх учнів 

в отриманні знань. 
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ЕВФЕМІЗМИ І ТАБУ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ 

Науменко С.С. (Харків) 

У житті завжди бувають об’єкти, що з естетичних, культурних, 

психологічних або якихось інших причин не називаються або називаються важко, 

тобто такі, що потребують евфемістичного позначення, тому що у процесі 

формування евфемізму  

психологічні фактори людини відіграють значну роль.   

Евфемізм і евфемізація мовлення походять своїми коренями у природу 

людини як істоти, що відчуває слабкість перед силами природи. Як відзначають 

учені, у давнину марновірний страх первісної людини перед прямим 

найменуванням породив заборону (табу) на певні слова, замість яких 

створюються нові назви. 

Можна виділити два розряди табуйованих імен: 1) державне табу, 2) 

сімейне табу. Панівне місце в древньому Китаї посідає «державне табу», якого 

повинні дотримуватися всі піддані і навіть сам імператор.Це заборона на 

використання імені імператора і його предків, імен імператриці та її предків, назв 
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попередніх династій, назв, даних імператорам після їх смерті; назв могил 

імператорів, прізвищ імператорів і їх знаків зодіаку. 

Дотримання державних табу вважалося важливим етикетним елементом у 

дипломатії. Звідси виникає необхідність в евфемізмах для називання імені 

імператора і членів його сім’ї: самого імператора називали Син неба 天子 [tiānzǐ] 

або Десять тисяч років 万岁 [wànsuì], що означало «довголіття». Замість імені 

імператриці вживали Східний палац 东宫 [dōnggōng], а Західним палацом 西宫 

[xīgōng] називали другу дружину імператора: імператриця завжди жила в 

головному палаці, який знаходиться на східному боці комплексу будівель, а друга 

дружина  

займала палац у західній його частині.  

За стародавнім китайським законом, чиновники могли одночасно мати 

кілька дружин, які, крім першої дружини, не отримували справжніх прав у родині 

і називалися не дружинами, а наложницями. З метою «розради» цих жінок і 

милозвучності виникло евфемістичне найменування – Бокова кімната 侧室 [cèshì].  

Другий тип – «сімейне табу» було обмежене колом родичів, тобто молодим 

людям не можна було користуватися іменами своїх предків і, отже, називати їх 

прямо по іменах. Так, китайський історик Сим Цянь – автор «Записок з історії», 

жодного разу не використав у даному творі слова 谈  [tán] через те, що цей 

ієрогліф збігався з ім’ям його батька. Причому всі історичні особи, що носять це 

ж ім’я, були перейменовані ученим в 同 [tóng], що означає «однаковий».  

У спілкуванні між різними сімейними групами люди повинні були поважати 

цю традицію і дотримуватись відповідних заборон. Сімейне табу відображає 

соціально-моральну свідомість давньокитайського суспільства, і тому воно 

отримало державне визнання. Слід зазначити, що така ж традиція зберігається і в 

сучасному Китаї.  

Табу в китайській культурі поширюється не тільки на ім’я, а й на багато 

інших сфер суспільного життя. Так, одяг імператора жовтого кольору із 

зображенням дракона було заборонено для носіння в народі. За китайською 

традицією, на весіллі має бути одяг червоного кольору і забороняється одяг білого 

кольору, прийнятий на похороні. Китайці, як і інші народи світу, з глибокої 

давнини боялися називати смерть. Так з’явилося табу на це слово, і потреба в 

евфемізмах для найменування цього поняття породила досить значну їх кількість. 

Так, при називанні смерті імператора вживався спеціальний вираз – 崩 [bēng] (у 

значенні «обвал»). Для інших чиновників різних рангів використовувалися 

евфемізми 薨 [hōng] або 毙 [bì], які означають смерть. У народі для назви цього 

поняття використовували вирази: став  

небожителем 成仙了[chéngxiānle], пішов 走了 [zǒule]. 

Однією з головних причин виникнення табу і, відповідно, появи евфемізмів 

є потреба у вживанні пристойних, ввічливих слів і висловів, які відповідають 

правилам етикету. Здавна в китайській мові виникло багато поважних етикетних 

форм. Наприклад, замість ваша дочка 您 的 女 儿  [níndenǚér] кажуть ваша 
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коштовність 您的千金 [níndeqiānjīn], а при зверненні до свого тестя зять називає 

його гора Тайшань 泰山 [tàishān], висловлюючи тим самим свою повагу і пошану 

до нього: гора Тайшань вважалася найвищою і найшанованішою в стародавньому 

Китаї. 

Таким чином, головною причиною виникнення евфемізмів у сучасному 

Китаї є прагнення уникнути прямої назви негативних суспільних явищ. Здавна 

злодія називають 梁上君子  [liángshàngjūnzǐ], а наркоманів називають пан з 

пристрастю 隐君子 [yǐnjūnzǐ]. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРУ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ 

ТА КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 

Нікітіна Ю.О., Донець П.М. (Харків) 

Лексичний склад мови постійно поповнюється. І не тільки за рахунок 

запозичень з інших мов. Наприклад, разом з комп'ютерами в світ прийшло слово 

комп'ютер, яке було запозичене російською мовою з англійської. Це слово 

швидко стало широковживаним і вже в російській мові за правилами 

словотворення від нього були утворені інші нові слова: комп'ютер → 

комп'ютерний, → комп'ютеризація. Для утворення нових слів у мови є власні 

внутрішні механізми. Їх досліджує теорія словотвору. У сучасному мовознавстві 

теорія словотвору – розділ мовознавства, у якому вивчаються формально-

смислова похідністьслів мови, способи словотвору[4]. 

Для російської мови характерні різні способи словотворення: 

• Префіксальний: створення слів за допомогою приставок: подивитися ← 

дивитися, передмістя ← місто, недорого ← дорого 

• Суфіксальний: створення слів за допомогою суфіксів: вигадник ← вигадати 

(усічення основи) 

• Префіксально-суфіксальний: створення слів за допомогою приставок і 

суфіксів: підвіконня ← вікно, затінити ← тінь 

• Безсуфіксний (не суфіксальний): вихід ← виходити 

• Додавання: з'єднання частин основ різних слів: лісостеп, диван-ліжко 

• Додавання в поєднанні з суфіксацією: головоломка, вагоноремонтний 

• Зрощення: швидкорозчинний 

• Скорочення основи: зав 

• Абревіація, тобто утворення складноскорочених слів: РФ, МДУ, зарплата 

• Зміна частини мови: їдальня[3]. 

У словотворчій системі китайської мови дуже важливе місце належить 

лексико-семантичним угрупованням слів, утворених способом словоскладання, 

тоді як питома вага морфологічного способу словотворення, яким створюються 

афіксальні слова, невелика[2].  

Для китайської мови помітно менше способів словотворення: 
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• Полуаффіксація – такий спосіб словотворення, при якому до кореня  

приєднується півзнамена морфема. У яку входять: полупрефіксація (лексична 

одиниця, що виникає в результаті приєднання до кореневої морфеми 

полупрефікса:超人 надлюдина, супермен) та полусуффіксація (лексична одиниця, 

що виникає в результаті приєднання до кореневої морфеми полусуффікса:运动员 

спортсмен). 

• Афіксація – словотворчий спосіб, який полягає в приєднанні афіксів до 

знаменних морфем. У яку входять: префіксація (утворюються за допомогою 

додавання префіксу та знаменної морфеми: 老大  старший з братів (синів)) 

суфіксація (утворюються шляхом додавання знаменної морфеми та суфікса:日子 

день, дата) суфікси іменників (утворюються за допомогою суфіксів: 子 zi 儿 er 头 

tou 家 jiā 者 zhĕ 巴 ba) суфікси дієслів (утворюються за допомогою суфіксів: 到 

dаo 着 zhаo 得 de 见 jiаn 完 wan 成 cheng 好 hăo 了 liăo 住 zhu 掉 diаo 上 shаng 下 

xiа 进 jin 出 chū 过 guo 起 qĭ 回 hui 开 kāi) суфікси прислівників (утворюються за 

допомогою суфіксів: 然 ran 地 de 头 tou 儿 er 的 de)[1]. 

Отже, у китайській мові, та в російській мові при словотворенні 

використовують як морфологічні, так і неморфологічні способи. У китайській 

мові переважають односкладові і двоскладові слова. Майже кожен склад є 

самостійною знаменною морфемою, які можуть становити нові слова за 

синтаксичними правилами. Таким чином, словоскладання є основним способом 

словотворення в китайській мові. У російській мові переважають двоскладові та 

багатоскладові слова. Але окремий склад не завжди є самостійною морфемою і не 

здатний самостійно складати слово. Зате російській мові притаманна 

різноманітність і продуктивність афіксів, так що основним джерелом нових слів є 

морфемна деривація. 
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РЕЦЕПЦІЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У РОМАНІ МО ЯНЯ «丰乳肥臀» 

Обихвіст М.С. (Харків) 

Творчість Мо Яня (莫言，1955 р.н.) посідає провідне місце у сучасній 

китайській літературі. Особлива увага прикута до письменника після здобуття 
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ним у 2012 році Нобелівської премії. В центрі роману «丰乳肥臀» (1995) проста 

китайська родина Шангуань ( 上 官 ), головою якої, усупереч сталим 

патріархальним традиціям Сходу, конфуціанській традиції Китаю є не чоловік, а 

жінка. Твір починається зі знайомства з родиною Шангуань. Мати родини 

приймає пологи у віслиці, тим часом починає народжувати восьму дитину її 

невістка. Ми бачимо, що життя свійської тварини цінується дорожче за життя 

жінки. Яскравими виявляються й імена доньок: Лайді (来第) – «братику, прийди», 

Чжаоді (招弟) – «шукаю братика», Сянді(想第) – «хочу братика» та ін.:“上官家的

七个女儿— 来第、招弟、领第、想第、盼第、念第、求第—被一股淡淡的香气吸

引着”. Таким чином, відображаються традиційні родинні цінності китайського 

суспільства, де народження хлопчика грає важливу роль ще й з міфологічної 

точки зору. Це зумовлене тим, що хлопчику відводиться роль захисника родини 

перед світом духів, лише чоловік може допомогти рідним спокутувати свої гріхи 

вже після того, як вони відійшли до царства мертвих. При цьому цінність 

життя дівчинки цілковито нівелюється. 

Для усіх доньок втеча стає єдиною надією на порятунок від жорстокої 

буденності. Звернення до міфологічної картини світу надає одній із героїнь 

роману – Лінді (领第) надає можливість заховатися серед сюрреалістичного світу 

духів та перевертнів. Серед населення Китаю вважалося за необхідне виконувати 

певні ритуали поклоніння божествам і духам, як зазначає К.М. Корольов, в 

особливо важливих випадках поклоніння супроводжувалося жертвопринесенням. 

Після нещасного випадку із дочкою родини Шангуань Лінді, її починають 

вшановувати як птаха-перевертня: «Птаху-перевертню тихі покої облаштували в 

східній прибудові. В кутку біля північної стіни поставили столик для пахощів і 

запалили три сандалові палички, що залишилися з тих часів, коли Люй 

вклонялася бодхісатві Гуаньінь». В цьому уривку, окрім народної віри у 

міфологічних істот, також відображений вплив буддизму на свідомість китайців. 

БотхісатваГуаньінь у китайській міфології є жіночим божеством, яке відповідно 

до вірувань приносила дітей, також вона захищала жіночу частину дому. 

Важливою була також наявність зображення певного духа. На прикладі сестер 

Шангуань вербалізується роль жінки у переломні для країни часи. Так, середня 

сестра закликає жінок позбутися сіток на волоссі як символу неволі та навіть 

зістригти волосся: «Паньді підняла високо над головою великі ножиці, вони 

заклацали у її тоненьких пальчиках – вже не ножиці, а зголоднілий крокодил. Геть 

феодальні пережитки! Ми маємо прорватися через усі тенета. І не лише заради 

загону підривників, а більше для нас самих, жінок, потрібно зрізати волосся з 

сітками та усім стати ердамао!». 

Таким чином, можемо дійти висновку, що аналіз роману «丰乳肥臀 » 

сприятиме глибшому розумінню історії та культури Піднебесної, а також тому, 

яке місце у них належить саме жінкам. 
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УСЯ – ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ПРОЯВ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ 

В КИТАЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ  

Огієнко К.О. (Харків) 

Фентезі (від англ. Fantasy - «фантазія») - вид фантастичної літератури, 

заснований на використанні міфологічних і казкових мотивів. У сучасному 

вигляді сформувався на початку XX століття. Твори фентезі найчастіше 

нагадують історико-пригодницький роман, дія якого відбувається у вигаданому 

світі, близькому до реального Середньовіччя, герої якого стикаються з 

надприродними явищами і істотами. Найчастіше фентезі побудовано на основі 

архітипових сюжетів [1, c. 91] .  

  На відміну від наукової фантастики, фентезі не прагне пояснити світ, в 

якому відбувається дія твору, з точки зору науки. Сам цей світ існує у вигляді 

якогось допущення (найчастіше його місце розташування щодо нашої реальності 

зовсім ніяк не обмовляється: чи то це паралельний світ, то чи інша планета), а 

його фізичні закони можуть відрізнятися від реалій нашого світу. В такому світі 

може бути реальним існування богів, чаклунства, міфічних істот (дракони, гноми, 

тролі), привидів і будь-яких інших фантастичних сутностей. У той же час, 

принципова відмінність «чудес» фентезі від їх казкових аналогів - в тому, що 

вони є нормою описуваного світу і діють системно, як закони природи. 

  Уся (武俠) - пригодницький жанр китайського фентезі, в якому важливим 

аспектом є демонстрація східних єдиноборств. Уся в кіно є насичену 

фантастичними елементами різновид фільму з бойовими мистецтвами. 

Уся - відносно сучасний жанр літератури; звичайно, він бере початок з 

традиційного китайського історичного роману, але важливо розрізняти ці два 

жанри[2, c.15] 

Чотири напрямки китайської белетристики надавали тривалий вплив на 

формування цього жанру. Кожен з них сприяв формуванню Уся, в той час як 

відсутні компоненти народилися вже всередині самого сучасного жанру. 

Своїм основним фундаментальним компонентів жанр Уся зобов'язаний 

романам "三国演义" (San Guo Yan Yi) і "水浒传" (Shui Hu Zhuan) (відомі на Заході 

відповідно як "Троєцарствіє" і "Річкові заплави"). Ці романи внесли більшість 

елементів, які використовуються авторами Уся для створення базової структури 

літератури Уся, переважно Цзянху (江湖 Jianghu) і Улінь (乌林 Wulin). Однак, він 

так само і в боргу у "西游记" (XiYouJi) ( "Подорож на Захід") і "红楼梦" 

(HongLouMen) ( "Сон у червоному теремі") - інших двох представників 

китайської історичної белетристики, незважаючи на менш виражений військовий 

акцент в цих творах. 

Є дві обов'язкових складових в жанрі Уся. Це - Цзянху і Улінь. Взагалі 

кажучи, Цзянху - це опис світу, в якому відбуваються історії Уся, а Улінь - 

культура, в якій діють основні персонажі історій Уся. 

У певному сенсі, література Уся була погано адаптована кінематографом. 

Багато фільмів зводять романи до простої послідовності поєдинків і монтажу. 
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Література Уся – це набагато більше, ніж просто набір битв і змов. Уся - складний 

жанр літератури, що знаходиться на межі фентезі та історичної літератури, і має 

власні унікальні риси, які зробили цей жанр одним з найпопулярніших видів 

літератури в Східній Азії. 
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АРТ-ЯПОНІСТИКА У ХАРКОВІ:  

ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ 

Ожога-Масловська А.В. (Харків) 

Перші кроки у вивченні японських артефактів у Харкові пов’язані з 

діяльністю Імператорського Харківського університету (1804 р. засн.). В одному 

із підрозділів університету – Музеї Красних Мистецтв та Старожитностей, 

поступово накопичувалися предмети японського мистецтва, що потрапляли до 

колекції музею завдяки щедрим пожертвуванням заможних харків’ян і за рахунок 

закупівель. Спочатку це були переважно монети, ритуальні і побутові речі. 

Систематизація та дослідження колекцій до кінця ХІХ ст. не проводилися.  

Ця ситуація зазнала змін завдяки творчій енергії професора університету А. 

Краснова, ботаніка-географа та мандрівника. Результатом його подорожей по Азії 

у 1892 і 1895 рр., крім основного завдання, пов’язаного з акліматизацією східних 

культурних рослин, стала привезена ним унікальна етнографічна колекція, значна 

частина якої презентувала культуру і побут дореформеної Японії. Крім того, ним 

було опубліковано подорожні нотатки «По островам Дальнего Востока», «Из 

колыбели цивилизации». У 1904-1905 рр. в Слобожанській газеті «Южный край» 

вийшла друком низка статей професора, присвячена виключно Японії, її культурі 

та побуту. Публіцистично-наукова спадщина А. Краснова ставить його в ряд 

засновників харківської школи мистецької японістики.  

Новий етап у дослідженнях японського мистецтва припадає на 1920-ті рр. і 

пов’язаний з діяльністю Всеукраїнської наукової асоціації сходознавців (ВУНАС) 

та її членами: Ф. Пащенко, В. Зуммером, Т. Івановською, М. Вязьмітіною. Їхні 

публікації в журналах «Східний Світ» та «Всесвіт» свідчать про динамічний 

розвиток харківської орієнталістики. Перервані сталінськими репресіями та 

Другою світовою війною сходознавчі дослідження були на короткий час 

відновлені у 1960-ті рр. Професору Харківського університету А. Ковалівському 

належить праця «Вивчення Сходу в Харківському університеті та Харкові у 

XVIII–XX століттях», де вчений на основі потужного історіографічного матеріалу 



80 

 

висвітлює основні етапи розвитку харківського сходознавства, вона залишається і 

сьогодні цінним науковим джерелом для дослідників. 

Праця А Ковалівського на тривалий час залишилася одиноким свідченням 

про знищене українське сходознавство і його науковий авангард у Харкові. 

Відновлення досліджень Сходу у Харкові, як і в цілому в Україні, відбулося з 

проголошенням Україною у 1991 р. незалежності і пов’язано переважно з 

харківськими мистецтвознавчими осередками – Харківським художнім музеєм і 

кафедрою теорії та історії мистецтва Харківської державної академії дизайну і 

мистецтв. Певний час у згаданому виші на громадських засадах діяв Центр 

сходознавчих студій з секціями юдаїки та Далекого Сходу. Саме в межах 

останньої були закладені основи вивчення японського мистецтва на сучасному 

етапі. Серед дослідників різноманітних галузей арт-японістики як досвідчені 

вчені та куратори східних колекцій (С. Рибалко, Т. Литовко), так і молоді вчені 

(І. Тесленко, Ю. Тормишева) та нещодавні випускники (К. Шауліс, М. Авдієнко). 

Амплітуда досліджуваних явищ японського мистецтва визначається наявністю 

відповідних матеріалів у державних і приватних колекціях України та 

проблематикою сучасної художньої практики: японізм в українському мистецтві, 

історія формування колекції східного мистецтва у ХХМ, японське декоративно-

ужиткове мистецтво (нецке, окімоно, кімоно) і дизайн, графіка і живопис, 

сучасний екологічний плакат.  

Відмінною ознакою харківської японістики на сучасному етапі є її 

спрямованість на вивчення мистецьких явищ, пов’язаність із практичною 

діяльністю (експертиза, організація виставок і майстер-класів, розробка каталогів 

тощо). Останнім часом спостерігається розгортання сходознавчої проблематики в 

Харківській державній академії культури. Останнє дозволяє очікувати оновлення 

проблематики досліджень і пожвавлення розвитку мистецтвознавчого напряму 

харківської японістики. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІУДЕЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: ПОЄДНАННЯ 

РЕЛІГІЙНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ НАЧАЛ 

Олійник О.М. (Харків) 

Єврейське право є однією з найстаріших правових систем світу: його історія 

налічує понад III тис. років. Іудейському праву притаманний цілий ряд 

неповторних рис, які визначають його самобутність і відрізняють від інших 

релігійних систем. 

Єврейське право є складовою частиною іудаїзму. Як і розглянуті вище 

правові системи, воно є нерозривною частиною цієї релігії – однієї з найстаріших 

релігій світу. Таке співвідношення права й релігії зумовлюється кількома 

чинниками, а саме, спільним походженням і збігом джерел права і джерел релігії. 

Відповідно до основ єврейської віри, джерелом єврейського права й релігії є 

Божественне відкриття. У десятьох заповідях веління про дотримання суботнього 

відпочинку і заборона вимовляти ім’я Боже всує розташовані поруч з такими, як 
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«Не кради» і «Не вбивай». Вони рівною мірою підтримуються відповідальністю 

перед Богом. Право й релігія поєднані однією системою правозастосування всіх 

норм. Ті самі органи й особи, які вирішували питання щодо релігійних відносин, 

вирішували й питання, пов’язані з суто правовими відносинами – майновими 

суперечками, трудовими відносинами, конфліктами щодо купівлі й продажу тощо. 

Єврейський народ завжди розглядав єврейське право як власне національне 

надбання і як головну й істотну частину своєї культури. Перебуваючи на чужині, 

у вигнанні, єврейський народ продовжував існувати як нація, а не як релігійна 

секта, постійно й безупинно розвиваючи своє право – найважливішу національну 

цінність, у якій яскраво виявляється його сутність. Право за таких умов 

виконувало в тому числі й функцію підтримки і збереження національної та 

релігійної самобутності єврейської нації. Одним з основних принципів 

іудейського права є принцип богообраності іудейського народу, його вирізнення 

Богом серед інших народів. Для підтримки цього принципу право суворо 

забороняло дії, спрямовані на асиміляцію з іншими народами. Зокрема, в 

іудейському праві панувало табу на шлюби з не євреями, звернення до 

неєврейських судових організацій тощо.  

Історія розвитку єврейського права є унікальною у світовій історії. 

Виникнувши понад три тисячоліття тому, воно здолало шлях, який не змогла 

пройти жодна інша правова система. Євреї як нація спочатку сформували свою 

державу – Єврейське царство, яке через внутрішні суперечності розпалося на два 

– Іудею (південне царство) й Ізраїль (північне царство). У межах саме цих держав 

певний час існувало й розвивалося іудейське право. Однак після падіння обох 

єврейських царств євреї надовго втратили свою державність. Звичайно, коли 

право позбавлене державної підтримки, існувати воно не може й поступово 

відмирає. Така доля спіткала багато правових систем, які зникли вслід за падінням 

держави. Однак єврейському праву судилася інша доля: воно не тільки не 

деградувало й не загинуло, а й змогло розвиватися саме в той період, коли була 

втрачена державність. Знову здобути її єврейський народ зміг тільки в 1948 р., 

коли була проголошена Держава Ізраїль. Таким чином, іудейське право протягом 

майже двох тисячоліть існувало й розвивалося в умовах повної відсутності 

державності в народу і, відповідно, державної підтримки цього важливого 

соціального інституту. 

На теперішній час іудейське право регулює тільки деякі види суспільних 

відносин, пов’язані з особистим статусом євреїв. Іудейське право застосовується 

рабинськими судами, які, згідно з законом від 1984 р., є складовими елементами 

судової системи Ізраїлю і мають виключну юрисдикцію щодо всіх справ, що 

стосуються шлюбів і розлучень, а також деяких інших справ. 

Проте іудейське право активно впливає на право Ізраїлю, що виявляється, 

насамперед, у закріпленні на державному рівні принципів і норм іудейського 

права. Так, Декларація незалежності закріпила принцип, відповідно до якого 

Ізраїль визнається єврейською державою. Надалі цей принцип знаходить своє 

підтвердження в низці законодавчих актів, схвалених парламентом. Так, у 1992 р. 
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Кнесет прийняв «Основний закон про повагу людської особистості та її свободи», 

у якому говориться, що мета цього закону – захистити право людини на повагу і 

свободу, поєднавши його з основними цінностями Ізраїлю як держави єврейської і 

демократичної. Принципи єврейського права нині знаходять широке втілення не 

тільки в законах, що регулюють шлюбно-сімейні відносини, а й у кримінальному, 

цивільному та трудовому праві. 

 

 

ЯПОНСЬКІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

Павленко С. С. (Дніпро) 

Революційні події на теренах колишньої Російської імперії періоду 1917– 

1920-х рр. були об’єктом для зацікавлення всієї тогочасної міжнародної спільноти. 

Не стала винятком і Японія, що, серед іншого, активно вивчала становище справ в 

Україні з метою прослідкувати їх хід та оцінити перспективи. 

Про це зацікавлення свідчить комплекс матеріалів Дипломатичного архіву 

Міністерства закордонних справ Японії, що належать до «серії» (фонду) «Записи 

Міністерства закордонних справ» 2 . Справи різняться за авторством, 

спрямуванням (не лише до МЗС, але й до військового і морського відомств) і 

тематикою. Більшість документів датовані 1919–1920 рр., дещо менше 1918 р., та 

зовсім невелика кількість 1917 р. Подібне становище мотивоване низкою 

обставин: по-перше, відсутністю на той час на теренах України японських 

дипломатів чи консулів, що традиційно відповідають за дослідження регіону 

свого перебування. По-друге, тривалий час (упродовж 1917 р.) Японія не вбачала 

у революційних подіях загрози для своїх позицій, а тому проявляла до них 

незначну зацікавленість. Як наслідок, лише з 1918 р., після початку інтервенції на 

російський Далекий Сход, спостерігається збільшення японської активності, 

націленої на отримання достовірної інформації щодо становища усіх частин 

колишньої імперії. Подальше збільшення уваги до України з 1919 р. представляло 

собою закономірний процес. Певний вплив мало завершення Першої світової 

війни, яке дозволило японським дипломатам у Європі переорієнтувати та 

розширити географію своєї компетенції. 

Японські джерела з історії Української революції за тематичним критерієм 

поділяються на такі групи: 

1) Відомості про воєнні дії в Україні. До цієї групи належить звіт К. Кумасакі, 

японського посла у Москві, датований 1918 р., де дипломат повідомляє до МЗС 

про воєнні дії на Житомирщині. 

2) Інформація про відносини України з Австро-Угорщиною та Німеччиною. 

Ці питання стали предметом для вивчення японських послів у Франції та Швеції. 

Будучи віддаленими від України, дипломати засновували свої звіти на матеріалах 

європейських періодичних видань. Серед питань економічного характеру японці 

                                                           
2 Документи Дипломатичного архіву МЗС Японії знаходяться у вільному доступі завдяки ресурсу Japanese Centre 

for Asian Historical Records (http://www.jacar.go.jp). 

http://www.jacar.go.jp/
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звертали увагу на зобов’язання України надавати Німеччині зерно, укладення між 

УНР та Австро-Угорщиною у 1918 р. економічної угоди та інше. 

3) Документи про прагнення українських урядовців вступити до Ліги націй. 

Серед японських архівних матеріалів цієї групи своєю об’ємністю вирізняються 

проект угоди, розроблений А. Д. Марголіним, заступником міністра закордонних 

справ Директорії, що обґрунтовував право України на вступ до Ліги націй. 

4) Економічні питання знайшли висвітлення у звітах японського посла у 

Стокгольмі Хіокі, що в 1919 р. повідомляв про грошові одиниці, які активно 

використовувались на українському ринку. Посол у Франції К. Мацуї звітував до 

Японії в 1918 р. про економічне становище України та її фінансові труднощі. 

5) Захоплення України більшовицькими військами та їх закріплення при 

владі – цей напрям стає основною темою з 1920 р. 

Окрім зазначених основних категорій були й окремі звіти інших тематик, 

зокрема, про візит до України японської військової місії. Однак, в цілому 

вивченням становища нашої країни у революційні роки займалися дипломати, що 

діяли в європейських країнах. Знаковим є той факт, що саме слово «Україна» 

стосовно нашої держави активно починається вживатись у японських документах 

саме з початком революційних подій. 

Отже, представлений комплекс архівних матеріалів японського походження 

демонструє, що в період Української революції для Японії були важливими 

питання економічного, політичного та військового становища України. Ці 

матеріали, які раніше не були введені до наукового обігу, дозволяють розширити 

традиційне уявлення про становище наших земель у 1917–1920 рр. 

 

 

ЖАНРИ ФАНТАСТИКИ У КИТАЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Пацанюк С.П., Огієнко К.О. (Харків) 

 Питання про особливості розвитку жанру фантастики в китайській 

літературі є досить складним, адже літературні та культурні традиції цього жанру 

в Китаї нараховують не одне тисячоліття, аж до ХХ століття фантастичне 

превалювало в літературі Китаю. Сучасна китайська фантастика, як літературний 

жанр, явище достатньо не вивчене. Це зумовлене тим, що сучасні китайські 

фантасти на російську та українську мову майже не перекладалися. З 

літературознавчими та бібліографічними дослідженнями ситуація майже така ж 

сама. Але, в той же час, фантастичні традиції в китайській літературі сягають 

своїм корінням в дуже давні часи. І з історичної точки зору цілком обґрунтованим 

буде твердження, що виникненню літературної фантастики світ зобов'язаний саме 

Китаю. Важливий і той факт, що література, наприклад, Японії (і фантастика в 

тому числі) виросла з китайської і майже до ХХ століття по суті являла собою 

плагіат китайських літературних сюжетів. Вивчення жанру фантастики в 

літературі Китаю вимагає дуже багато часу та заслуговує особливої уваги, бо 

китайська фантастика є породженням жанру фантастики в світовій 

літературі[1,с.5]. У ряді міфологічних історій можна згадати і відому китайську 
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легенду про лучників Хоу-І, в якій фігурують принаймні два цікавих моменти: 

напій безсмертя і подорож на Місяць (ймовірно, це початок в світовій культурі 

опису польоту - нехай і казкового - за межі Землі). У Китаї фантастичне, чудове 

стало активно переноситися з усної народної творчості на сторінки письмових 

текстів приблизно в III-V ст. до н. е  

 В історії китайської літературної фантастики слід назвати одного з 

основоположників цього жанру, автора філософського трактату «Чжуан-цзи» 

(прибл. IV-III ст. до н. е.), Чжуан Чжоу. Ще ближче до історії фантастики стоїть 

інша книга тієї епохи - «Переказ про сина неба Му» невідомого автора (прибл. V 

ст. До н. Е.). Цей твір чудовий тим, що відкрив в літературі новий жанр - 

«фантастичні подорожі»[2,c.5]. У III-VII ст. в китайській літературі «господарює» 

жанр новелл-фацецій, в основі яких лежали фантастичні, історико-міфологічні і 

авантюрні сюжети. У цьому ряду особлива популярність дісталася так званим 

«новеллетам про надприродне» - «Записок про різні речі» Чжан Хуа (232-300), 

«Записок про явище духів» Тянь Бао (поч. IV ст.), «Про людей і духів » Лю Цина 

(V ст.) і деяких інших. Однак справжніми перлинами давньої китайської 

фантастики стали інші твори. Поет Цао Чжи (192-232) створив дивовижні за 

красою поетичні оповідання про «подорожі до небожителів», навіть сьогодні 

вражають буйством фантазії[3,с.150]. Фантастичний жанр в китайській літературі 

розвивається й сьогодні, існує багато сучасних письменників. В першу чергу, це 

Чжен Веньгуан (р. 1929) - один з найпопулярніших фантастів Китаю. Другим за 

значущістю автором 1970-1980-х слід назвати письменника і критика Е Юнле (р. 

1940). У молодіжних видавництвах одна за одною вийшли книги Янь Цзяці 

( «Подорож крізь століття»), Лю Сіншу ( «Колумб з Америки»), Вен Сяоді 

( «Таємна хвиля»), Цзінь Тао ( «Люди і демони») . В 1980-і ряди китайських 

фантастів поповнилися ще двома цікавими іменами - Вей Силі, чий перший 

збірник оповідань побачив світло в 1988 р, і, мабуть, самий незвичайний і 

талановитий письменник-фантаст 80-х - Цзя Піньао, чий дебютний збірник 

«Піньао цзи » (1986). Однак, не дивлячись на шалену популярність фантастики і 

зростаючою кількістю місцевих авторів, сучасна фантастична література Китаю 

поки не сформувалася в якесь стійке явище[4,с.37]. Так склалося, що історичні 

пріоритети в ХХ столітті змінилися: китайська фантастика значно відстала не 

тільки від «світових стандартів», але в першу чергу від своїх «літературних 

вихованців» - фантастів Японії.  
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СТАЛІ ВИРАЗИ НА ПОЗНАЧЕННЯ КІНЕСИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ 

У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ 

Петрова І.В., Віротченко С.А.(Харків) 

Комунікація є важливим чинником існування суспільства. Людина як 

соціальна істота не може існувати без спілкування, адже у людської поведінки 

немає альтернативи, оскільки людині потрібно проявляти себе. Навіть наодинці 

індивід буде поводитися відповідним чином, наприклад, той, що обрав для себе 

аскетичний спосіб життя виражає себе за допомогою спілкування з Богом, 

природою, флорою і фауною, книгами тощо [9, c. 101-102]. У результаті мова 

стала об’єктом досліджень багатьох дисциплін, однією з яких і є аналіз дискурсу. 

Існує багато загальноприйнятих визначень поняття “дискурс”. У широкому сенсі 

дискурс є складною комунікативною подією, яка відбувається між мовцем і 

слухачем в означеному часовому та просторовому контексті. У вузькому сенсі, 

дискурс – це послідовність мовних одиниць, які поєднані між собою, що 

створюються мовцем для слухача у визначений час, з визначеною метою [2, c. 5-

6]. Дискурс – це не просто спілкування, це процес, у якого є певна мета, а його 

учасники відрізняються один від одного психологічними, статусними, 

соціальними, національно-культурними характеристиками[4, c. 174], а з іншого 

боку дискурс – це когнітивне явище[7, c. 145]. Здійснення впливу індивіда 

відбувається за допомогою вербальних та невербальних засобів спілкування[3, c. 

7]. 

Вербальна комунікація – процес взаємообміну інформацією за допомогою 

усної чи писемної мови, який відбувається за своїми внутрішніми законами, 

вимагає активної розумової діяльності та ґрунтується на певній системі 

уставлених норм [5, с. 11-12]. Невербальна комунікація – система знаків, що 

вживаються в процесі спілкування і відрізняються від мовної засобами та формою 

свого виявлення [1, с. 49]. До невербальних комунікативних компонентів 

відносимо набір тих компонентів, які комунікант використовує під час 

спілкування, та які взаємодіють з вербальними комунікативними компонентами. 

Розрізняємо кінесичні (жести, міміка), просодичні (комунікативно значуще 

інтонаційне оформлення вербального висловлення) та проксемічні (зміни 

особистого простору відносно один одного) невербальні комунікативні 

компоненти[6, c. 31-35]. 

У нашій роботі ми розглянули сталі вирази на позначення кінесичних знаків 

у китайській мові. Із корпусу одиниць близько 57% фразеологізмів позначають 

візуально-мімічні знаки комунікації, 10% – зоровий контакт. Серед них такі як: 脸

色苍白– “обличчя зробилося блідим”, 容光焕发 – “обличчя посвітлішало”, 吹胡子

瞪眼  – “роздувати губи від злоби”, 兴高采烈– “вираз обличчя, що виражає 

захоплення”, 和颜悦色 – “привітний вираз обличчя” тощо.  

Зоровий контакт – це ще один важливий компонент кінесики [8, c. 18]. Це 

вивчення тих невербальних повідомлень, які передаються за допомогою очей, 

включаючи візуальний контакт, пильний погляд, збільшення та звуження зіниць 
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очей. У китайській мові знайшли своє відображення такі сталі вирази на 

позначення візуального контакту, як: 眉来眼去, що використовується у значенні 

“загравати”, 含情脉脉 – “дивитися закоханими очима”, 目瞪口呆 та 瞠目结舌 у 

значенні “витріщити очі від подиву”.  

Отже, НВК відіграють важливу роль у процесі комунікації, допомагають 

більш виразно передати зміст вербального повідомлення. 
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ПЕРСЬКИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ У ПЕРІОД 

СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ 

Пилипенко В. В. (Сєверодонецьк) 

Міжнародна ізоляція Росії, спричинена приходом до влади більшовиків, 

внутрішньоекономічна криза, що поглиблювалася громадянською війною й 

втратою позицій на світовому енергетичному ринку, змушували Кремль 

відновлювати частково заморожені революцією контакти з Персією. Окрім цього, 

сприяли активізації радянсько-перського діалогу спроби Англії остаточно 

витіснити російський капітал із Близького та Середнього Сходу, шляхом 
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встановлення у Тегерані на початку 1921 р. маріонеткового уряду на чолі з Сейєд 

Табатабаї.  

Головне завдання, яке стояло перед урядом РСФРР, полягало не лише у 

збереженні вигідних показників товарообороту з Персією, але й гарантуванні 

недопущення до верхніх ешелонів влади в Тегерані англійських ставлеників. 

Ставка на підсилення позицій перської торговельної еліти, зосередженої навколо 

сильної влади з центром у Тегерані була зроблена на противагу політико-

економічній стратегії Великобританії, що носила характер колоніальної 

експлуатації під прикриттям фінансових кредитів. Ось чому поруч з рішенням 

Політбюро підтримати військовий переворот Рези-хана, шляхом передачі 10 тисяч 

гвинтівок, почалася розробка нового радянсько-перського договору про дружбу [2, 

л. 237]. 

Одразу після встановлення військової диктатури Рези-хана Пехлеві, 26 

лютого 1921 р. було підписано між РСФРР і Персією Договір про дружбу. За 

умовами договору ліквідовувалися усі борги та зобов’язання Ірану перед 

царською Росією, при незмінних умовах рибної та нафтової концесій. Відтак, 

радянські підприємці зберігали за собою право використовувати нафтові поклади 

Північного Ірану для власного збагачення та представництва на світовому 

енергетичному ринку [6, с. 158]. При цьому шаху заборонялося передавати 

повернені йому території, концесії й майно у володіння будь-якій третій стороні, 

гарантуючи тим самим безпеку й недоторканість середньоазіатським і 

закавказьким радянським республікам [3, л. 7, 255]. Зокрема, необхідність захисту 

прикаспійських володінь Радянської Росії зумовила включення до тексту 

договору статті, що дозволяла Кремлю вводити війська на територію Персії [5, 

с. 117]. Як бачимо, договір, маючи безстроковий характер, з одного боку 

юридично оформлював відмову радянського уряду від матеріальних цінностей й 

нерівноправних умов присутності імперської Росії у Персії, дозволяв останній 

мати власний флот в Каспійському морі, а з іншого, накреслював принципи 

радянсько-іранської співпраці з переліком необхідних для обох держав 

економічних і політичних заходів, що потребували реалізації у найкоротші строки 

[4, л. 128].  

Договір, хоч і викликав неоднозначну реакцію у середовищі фінансової еліти 

Тегерана, яка була невдоволена відсутністю пунктів щодо вільного транзиту через 

російську територію товарів, що йшли з Персії до Європи, але засвідчив 

зростання на 66 % товарообороту між двома державами й створення потужної 

конкуренції на перському ринку єдиному монополісту – Англії [2, л. 198; 1, л. 92]. 

У свою чергу, британський уряд спробував закрити на собі всі фінансові потоки 

Тегерана, використовуючи для цього активи Англійського Банку, що розпочав 

процедуру поглинання переданого РСФРР Обліково-позикового банку. Однак, 

подібні зусилля Лондона не лише не увінчалися успіхом, але й сприяли 

залученню Москвою німецьких інвестицій в перську економіку, шляхом 

створення німецько-російського транзитного товариства, робота якого 

розпочалася з 1922 р. 
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Отже, починаючи з 1921 р., Персія знову перетворювалася на один із 

ключових майданчиків «великої гри» між Москвою та Лондоном, на кону якої 

стояли не лише контроль над стратегічно важливою Перською затокою, але й 

політична вага Радянської Росії у Версальсько-Вашингтонській системі 

міжнародних відносин. 
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ЕКСПАНСІЯ КАЛМИКІВ НА ПІВНІЧНИЙ КАВКАЗ 

УСЕРЕДИНІ XVII СТ. 

Пилипчук Я.В. (Київ) 

Одним із цікавих аспектів історії Східної Європи є історія калмиків. 

Спостерігається збільшення цікавості до історії калмиків в Україні. Це все 

зумовлює актуальність дослідження окремих аспектів їх історії. Досі 

малодослідженим аспектом є похід калмиків на Північний Кавказ у середині 40-х 

рр. XVII в. Ця студія присвячена дослідженю цього питання. 

Восени 1643 р. калмики рушили походом на Північний Кавказ, 

сподіваючись знищити Малу Ногайську Орду. Ініціатором цього похода був 

тайша Хо-Урлюк. У лютому 1644 р. росіяни, кабардинці та ногайці розгромили 

калмиків і з загону у 10 тис. повернулась тільки 1 тис. У битві загинув Хо-Урлюк, 

його син Кірсан та два його онука. Згідно зі свідченнями турецького історика 

Мустафи Наїми кабардинці пші (князя) Алегука, озброєні вогнепальною зброєю 

перекрили калмикам шлях у горах. Вони відтягнули на себе сили частини 

калмиків. Вирішальну роль, на думку османського історика, зіграв загін ногайців. 

Евлія Челебі ж приписував ключову роль у перемозі кабардинцям. Згідно з 

адигейськими та кабардинськими переказами місцем битви був Кашкатау. 

Калмиків атакувало 2 тис. горян. Російський воєвода М. Волинський повідомляв, 

що кабардинські та ногайські мірзи перемогли калмиків і у битві з ними загинули 

калмицький правитель та три тайші. Відзначалось, що після поразки калмиків до 
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Малих Ногаїв перебігли ногайці єдисанці та джембойлуки, яких раніше підкорили 

калмики. Війська Лаузана ж рушили на Кубань і там їх перемогли загони ногайців 

Карашеїма-мірзи. Війська Даяна-Ерке напали на Терське містечко. Терські козаки, 

користуючись невдачею калмиків, переслідували їх і поблизу Астрахані завдали 

їм поразки. Поразки 1644 р. на Північному Кавказі зупинили торгоутську 

експансію і вимусило їх міркувати про повернення назад у Джунгарію. Торгоути 

заплатили Малим Ногаям великий викуп за своїх полонених [5, Глава VI; 1; 4, с. 

144-156; 2, с. 102; 3, с. 145-146]. 

У 1644 р. калмики уклали союз з правителем ендірейського кумицького 

володіння Казаналпом (йому був запропонований союз проти Великої Кабарди та 

Малих Ногаїв), а у 1645-1647 рр. були встановлені контакти з кумицькими 

бейліками та Малою Кабардою. Кабардинський мірза У. Янсохов вів перемовини 

з калмиками. К. Мударов, К. Ібаков та С. Анзоров бажали домовитись з 

калмиками проти Великої Кабарди. Поразка торгоутів активізувала перемовини 

єдисанських ногайських мірз із росіянами у Астрахані, щоб повернутися на 

попередні кочів’я. У 1644-1645 рр. у калмицьких улусах відбулась міжусобна 

боротьба. У 1647 р. тайші Лаузан і Сенке напали на Малу Ногайську орду та 

кабардинців. У 1651 р. калмики здійснили новий похід на Кабарду, але знову 

зазнали поразки [4, с. 156-175, 191-207]. 

Таким чином, ми дійшли висновку, що калмики належним чином не 

підготувались до походу на Північний Кавказ. Горяни-кабардинці разом з 

ногайцями завдали калмикам відчутної поразки, а ініціатор похода Хо-Урлюк 

загинув. Подальша експансія калмиків також була не особливо вдалою. 
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КАТЕГОРІЯ ВВІЧЛИВОСТІ В ЕТНОЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ 

(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА КИТАЙСЬКОЇ МОВ) 
 

Плохих В.В., ВіротченкоС.А.(Харків) 
 

«В останні десятиріччя разом із підвищенням інтересу до проблем 

міжкультурної комунікації і проблем національно-культурної специфіки 

поведінки також зростає науковий інтерес до однієї з найважливіших категорій 

комунікативної свідомості, а саме – категорії ввічливості» [1, с. 189]. 

У нашій роботі ми розглядаємо категорію ввічливості на базі англійської та 

китайської мов у етнолінгвістичному і лінгвопрагматичному аспекті, тобто ми 

досліджуємо зв’язок мови з культурою і міжкультурну комунікацію, вплив 

національно-культурної свідомості на мовні стратегії, наміри мовця і принципи, 

якими він керується у розмові, в рамках категорії ввічливості.  

Дослідивши поняття ввічливості у китайській та англійській мовах, ми 

дійшли висновку, що в поданих мовах існує різниця в конотації «ввічливості», 

проте є і спільні риси. Так, в обох мовах ввічливість – це дотримання правил 

пристойності у мові та поведінці, прояв вихованості, поваги, це основа етикетної 

поведінки та невід’ємна ознака будь-якого комунікативного акту. Проте в 

англійській мові поняття ввічливості виражається більшим корпусом лексичних 

одиниць, ніж у китайській мові. В англійській мові поняття «ввічливість» 

виражається словами politeness, courtesy, civility, comity, urbanity, courtliness, 

decency, suavity, affability, mannerliness, усі вони перекладаються як повага, 

чемність, ґречність, ввічливість, люб’язність з невеликою різницею у конотаціях. 

У китайськомовних джерелах на позначення ввічливості використовуються слова

礼貌 limao, 谦和 qianhe，客气 keqi, ці слова мають спільні семи: «поступливий», 

«скромний», «мирний», «чемний», «порядний». До тлумачення ввічливості в 

китайській мові, на відміну від англійської, також входить поняття скромності у 

поведінці та мовленні. 

Розглянувши загальні положення теорії ввічливості, представлені у працях 

західних дослідників, таких як П. Браун та С. Левінсон [2], Г.П. Грайс [3], Р. 

Лакофф [5], Дж. Ліч [6], тощо, та зіставивши їх із теоріями східних дослідників Ю. 

Гу [4] та Л. Мао [7], ми визначили, що різниця в уявленнях про ввічливість у 

даних мовах з’явилася через те, що англійська та китайська культури належать до 

різних культур за типом соціального мислення: англійська – індивідуалістична, 

китайська – колективістська. Тому центральне поняття «обличчя» в теорії 

ввічливості П. Браун та С. Левінсона, яке підходить для західної лінгвокультури, 

не відповідає поняттю «обличчя» у східній лінгвокультурі, в китайській мові 

поняття «обличчя» орієнтоване на ідеал соціальної ідентичності, а в англійській – 

на ідеал особистої ідентичності. 

Шляхом аналізу різноманітних мовних ситуацій на базі сучасних 

англомовних та китайськомовних джерел (телесеріалів), ми виділили лінгвістичні 

засоби вираження категорії ввічливості у даних мовах і визначили, які засоби 

вираження є найбільш і найменш уживаними у сучасному спілкуванні. Таким 
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чином, на основі результатів дослідження можна розробити комунікативні 

правила, яких варто дотримуватися при спілкуванні з представниками іншої 

культури, і які матимуть широке практичне застосування у викладанні іноземних 

мов. 
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СВОЄРІДНІСТЬ ПЕКІНСЬКОЇ ОПЕРИ 

Полякова Т.А., Огієнко К.О. (Харків) 

У зв'язку з тим, що в світі постійно зростає зацікавлення китайською 

культурою, стає актуальним мати уявлення про її особливості. Одним з 

найяскравіших прикладів сукупності багатьох мистецьких жанрів є пекінська 

опера. 

Зародилася пекінська опера не в столиці, а була принесена акторами з 

провінції Аньхой в кінці XVIII століття. Початком формування «столичної 

драми» вважається 1790 р., коли аньхойська трупа «Сань цін бан» («Три свята») 

приїжджає в Пекін на святкування на честь 80-річчя імператора Цяньлуна[1, с.14]. 

Столичний музично-драматичний театр цзинси 京戏 виник на основі злиття 

театральних жанрів, поєднавши в собі високу виконавську техніку, спів, 

пантоміму, бойове мистецтво, а літературна мова вэньянь 文言 чергується з 

розмовною байхуа 白话文. Прийоми співу залежать від амплуа, хоровий спів не 

практикується. Остаточно жанр сформувався до початку 1860-х років [1, с.13]. 

У пекінській опері є чотири основних амплуа: шен 生, дань 旦, чоу丑, цзінь 

净. 

Чоловічі ролі – шен 生 поділяються:  
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- чоловік середнього або літнього віку лао-шен 老生  – завжди дуже 

позитивний персонаж з великою бородою, колір якої говорить глядачеві про вік 

героя (чорний колір – середній вік, білий – літній); 

- молодий чоловік сяо-шен 小生  – актори без борід і вусів. Володіють 

бойовим мистецтвом. В залежності від одягу, головного убору, аксесуарів назва 

ролі (сяо-шен) може змінюватися, наприклад, «молодий чоловік у халаті», 

«молодий чоловік у шапці чиновника»; 

- воїни у-шен 武生– майстри акробатики і бойового мистецтва[2]. 

Жіночі ролі – дань 旦 поділяються: 

- чжен-дань 正旦  – головна позитивна жіноча роль. Героїня знатного 

походження, любляча і вірна жінка, часто з трагічною долею; 

- хуа-дань 花旦 – молода дівчина з простолюду, жвава, весела, винахідлива; 

- лао-дань 老旦 – літня жінка, що має повільну ходу; 

- у-дань 武旦 – жінка-воїн, а якщо вона вершниця, то зветься дао-ма-дань 刀

马旦, тобто «дань на коні з мечем». Її появу на сцені супроводжують звуки гонгу і 

барабана [2]. 

Коміків чоу 丑 відрізняє яскрава пляма білої пудри на носі та очах. Вони 

мало співають, але значно пожвавлюють дійство. Це пустотливі герої, що 

віртуозно володіють акробатикою, різною зброєю, буть то цивільні вень-чоу 文丑 

або коміки-воїни у-чоу 武丑 [2]. 

Персонажі цзінь 净 – чоловіки з яскравим характером. Міфічні персонажі, 

судді, воєначальники, чиї імена овіяні легендами. Чесні, відважні. 

Використовують жести, наприклад, пальці «як кігті тигра» означають, що герой 

готовий до битви [2]. 

На сцені китайського театру обличчя акторів загримовані. Кольори гриму 

мають постійне символічне значення. Червоний колір означає відданість і 

мужність. Червонувато-фіолетові обличчя можна побачити у доброзичних і 

знатних персонажів. Білий колір означає підступність, злість, підозрілий характер, 

але іноді теж виражає винахідливість, гумор, доброту і чесність нерозумної 

людини з нижчого або верхнього шару суспільства. Синій, зелений, золотистий 

кольори означають безстрашність [3]. Костюми акторів також регламентовані. 

Виділяють чотири основні види: ман 蟒  – парадне вбрання знаті, пей 帔  – 

повсякденний халат для тієї ж категорії, као 靠  – костюм військових та 

полководців, сюэ 褶 – повсякденний халат для різних чоловічих персонажів та 

жіночих амплуа [2]. 

Всі складові образу героя є дуже важливими, бо відображають його 

національність, соціальний стан і характер. Пекінська опера – це унікальний 

зразок метафоричності, філософічності та образності в китайській культурі. 
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РОЛЬ ФРАНЦУЗЬКОГО КОРОЛІВСТВА У МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ВІЙСЬКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У XVIII СТ.  

Потульницький Г.В. (Київ) 

Модернізація військового потенціалу Османської імперії зі сторони 

Франції, що проводилась у XVIII столітті, мала на меті забезпечити 

боєздатність турецького війська порівняно з австрійською та російською 

арміями та подальше використання турецьких збройних формувань проти них. 

Одним із перших кроків у цьому напрямку стала організація за активного 

сприяння посла Людовіка XV при Порті в 1716-1724 рр. маркіза де Боннака 

(1672-1738) османської дипломатичної місії до Франції.  

Реорганізацію османської армії за європейським зразком розпочав 

французький офіцер де Рошфор, який розробив проект створення корпусу 

іноземних воєнних інженерів в османській армії. В 1720 р. інший француз на 

ім’я Давид організував артилерійську бригаду в Константинополі. За 

правління султана Махмуда І (1730-1754) був прийнятий меморандум, який 

визнавав вищість французької армії і важливість для турків наслідувати її як 

взірець. 

В 1732 р. великий візир Топал Осман-паша призначив французького 

аристократа графа де Бонневаля головним командувачем бомбардирів, щоб 

останній зміг реорганізувати османську артилерію за європейським зразком. 

Вже через два роки під керівництвом де Бонневаля на азійському березі 

Босфору працював цілий тренувальний центр для офіцерів-артилеристів, а 

також школа військової інженерії. 

  У 1750-х роках головним військовим дорадником Франції в Порті був 

угорський аристократ на французькій службі барон Франсуа де Тотт (1733-

1793). У 1755 р. де Тотта направили до Стамбула у місії посла графа де 

Вержена. Султан Мустафа ІІІ (1757-1773) призначив де Тотта дорадником із 

військових справ і доручив йому провести військову реформу, створивши 

артилерійські війська, що відповідали б новітнім стандартам. Виконанням 

цього доручення де Тотт займався і за правління наступного султана Абдул-

Гаміда І (1773-1789) включно до 1776 р. Під час війни 1768-1774 рр. де Тотту 

спершу доручили організувати оборону Дарданелл у випадку можливого 

удару російського флоту, а згодом – будівництво артилерійських батарей в 
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гирлі Босфору. Також французький офіцер займався модернізацією 

військового оснащення османської армії. З метою покращення її військового 

потенціалу на навчання до де Тотта були відправлені просто з фронту 

турецькі сухопутні та морські офіцери, яких у своїх спогадах він 

характеризував як «сивобородих капітанів» і «шістдесятилітніх учнів». Окрім 

грошової допомоги, французький уряд постачав до Порти гармати та 

військове спорядження. В результаті цього французький офіцер зміг навчити 

турків сучасній техніці артилерійської стрільби. 

Після відкликання барона де Тотта у 1776 р. до Франції і артилерійська 

підготовка, і заснована де Тоттом математична школа, і реформована ним 

інженерна школа продовжували функціонувати, вже керовані іншим 

французьким офіцером на ім’я Обер, який пробув в Османській імперії до 

1785 р. Під його керівництвом служили військовими дорадниками два 

морські інженери Леруа і Дюрест, які стали ініціаторами конструювання 

малих мобільних кораблів, що могли протистояти російським, базуючись у 

невеликих бухтах і вузьких каналах побережжя Анатолії.  

Продовження в Туреччині політики з модернізації військового 

потенціалу османського війська, що велася за правління Людовіка XV, 

пояснювалося особистими тісними зв’язками між королем Франції, з одного 

боку, та турецьким султаном Абдул Гамідом І і спадкоємцем престолу 

Селімом (1761-1808), з іншого. Готуючи себе до ролі освіченого правителя, 

Селім розпочав листування з Людовіком XVI. При цьому він розраховував на 

французьку допомогу в справі повернення територій, втрачених у війнах з 

Росією. Слід зазначити, що король Франції особисто надавав майбутньому 

султану щодо започаткованих у Порті реформ щось на кшталт опікунських і 

протегуючих порад.  

 

 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЮЖНО-КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Раджабова Н. Р. (Баку)  

Во-первых, официальные власти Грузии в краткосрочной перспективе 

продолжат политику сотрудничества с Западом как в сфере военно-технического 

сотрудничества (ВТС), политического, так и экономического. Закономерно, что 

программа военной помощи США сфокусирована на усилении 

обороноспособности Грузии и углублении ее совместимости с США и НАТО. Но, 

самое главное – программа нацелена на подготовку Грузии к тому дню, когда 

НАТО примет решение о приеме официального Тбилиси в Альянс. В этом случае 

евроатлантическая интеграция Азербайджанской Республики (АР) станет 

реальной со всеми вытекающими последствиями. 

Вместе с тем, официальный Брюссель на саммите НАТО, который прошел в 

июле 2016 года в Варшаве, не предоставил Грузии план действий по членству 

(ПДЧ). Тем более, что об этом заявил грузинским СМИ спецпредставитель 
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Генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу Джеймс Аппатурай. Дело в 

том, что по вопросу предоставления Грузии ПДЧ в НАТО нет консенсуса, т.к. 

ФРГ и Франция опасаются негативной реакции со стороны РФ. Официальная 

Москва неоднократно заявляла, что не допустит расширения НАТО на восток, что 

«это будет иметь катастрофические последствия». 

Во-вторых, очевидно, что официальная Москва на фоне вовлеченности 

Российской Федерации (РФ) в известные события в Сирийской Арабской 

Республике (САР) и Украине, а также ухудшения макро- и микроэкономических 

показателей российской экономики из-за западных санкций минимизировала 

свою активность как в отношении Грузии, так и в целом в регионе Южного 

Кавказа. 

  Однако, Кремль через международные Женевские переговоры по вопросам 

стабильности и безопасности на Кавказе продолжит оказывать политическое 

давление на официальные власти Грузии. Символично, что в заявлении МИД РФ 

в связи с 35-м раундом международных Женевских переговоров по вопросам 

стабильности и безопасности на Кавказе, которые состоялись 22-23 марта 2016 

года, высказано недовольство углублением сотрудничества Грузии и НАТО. 

Кроме того, официальная Москва осудила Грузию за отказ подписать совместное 

заявление о неприменении силы «в качестве первого шага на пути к юридически 

обязывающим соглашениям между Абхазией, Грузией и Южной Осетией». 

В-третьих, Кремль, оказывая военно-политическое давление на Грузию, 

косвенно давит и на официальный Баку. Поэтому официальные власти АР вместе 

с Турцией и Грузией намерены углубить военно-политическое сотрудничество 

между тремя странами. 

Однако, официальный Баку, несмотря на стратегические взаимоотношения с 

Турцией, продолжает поддерживать партнерские отношения с РФ. В Баку 

понимают, что политическое урегулирование Карабахского конфликта без 

Кремля невозможно. Хотя, в случае сохранения в зоне Карабахского конфликта 

текущего статус-кво, официальные власти АР активизируют свои 

взаимоотношения с Турцией и Западом, что и происходит сегодня. Правда, на 

территории АР пока нет турецких военных баз (чего нельзя исключать в 

будущем), но уровень ВТС между АР и Турцией растет до полноценного военно-

политического союза. 

Высокий уровень азербайджано-турецко-грузинских взаимоотношений 

позволяет трем странам совместно с ЕС успешно участвовать в реализации 

проекта «Южный газовый коридор», в том числе строительстве газопровода 

TANAP и газовой ветки TAP. 

Ведь главной целью строительства этих проектов считается повышение 

безопасности поставок природного газа в Европу, а также потенциальное 

исключение РФ как монополиста в роли поставщика. ЕС также ставит своей 

целью создание альтернативных путей транспортировки природного газа из 

Центральной Азии (ЦА) и Южного Кавказа в обход Украины, которая де-факто 

находится в состоянии войны с РФ. 
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В-четвертых, в конце 2016 года АР, Грузия и Турция планируют начать 

полноценную эксплуатацию уже практически готовой магистрали «Баку – 

Тбилиси – Карс» (БТК), которая также является элементом «Шелкового пути». В 

сочетании с ирано-азербайджанской железной дорогой в рамках проекта «Север – 

Юг» БТК полностью обнуливает «армянский проект», и, следовательно, делает 

длящуюся более 20 лет железнодорожную блокаду РА практически полной, а 

главное – пролонгирует ее до разрешения Карабахского конфликта. 

Кроме того, БТК и «Север – Юг» нейтрализуют попытки РА по деблокаде 

«Абхазской железной дороги» (АЖД), которая также утрачивает свою роль 

важного транзитного звена, способного связать Исламскую Республику Иран 

(ИРИ) и РА с РФ и другими странами-членами ЕАЭС. 

В-пятых, официальные власти Республики Армения (РА) возвращаются к 

своей традиционной внешнеполитической доктрине: «и РФ, и Запад». Дело в том, 

что в Ереване считают, что РА ожидаемых дивидендов от вступления в январе 

2015 года в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не получила (кроме низкой 

цены на природный газ). Так, экономический кризис в РФ и обвал курса рубля 

напрямую негативно отразились на армянской экономике: резко снизились 

трансферты из РФ, в республику из РФ возвращаются армянские гастарбайтеры, а 

также снизился экспорт в РФ товаров из РА. 

Кстати, высокопоставленные армянские чиновники не раз подчеркивали, что 

вступление РА в Таможенный союз не входит в их планы. Что касается 

российского утверждения о том, что вступление РА в ЕАЭС решает и вопросы 

безопасности, нелогично, т.к. они оговорены в рамках армяно-российского 

двустороннего договора. 

Поэтому официальный Ереван возобновил переговоры с ЕС о новом 

документе, регулирующем взаимоотношения сторон. Следует отметить, что 

официальный Ереван демонстрирует готовность подписать документ. 

Свидетельством этого стал визит в Ереван 1 марта 2016 года верховного 

представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики 

Могерини. 

Кстати, глава МИД РА Эдуард Налбандян после встречи с Ф. Могерини 

подтвердил, что Ереван готов к сотрудничеству с ЕС по всем направлениям, 

однако напомнил, что делаться это будет с учетом «других интеграционных 

проектов», имея в виду участие страны в ЕАЭС. 

 

 

ЄВРЕЙСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В ДЕРЖАВІ ІЗРАЇЛЬ: УЧАСТЬ  

У ВИБОРАХ ДО КНЕСЕТУ В 1977 ТА 1981 РОКАХ 

Ремарович О.І. (Київ) 

Роль релігії в політичному житті Держави Ізраїль і можливість 

співіснування та співпраці ізраїльських релігійних установ і партій з державними 

секулярними та політичними органами влади залишається в фокусі дискусій, 

починаючи з проголошення держави. Існування єврейських релігійних партій є 
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унікальним не лише в контексті наявності подібного феномену в країнах західної 

демократії, але й ролі повноправного і важливого гравця на політичному полі, за 

підтримки якого була сформована кожна без виключення політична коаліція в 

країні.  

Аналіз впливу релігійних партій на політичний процес має ґрунтуватися на 

таких елементах: структурне охарактеризування конкретної політичної системи, 

характер релігійного і політичного керівництва партій і співпраця лідерів, 

зовнішній вплив (політичне середовище, політичні та ідеологічні процеси), а 

також внутрішній вплив (організаційні зміни, боротьба за владу між різними 

угрупованнями всередині партії). 

Виборчу історію табору релігійних партій варто розділити на два основні 

періоди: по-перше, період організаційної та функціональної стабільності, яку він 

мав з 1949 року до перевороту Блоку Лікуд в 1977 році; по-друге, період 

безсистемності та змін, що почався з 1981 року і триває досі.  

Як учасники коаліційних урядів, ізраїльські релігійні партії проходять 

процеси, що ведуть до збільшення поміркованості та прагматизації. Вони 

приймають і сприймають правила демократичної системи в Ізраїлі та навіть, 

певною мірою, приймають існуючу демократичну форму правління. 

Варто зауважити, що основною, найбільшою та найвпливовішою в цей 

період була Національно-релігійна партія (НРП), що представляла групу 

релігійного населення під назвою «modern orthodox» (ортодоксальні модерністи 

або ж сучасні ортодокси). Партія традиційно отримувала портфелі Міністерства 

внутрішніх справ і релігії. Свій кращий результат показала якраз в ході виборів 

1977 року – 12 місць, але втратила значну частину свого впливу серед сефардів 

після створення Тамі саме в 1981 році. 

Процес інтеграції релігійних партій досяг свого піку після виборів 1981 

року, коли інша релігійна партія, Аґудат Ісраель, приєдналася до коаліції Беґіна. 

Саме місцеві вибори є однією з найбільш помітних ознак інтеграції в політичну 

систему релігійних партій, що домоглися значних переваг для себе та своїх 

виборців. 

Вплив релігії в ізраїльській політиці не з’явився раптово, а був відчутним з 

моменту заснування держави. Першою коаліційною угодою стала домовленість із 

помірною Національною релігійною партією, що була створена спеціально, щоб 

впливати на законодавство, ґрунтуючись на єврейських класичних текстах на 

додаток до сприяння імміграції, створення поселень, релігійної освіти і трудової 

діяльності в релігійному контексті. 

Постійна та активна участь релігійних партій в урядових коаліцій та їх 

зростаюча влада серед політичних еліт сприяли їх більшій інтеграції у виборчий 

процес. На основні характеристики ізраїльської політичної системи в зазначений 

період досить сильний вплив мали тенденції радикалізації та модернізації, що 

прослідковувалися в релігійних партіях. Однак, дві з цих характеристик мають 

особливо важливе значення. По-перше, релігійні партії і виборчі округи, на яких 

ці партії збирали найбільшу кількість голосів, завжди були соціальною та 
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політичною меншістю. По-друге, саме ці представники релігійних і національних 

меншин всередині єврейського суспільства взаємодоповнюють одна одну і 

створюють відчуття єдності суспільства, що досить рідко зустрічається в інших 

державах. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що саме релігійні партії є основною та 

потужною консолідуючою силою, що сформувала релігійно-світські відносини в 

ізраїльській політичній системі 1977−1981 років. Саме релігійний блок 

продемонстрував свою незамінність у розрядці декількох потенційно 

вибухонебезпечних криз. Варто додати, що релігійні партії в урядовій коаліції 

представляють собою абсолютну більшість ізраїльської релігійної громадськості. 

Загалом релігійні партії з моменту їх появи на політичній арені Ізраїлю 

ідеологічно були ближче до Блоку Лікуд. Тож основні політичні гравці 

релігійного фронту, такі як НРП і Аґуда Ісраель були ближчими до «правого» 

крила. Виходячи з цього, закономірним є створення успішної коаліції, щільна 

співпраця та підтримка релігійних виборців і на наступних виборах 1981 року 

Блоку Лікуд. 

 

 

ЯПОНСЬКЕ ТРАДИЦІЙНЕ ВБРАННЯ  

У КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ  

Рибалко С.Б. (Харків) 

 Протягом останніх чотирьох століть японське традиційне вбрання, його 

специфіка та зумовлені ним типи тілесної поведінки відігравали важливу роль у 

культурному діалозі між Сходом і Заходом. У європейській свідомості образ 

японського вбрання еволюціонував від концептів чужинського, чудернацького, 

дикунського до кліматично доцільного, раціонального, зручного, красивого. В 

образотворчих версіях Заходу японське вбрання відіграє роль об’єкта живописно-

орнаментальних візій, етнографічної фіксації та джерела натхнення дизайнерів 

одягу.  

 Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. спостерігається нова хвиля інтересу до 

японських кімоно, що пов’язано з пожвавленням культурних контактів із Країною 

Сонця, що сходить, та усвідомленням ролі японського традиційного вбрання як 

одного із важливих засобів культурної ідентифікації в умовах глобалізаційних 

процесів.  

 Аналіз колекцій японського вбрання та приватних архівів, польові 

розвідки, проведені у Японії протягом 2005-2015 рр. дозволяють окреслити 

культурологічний дискурс у вивченні цього самобутнього явища японської 

культури. Насамперед, уявляється доцільним звернути увагу на мовні аспекти 

буття костюму. Розмаїття «костюмної термінології», яка чітко визначає межі між 

«своїм» і «чужим», охоплює назви типів вбрання, його стратифікацію та етикет, 

засоби вдягання, свідчить про особливу роль одягу в японському суспільстві, де 

він постає не лише як факт японської культури, а й культуротворчий фактор. 

Оновлення термінологічного тезауруса детерміновано змінами у функціонуванні 
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традиційного вбрання та, водночас, контамінацією найважливіших корелятів 

культури в сучасність.  

 Окремий аспект вивчення костюму становить його зв’язок з уявленнями 

японців про тіло та тілесність. Той факт, що оголене тіло в Японії ніколи не 

поставало об’єктом культивування та художнього натхнення, певною мірою 

пояснює відсутність образів ідеального тіла в японському вбранні, сталість 

концепції «загортання» на відміну від «моделювання».  

 Потребують розробки проблеми костюмного кодексу, що детально 

висвітлений науковцями відносно доби Хейан і майже не досліджений відносно 

костюмних комплексів ХХ ст. На нашу думку, процеси демократизації 

суспільства за часів Мейджі, відміна станових обмежень не скасували костюмний 

кодекс з його регламентом щодо форм одягу, кольорів і типів тканини, згідно із 

соціальним табелем про ранги, а змінили його зміст. Новітні правила вбрання 

втілилися в поняттях рейсо (правильне, «ввічливе вбрання» та «кімоно-но каку» 

(рівень вбрання) і встановлювали порядок використання різних типів одягу 

відповідно до рівня події.  

 Курс на модернізацію країни, проголошений імператором Мейджі, 

порушив питання про національну ідентичність. Діалог із Заходом, небачені 

темпи індустріалізації й мілітаризації країни спричинили переоцінку культурної 

спадщини й одягу зокрема. Європейський костюм, як офіційний одяг чоловіків, 

уособлював динамічність, прогрес, успіх. Японський відповідав ідеалу жінки – 

хоронительки традиційних цінностей, відданої дружини і мудрої матері.  

 Аналіз практики використання національних типів одягу в Японії 

наприкінці ХХ – початку ХХІ ст., дозволяє стверджувати, що сучасний 

костюмний комплекс є засобом культурної й національної ідентифікації, 

інструментом виховання, духовного самовдосконалення. Майже півстоліття 

діяльності першої в Японії Академії СоДо (вдягання кімоно) під проводом 

Яманака Норьо є красномовним свідченням усвідомлення суспільством високої 

культурної цінності національного одягу. Сьогодні яскраві шоу з демонстрації 

мистецтва кімоно та культури його вдягання стали однією з поширених форм 

презентації японської культури у світі. 

 

 

К ВОПРОСУ О ТЕОРИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА  

НА ДРЕВНЕМ ВОСТОКЕ 

Ручинская О. А. (Харьков) 

Проблема возникновения и характера существования государственных 

образований на Древнем Востоке по-прежнему остается остро дискуссионной в 

современном востоковедении. Существующие на настоящий момент теории 

происхождения государства на Востоке ориентируются на ряд определяющих 

элементов: влияние географической среды, этно-демографический, религиозный, 

военно-политический и торгово-экономический факторы. Хронологические рамки 

данной проблемы не могут быть определены однозначно. Они охватывают 
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начальный этап зарождения и развития государственных систем в IV–III тыс. до 

н.э. (египетский, шумеро-аккадский, древнеиндийский центры), следующий этап 

– II – первая половина I тыс. до н.э. (государственные объединения в Китае, 

Египте, Восточном Средиземноморье, Малой Азии и Северной Месопотамии) и 

заключительный этап – сер. I тыс. до н. э. – сер. I тыс. н. э. (крупные 

государственные объединения в Индии, Китае, Персидская империя, Парфянская 

и Кушанская державы, эллинистические монархии). 

К числу наиболее ранних теорий возникновения государственной системы 

на Древнем Востоке относится «ирригационная теория» (hydraulic society), 

предложенная немецким исследователем К. Виттфогелем (1957). По его мнению, 

первоначальная государственность и концентрация власти были напрямую 

связаны с влиянием окружающей среды и необходимостью создания 

крупномасштабных оросительных сооружений. На основе этой теории 

впоследствии возникает теория «гидротехнической цивилизации», 

основывающейся на агробюрократическом обществе восточного типа с единым 

центром и слабым развитием частной собственности.  

Теория «храмового государства» (temple-state theory), предложенная 

А. Шнайдер (1920) и А. Деймелем (1931), была ориентирована на тотальную 

теократию, в которой храм местного божества являлся центром средоточия 

общины, владельцем всех земель и ирригационной системы. Данная теория нашла 

большое число приверженцев, однако после критического анализа источников она 

была пересмотрена И. М. Дьяконовым (1959), А. Фалькенштайном (1974), 

Дж. Постгейтом (1992). Взамен была выдвинута теория «номового государства» 

(city-state theory). Известный шумеролог И. М. Дьяконов (в дальнейшем 

В. М. Якобсон, М. А. Коростовцев, Дж. Эмберлинг) предложил ввести термин 

«ном» для обозначения города-государства с естественно-очерченными 

границами, храмом городского божества в центре, мощной оборонительной 

стеной и сельской территорией, примыкающей к городскому центру. Развитием 

данной теории на современном этапе является теория «точечных и 

территориальных государств». Б. Триггер (2003) дифференцирует их по размеру, 

статусу городских центров и сельскохозяйственных территорий, степени развития 

ремесла, торговли, храмового строительства и ирригации. Ряд исследователей, в 

том числе Л. С. Васильев, прослеживают закономерности трансформации 

древневосточной территориальной общины в протогосударства, возглавляемые 

вождями («чифдома» или вождества), в дальнейшем в ранние государства – 

«номовые» (точечные) и «территориальные» (надрегиональные), а затем – в 

ранние империи.  

Наряду с иерархическими государствами Древнего Востока (вождества, 

номы, территориальные государства), современные исследователи выделяют и 

неиерархические государства, которые были ориентированы на торговлю и 

создание «карумов» – торговых общин. Сторонники данной точки зрения 

выдвинули «торгово-экономическую теорию»: ведение многими 

древневосточными государствами торговли на далекие расстояния, заключение 
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международных сделок способствовало росту власти правителей и, одновременно 

с этим, развитию коллективной системы местного самоуправления (К. Поланьи, 

1968; А. Сери, 2005). Возникновение карумов привело к созданию сети торговых 

объединений, которые заложили основу будущих империй Востока 

(Н. Б. Янковская, 2002). 

Анализ наиболее распространенных теорий возникновения 

государственных образований Древнего Востока позволяет выявить пути и 

современные подходы решения данной проблемы в востоковедении.  

 

 

НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО 

КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Савченко А.І., Віротченко С.А. (Харків) 

Навчання аудіюванню на основі інформаційно-комунікативних технологій 

та використання навичок аудіювання в нашому житті – завжди актуальна тема 

при вивчені іноземної мови. Проблеми, методи та прийоми, етапи освоєння та 

труднощі, що можуть виникнути під час навчання аудіювання, а також 

рекомендації та система вправ, що допоможуть покращити навички слухання і 

розуміння. 

Компетентність в аудіюванні (КА) є здатністю слухати автентичні тексти 

різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту в умовах прямого й 

опосередкованого спілкування. Складниками КА є вміння, навички, знання, а 

також комунікативні здібності. Першим складником КА є мовленнєві, навчальні, 

інтелектуальні, організаційні та компенсаційні вміння. Комунікативні здібності 

аудіювання включають адекватну реакцію слухача на пропозиції інших; вміння 

вислухати, не переривати співрозмовника, брати почуте до уваги; цінувати 

мовленнєвого партнера незалежно від ступеня своєї прихильності до нього, 

визнавати його чесноти; орієнтуватися в ситуації спілкування тощо [3, с.17]. 

Методичні переваги навчання іноземної мови за допомогою 

мультимедійних засобів (відео, аудіо матеріали з ілюстраціями) полягають у тому, 

що цей метод має більший ступінь інтерактивності, дає можливість обирати темп 

та рівень завдань, покращує швидкість засвоєння граматичних конструкцій та 

накопичення словникового запасу. Також до безумовних переваг цього методу 

можна віднести можливість використання інтерактивних відео- та аудіо-роликів 

при навчанні усному мовленню. Демонструючи схеми, фото та малюнки за 

тематикою мовного спілкування, реалізується принцип наочності. Запровадження 

мультимедійних технологій створює умови для інтерактивного спілкування, що 

на сьогоднішній день є найважливішою складовою навчального процесу. 

Аудіювання є складним психолінгвістичним процесом сприйняття, 

розпізнавання й розуміння мови, який супроводжується переробкою отриманої 

інформації, що зумовлено лінгвістичним і практичним досвідом реципієнта і 

передбачає рефлексивну оцінку цієї інформації у внутрішній мові. 



102 

 

У сучасній методиці виділяють чотири основних механізми аудіювання: 

мовний слух, пам'ять, ймовірнісне прогнозування, механізм артикулювання [2, 

с.78]. Основними методичними прийомами навчання аудіювання є аналіз, синтез, 

порівняння, конкретизація, імітація, розвиток навичок слухового сприймання та 

слухової пам'яті, обговорення, дискусія та ін. 

У реальних умовах спілкування аудіювання є не лише слуховим прийомом 

інформації, але й підготовкою у внутрішній мові відповідної реакції на почуте, що 

виражається в процесі говоріння. Однак, на відміну від читання, характерною 

ознакою аудіювання є його швидкоплинність і неповторність. І це зумовлює 

більші ускладнення процесу аудіювання порівняно з читанням [1, с.23]. 

Основними фонетичними труднощами аудіювання є труднощі, пов'язані з 

інтонацією, логічним наголосом і темпом мовлення. Складною для сприймання є 

логічна інтонація, яка членує фрази на закінчені смислові відрізки, служить для 

виділення основної думки і визначає комунікативний тип фрази [1, с.27]. Велике 

значення для адекватного розуміння має логічний наголос: він несе основне 

смислове навантаження. 

Отже, аудіювання — сприймання і розуміння усної мови — може виступати 

в реальній усній комунікації в різних ролях. По-перше, аудіювання може являти 

собою окремий вид комунікативної діяльності зі своїм мотивом, що відбиває 

потреби людини або характер її діяльності. У такій ролі воно виступає, наприклад, 

під час перегляду фільму, телепередачі, прослуховування радіопередачі тощо. По-

друге, аудіювання може виступати в ролі дії, що входить до складу усної 

комунікативної діяльності, коли кожен учасник спілкування, використовуючи 

говоріння й аудіювання, домагається задоволення своєї потреби в обміні 

інформацією, що в цьому разі стає мотивом усієї усної комунікативної діяльності. 
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АДЪЕКТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

 В ПОЭЗИИ ВАЛЕРИЯ КИОРА 

VALERIKIOR’UN ŞIIRLERINDE SIFAT TAMLAMALARI 
 

Севім Саліх (Харків) 
 

Valeriy Kior Modern Urum Edebiyatın hem kurucusu hem birkaç temsilcisinden 

biridir. Urum dilin günlük hayatta ve eserlerinde dilin özelliklerini ve imkânlarını 
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kullanabilecek şekilde kullanabilen Kior’un eserleri dilin incelenebilmesi için nadide 

örnekleri oluşturur.  

Konumuz olan sıfat tamlamaları söz diziminin (sentaks) bir konusudur. Bir isim 

ve bir sıfattan oluşan sıfatlar adeta kelime grubu oluşturmak için yaratılmışlardır. Varlık 

sebepleri bir isimle bir araya gelerek sıfat tamlaması dediğimiz kelime gruplarını 

oluşturmaktır. Bütün Türk dillerinde olduğu Urum dilinde de önemli yer tutan Sıfat 

Tamlamaları Urum Dilinin mensuplarınca oluşturulmuş bir grameri olmadığından 

Türkiye Türkçesinin gramerleri esas alınarak incelemeye tabi tutulacaktır. 

Sıfat Tamlamalarına girmeden önce sıfat hakkında bilgiler vermek yerinde 

olacaktır. 

Muharrem Ergin sıfatları “Sıfatlar vasıf ve belirtme isimleridir.”(Ergin, 2009, стр. 

244)Şeklinde tanımlar. Tahir NejatGencan“Varlıkları niteleyen ya da belirten 

sözcüklere sıfat denir.”(Gencan, 1979, стр. 171)şeklinde tanımlarken, Zeynep Korkmaz 

ise “…adlardan önce gelerek onları niteleyen, nasıl olduklarını gösteren veya çeşitli 

yönlerden belirten sözlerdir.” (Korkmaz, 2009, стр. 333) şeklinde tanımlar Tahsin 

Banguoğlu ise “Bir varlığı vasıflayan, veya belirleyen kelimeye Sıfat (adjectif) 

diyoruz.” (Banguoğlu, 1974, стр. 341)şeklinde tanımlar. 

Tanımlardan da görüldüğü gibi sıfatlarda vasıflandırma (nitelik) veya belirtme 

özelliklerinin bulunması lazım.Nitelik veya vasıflandırma kelimeleri özellik anlamına 

gelmektedir. Yani varlığın kendisine ait özellikleri gösteren özelliklerdir. Nitelik 

(<niteg+lik) Eski Türkçede “ne gibilik”, “nasıllık” anlamına gelir ve sıfatların birinci 

grubunu oluşturur.  

Belirtme ise varlığa ait bir özellik olmayıp konum, gösterme ve sayı gibi geçici 

bilgiler vermektir. Bu bilgiler ile varlığı tanımamıza yarayan sıfatlar ise ikinci grubunu 

oluşturur. 

Sıfatlar görev ve anlam bakımından iki gruba ayrılırken yapı bakımından da üç 

gruba ayrılmaktadır: “basit” “türemiş” ve “birleşik” sıfatlar şeklinde. Ancak birinci ve 

ikinci grubu tek başlık altında, kelime halindeki sıfatlar ve kelime grubu şeklindeki 

sıfatlar olarak da ikiye ayırmak mümkündür. Bu sınıflandırma bütün sıfat türleri için 

aynı olduğundan makalemizde görev ve anlam bakımından sınıflandırma yapılırken her 

maddede yapı bakımından da değerlendirilecektir. Sıfat tamlamalarının incelemesi bu 

yönden olacaktır. 

Sıfatlara değindikten sonra kısaca sıfat tamlaması hakkında bilgiler vermekte 

yarar var. 

“Bir isim unsurunun bir sıfat unsuru ile nitelendiği veya belirtildiği kelime 

grubudur.” (Karahan, 2010, стр. 48)şeklinde tanımlar Leyla Karahan. Muharrem Ergin 

ise “ Sıfat tamlaması bir sıfat unsuru ile bir isim unsurunun meydana getirdikleri kelime 

grubudur.” (Ergin, 2009, стр. 380) 

“…sıfat hiçbir ek almaksızın vasıfladığı, veya belirlediği adın önüne gelerek 

onunla bir takım teşkil eder. Buna Sıfat takımı (constructionadjective) adını veririz.” 

(Banguoğlu, 1974, стр. 342)şeklindetanımlar. 
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Tahir Nejat Gencan da ad takımı diye adlandırdığı sıfat tamlamasını şöyle 

tanımlar “Sıfatın, adları ya da adılları tümlemesiyle ortaya gelen söz öbeğine sıfat 

takımı denir.” (Gencan, 1979, стр. 185). 

Görüldüğü tanımlar aşağı aynı olup farklılık sadece terimlendirmededir. 

Sıfat tamlaması Sıfatlar ile ilgili en öneli iki özellik bir kelimenin sıfat olması için 

bir isimden önce gelmesi ve sıfat tamlaması oluşturmasıdır. 

İkinci önemli özellik ise tamlama ya girerken çekim eklerine ihtiyaç 

duymamalıdır. 

ValeriyKior’un şiirlerini incelerken tamlamaları her sıfat türü için ayrı ayrı tespit 

etmeye çalıştık. Örnekleri gruplandırmaya çalıştık.  

İncelenen metinler şiir olduğundan sıfatlara daha çok kelime halinde rastlanmıştır. 

Kelime grubu halindeki sıfatlara pek rastlanamamıştır. 

En çok görülen sıfatlar nitelik ve belgisiz zamirlerdir.  

Urum dili de Türk Dillerinden biri olduğundan sıfatların kullanılmasında aynılık 

vardır. Türkiye Türkçesinin bakış açısıyla sınıflandırılmasında herhangi bir mani ve 

uyumsuzluk yoktur. 

ValeriyKior’un şiirleri incelendiğinde bütün Türk Dillerinde olduğu gibi Urum 

Dilinde de sıfat tamlamaları zengin bir şekilde kullanılmıştır. 
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ДО ІСТОРІЇ НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА  

З ВЧЕНИМИ ЯПОНІЇ  

 Сидорчук Т.М. (Київ) 

Спектр наукових зацікавлень видатного вченого-сходознавця Омеляна 

Пріцака (1919-2006), його активна наукова організаційна робота і праця у 

провідних наукових університетах і міжнародних товариствах спричинили 

створення великого кола вчених і дослідників з усього світу, з якими він 

співпрацював і підтримував тісні офіційні та товариські зв’язки. Науково-творчі 

контакти О. Пріцака та японських вчених започатковуються у 1950-х рр., коли він, 

поряд із викладацькою роботою у Гамбурзькому університеті, разом з відомими 

німецькими сходознавцями, зокрема J. von Farkas, W. Heissig, H.O. Stange, A. von 

Gabain, B. Spuler, засновує міжнародне наукове товариство «Societas Uralo-

Altaica» (далі: SUA) та його часопис «Uralo-Altaische Jahrbücher» (далі: UAJ). 

Одними з перших членів SUA і співробітників UAJ були японські вчені Kazuo 

Enoki, Jirô Ikegami, Sitiro Murayama, Toru Saguchi, Gimfu Uchida, Hisashi Uehara, 

Nobuo Yamada.  

Ініційована О. Пріцаком і заснована разом із фахівцем з монгольської 

літератури W. Heissig у 1957 р. The Permanent International Conference of Altaists 

(далі: PIAC) стала ще одним осередком наукової співпраці вченого з японськими 

науковцями. Метою створення PIAC були щорічні наукові форуми алтаїстів із 

різних країн світу. З понад 40 науковців світу, нагороджених Gold Medal of the 

Permanent International Altaistic Conference, три нагороди отримали японські вчені 

– Shiro Hattorі (1983 p.), Hiderhiro Okada (1999 p.), Jirô Ikegami (2002 p.). 

 Як професор Вашингтонського (Сієтл) та Гарвардського університетів з 

початку 1960-х рр. О. Пріцак продовжує активно співпрацювати з японськими 

вченими-алтаїстами, а також налагоджує співробітництво та особисті наукові 

контакти з низкою японських дослідників різних галузей гуманітарної науки. У 

1978 р. вчений здійснив наукову подорож до Японії, де протягом двох тижнів 

відвідав п’ять японських наукових центрів – University of Tokyo, The Japan 

Academy, Kyoto University, Hokkaido University, Osaka University, виступав з 

лекціями та обговорював питання наукового співробітництва, зустрічався з 

японськими колегами – професорами Takayuki Ito, Eiji Mano, Shiro Hattorі, Kazuo 

Enoki, Akira Haneda, Nobuo Yamada, Jiro Ikegami, Tsukuo Togawa, Toru Horikawa, з 

якими мав тривалі наукові і особисті контакти.  

Як засновник і перший директор Українського наукового інституту 

Гарвардського університету О. Пріцак залучав до діяльності інституту 

якнайширше коло науковців із різних країн світу, в тому числі й з Японії. Одним 

із таких японських науковців є професор Kazuo Nakai, з яким О. Пріцак 

познайомився під час свого перебування в Японії у 1978 р. і який в подальшому 

пов’язав свою дослідницьку працю з українськими студіями. З липня 1980 р. по 

квітень 1982 р. Kazuo Nakai як Fulbright Scholar працював асоційованим 

співробітником Українського наукового інституту Гарвардського університету, 

досліджуючи українську історію.  
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Результатом і свідченням плідної наукової співпраці О. Пріцака з 

японськими вченими, що тривала понад 50 років, стали бібліотечна та архівна 

колекції вченого, які з 2007 р. зберігаються в Національному університеті «Києво-

Могилянська академія» і є доступними для всіх студентів і дослідників. 

Бібліотека зокрема включає монографії, збірники, періодичні видання, окремі 

статті японських вчених і видавництв японською, англійською та німецькою 

мовами. Значна частина книг була подарована О. Пріцакові японськими колегами 

і містить дарчі написи й автографи їх авторів та видавців. В архівній колекції 

зберігаються машинописні тексти статей, Curriculum Vitae, списки наукових 

праць, біографічні матеріали японських дослідників, інформаційно-довідкові 

матеріали університетів і наукових інституцій Японії. На особливу увагу 

заслуговує великий масив епістолярію О. Пріцака з японськими науковцями, що 

включає офіційні листи від різних університетів і наукових центрів, листи та 

листівки від окремих японських вчених. В цілому в колекції О. Пріцака 

зберігаються різноманітні матеріали 23 японських вчених з основних наукових 

центрів країни – Токіо, Кіото, Осака, Хоккайдо. Протягом понад 50 років основні 

напрями наукової комунікації та співробітництва між О. Пріцаком та японськими 

колегами були сфокусовані на дослідженні алтайських мов, порівняльної 

лінгвістики, історії та цивілізацій кочових народів Азії, історії України, наукової 

бібліографії, а також спільної організації та участі у наукових конференціях, 

виданнях, обміні науковою літературою тощо.  

 

 

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ 

У ВИБРАНІЙ ПОЕЗІЇ ЗАХОДУ І СХОДУ XVI – XVII СТ. 

(ЄЛИЗАВЕТА І АНГЛІЙСЬКА ТЮДОР – РЕЗМІ) 

Смольницька О. О. (Київ) 

Паралелі між європейською літературою християнської культури і зразками 

орієнтального красного письменства вже здійснювалися в сучасних українських 

студіях ([3], [5], [6]). Розширення методології та фактичної бази сприяє 

винаходженню комплексного аналізу та глибшого пізнання проблематики. 

Зокрема, це стосується психології творчості, а саме, відтворення (чи навпаки, 

анонімного змалювання) емоційного стану в пограничних ситуаціях, що створює 

нові можливості для перекладознавства, філософії, літературознавства. Так, 

незважаючи на різну традицію канонічних форм у поезії, наявні спільні мотиви у 

філософській та любовній ліриці Єлизавети І Англійської Тюдор (далі ЄА, 1533 – 

1603, коронувалась у 1559 р.) і кримського хана Багадира І Ґерая Хана (I Bahadır 

Geray Han, псевдонім Резмі, Rezmî, 1602 – 1641, був при владі з 1637 р.). 

Цитування вірша ЄА дається в нашому перекладі, Резмі – у перекладі М. Стріхи.  

Показовий вірш ЄА «На від’їзд монсеньйора» (“OnMonsieur’sDeparture”), 

адресатом якого, імовірно, був Франсуа де Валуа (герцог Алансонський), що 

гостював у королеви як претендент на її руку. 10 лютого 1582 р. він був уже у 

Фліссінґені (Нідерланди) [2, c. 169]. Перша строфа вірша (тут і далі виділення 



107 

 

провідних символів та антитез моє. – О. С.): «Я горе не наважусь показать, / 

Люблю – ненависть удавати мушу; / Кажу – та не наважуся сказать, / Хоч я 

німа – слова заповнять душу. / Я є – мене нема; в мороз горю, / Себе зреклась, 

мовчання не зборю» [1, с. 4] Кредодержавної поетеси можна вважати афоризм 

оригіналу: “I am, and not; I freeze and yet am burned, / Since from myself another self 

I turned”. Заключна строфа демонструє вибір між владним (відповідно, етикетом і 

політичним небажанням поступитися) та власне емоційним вибором: «О, дай мені 

закохане життя / Чи подаруй у смерті забуття» [1, с. 4]. У Резмі – суфійська 

філософськи-любовна газель: «Доволі в світі сім підлот – чеснот у нім не видко», 

де показова позначена символізмом кода: «Що з того, що рядки Резмі вогнем 

палають чорні?– / Всередині палає дім, а диму намневидко» [7, с. 615]: дім – це 

душа, внутрішній світ героя (у тому числі психіка), а полум’я і дим, відповідно, – 

зовнішній прояв емоцій. В іншій газелі заключний двовірш: «Червоний, мов 

тюльпан, вогонь у грудях значитьрани, / І я, Резмі, не знаю сам, відкіль сей пал 

угрудях» [7, с. 615]. Тюльпан – на Сході символ ідеального кохання, але ця квітка 

проросла з крові сердець закоханих (як гіацинт виріс на крові вбитого Гіацинта в 

грецькому міфі), ось чому у вірші тюльпан поєднаний з ранами; отже, наявні Ерос 

і Танатос. Також тюльпан у кримськотатарському орнаменті – символ юнака і 

чоловіка. Ці поезії також релігійні (лик коханої – непізнанний образ Аллаха: Бога 

не дано побачити фізичним зором; детальніше: [6]), і навіть політичні. Музою 

Резмі була його тронна дружина, поетеса Ханзаде-ханим (в українську науку 

введена А. Кримським, досліджена: [3]), тому, якщо прийняти цю версію, у 

наведених газелях також помітний конфлікт почуттів державного мужа і 

особистого вибору. Треба ще врахувати, що ханська поезія використовувалась як 

бойова, її ритм був наспівним. Маскування ліричного героя (як і постаті самого 

автора) стосується і фунеральної поезії [5] – наприклад, епітафії на смерть Ферах 

Султан. Приписування авторства тексту батьку, хану Ісламу ІІІ Ґераю (1604 – 

1654), мотивується тим, що «будь-хто з придворних поетів поставив би під 

віршем своє ім’я, і тільки самому ханові привселюдно належало виявляти 

стриманість у почуттях» [4, с. 14], у тому числі під час і після трагічних подій. 

Бажання «сховатися», постати завуальовано простежується і у традиції поетичних 

псевдонімів ханів. Згадана епітафія призначалася для увічнення, тобто це не 

випадок невідомому нікому, окрім автора, рукопису «в шухляді».  

Здійснений аналіз виявляє, що несподівані змістові паралелі у 

проаналізованих поезіях ЄА і Резмі виявляють імпліцитну символіку та ключові 

принципи: вишукана поетична форма дозволяє дисциплінувати складний 

емоційний стан, а опис трагічного (неможливого) почуття постає не словесною 

грою, а прикладом сублімації. Спільні символи: полум’я (вогонь, пал), власне 

кохання; наскрізний мотив – необхідність приховувати темперамент у 

переламний момент (з’ясування долі). Робота має перспективу продовження, 

оскільки вимагає україномовного перекладу та аналізу цікавих символікою та 

постаттю ліричного героя поезій кримських ханів та інших авторів Сходу.  
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ВОСТОК-ЗАПАД: ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕГЕЛЯ 

Сорока Ю. В. (Харьков) 

В истории философии западная философия традиционно идентифицируется 

как философия Запада, а восточная философия — как философия Востока. Запад 

и Восток понимаются в этом случае как макросоциальные, т. е. глобальные 

миросубъекты, устоялись концепты «западной философии» и «восточной 

философии». 

В европейской философской мысли дихотомия Восток-Запад была впервые 

сформулирована в “Философии истории” Гегеля, для которого Запад и Восток 

перестают быть географическими понятиями, а становятся обозначением двух 

неразрывно связанных, постоянно взаимодействующих, но противоположных по 

своей сути культурных миров. 

Гегель находил основания для противопоставления восточной и западной 

философии в «Лекциях по истории философии», начиная свое исследование с 

раздела «Восточная философия»: «Первой по времени является так называемая 
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восточная философия.». Выражение «восточная философия», как указывает он, 

«употребляется преимущественно для обозначения того периода, когда это 

великое всеобщее восточное воззрение соприкоснулось с Западом, со страной 

ограниченной меры, где преобладает дух субъективности». Кроме того, он 

обращает внимание на то, что: «.на Востоке нет ничего твердого; сколь 

неопределенна субстанция восточных людей, столь же неопределенным, 

свободным и независимым может быть также и их характер». «Философия в 

собственном смысле начинается на Западе, - пишет Гегель. — Лишь на Западе 

восходит эта свобода самосознания; природное сознание исчезает внутри себя, и 

тем самым дух погружается в себя. В блеске Востока индивидуум только исчезает; 

лишь на Западе свет превращается в молнию мысли, ударяющую в самое себя и 

создающую, исходя отсюда, свой мир». 

В «Философии истории» Гегель высказал ряд ценных догадок, связанных с 

пониманием исторической закономерности, роли великих людей в истории, 

поставил вопрос о смысле истории. В своем анализе общественного строя Гегель 

пошел дальше своих предшественников. Он подчеркивал большую роль 

материальной культуры, экономических и социальных отношений, 

географической среды в развитии человечества.  

Гегель различает четыре основных периода всемирной истории: восточный 

мир (Китай, Индия, Египет); греческий мир; римский мир; германский мир. 

Прогресс во всемирной истории осуществляется всегда каким-либо одним 

народом, дух которого является носителем Мирового Духа на данном этапе 

развития (в этой связи Гегель говорит о народном духе). Другие народы или 

изжили себя, или еще не дошли до необходимой стадии развития, поэтому они 

играют подчиненную роль. Цель мировой истории - познание Мировым Разумом 

себя. Мировой Разум воплощается на том или ином этапе в культуре того или 

иного народа - становится его народным духом. Осуществление этой цели 

означает начало упадка: познавая себя, народ видит свою конечность, 

ограниченность и открывает дорогу другим, более высоким принципам.  

Таким образом, всемирная история по Гегелю – это шествие Мирового духа, 

результат его деятельности. История человечества – это воплощение Мирового 

духа и ее общей целью является развитие свободы духа, применительно к 

человеку, обществу, культуре. Свобода, считает Гегель, является сама в себе 

целью, к реализации которой стремится дух. Мировая история есть не что иное, 

как воплощение этой цели, ради достижения которой в течение многих веков 

приносились неисчислимые жертвы. Именно эта цель, главным образом, 

реализуется и воплощается в истории, и именно она лежит в основе всех, 

происходящих в мире людей, изменений.  
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ЛУ СІНЯ 

(НА ПРИКЛАДІ ОПОВІДІ “ СПРАВЖНЯ ІСТОРІЯ А-К’Ю ”) 

Терновська А.П., Піхтовнікова Л.С. (Харків) 

В останні роки в Україні підвищилась зацікавленість у вивченні китайської 

мови. Але, як відомо, краще засвоєння мови досягається саме через розуміння 

літератури, передумов виникнення того чи іншого твору. У цій роботі ми будемо 

розглядати особливості індивідуального стилю видатного китайського 

письменника Лу Сіня. Під час аналізу плідним є врахування характеру, 

композиційно-мовленнєвих структур тексту: авторського монологічного слова та 

персонажного мовлення. 

Лу Сінь став засновником сучасної китайської літератури першої третини 

ХХ століття. Автор відомий також і як публіцист, критик, перекладач зарубіжної 

класики, творчість якого неодноразово була в центрі уваги як перекладачів, так і 

дослідників (М. Федоренко, Л. Ейдлін та ін.), [1]. Оповідання “ Справжня історія 

А-к’ю ” (1921), у якій на прикладі життєпису вигаданого (або збірного) героя на 

ім’я А-гуй показана реальна доля прошарку китайського суспільства початку ХХ 

століття. Оповідання є прикладом індивідуально-художньої реалізації власного 

сприйняття та переосмислення подій революції 1911 року. На реальному прикладі 

села Вейчжуан письменник правдиво показав процес розорення села, голод і 

убогість простих людей, свавілля чиновників і місцевої “ еліти ”. А в образі 

головного героя, сільського наймита А-к’ю, втілив у концентрованій формі 

“ головні патології національного характеру китайців ” [2,с.64].  

Лу Сінь був справжнім новатором як у галузі мови, так і в художньому стилі. 

Письменник сміливо й рішуче ламав архаїчну книжну мову веньянь і вимагав 

створення дійсної народної літератури, мова якої була б близькою і зрозумілою 

народу. Жива і простонародна мова особливо яскраво і вільно виступала у Лу 

Сіня в оповіді та діалозі. Експресія мови, форми звертання до співбесідника 

ставали невимушеними, вільними від традиційної церемонії та кодексу честі. Лу 

Сінь уникав описовості, зосереджував увагу на психологічній характеристиці 

героя, намагався побачити світ його очима та індивідуалізувати мовлення. Однією 

з найважливіших вимог, які він висував до себе та до якої він неодноразово 

звертався, був лаконізм в оповіді. Логічної ясності синтаксису Лу Сінь досягає 

добором простих зворотів, що рельєфно відтворюють логічний хід думок. У нього 

звичайні короткі і строго організовані речення. В аналізованому оповіданні Лу 

Сінь досить часто використовує гротеск. Для досягнення сатиричного ефекту 

письменник нерідко вживає слова в переносному значенні, поєднує 

загальновживану розмовну лексику з книжною. 
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ОБРАЗ САМУРАЮ ТА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ САМУРАЙСЬКОЇ ЕТИКИ  

У ЗАХІДНОМУ КІНЕМАТОГРАФІ  

Тимофеєнко А. В., Рибалко С.Б. (Харків) 

Після Другої Світової Війни спостерігається поширення інтересу до 

японської культурної традиції, що зумовлює появу низки наукових, науково-

популярних і публіцистичних творів. Кінематограф як інструмент відображення 

реальності також звертається до японської тематики, справляє вплив на 

громадське уявлення про Японію. Однією з поширених тем, до яких звертається 

кінематограф, є самурайська етика і образ самурая в цілому. 

Аналіз західних кінострічок, що вийшли у прокат після Другої світової 

війни, виявляє три найбільш характерні сюжети-репрезентанти самурайської 

тематики. Перший сюжет розкриває цілісне зображення феодальної Японії, яке 

часто будується на реальних історичних подіях. Даний сюжет поширився завдяки 

популярності японського режисера Акіри Куросава, який знімав переважно 

історичні фільми і здійснив спробу популяризації Японії доби Токугава. Дані 

фільми найчастіше відносяться до пригодницьких жанрів. Яскравим втіленням 

даного сюжету є фільм «Сьогун Маеда» (1991) режисера Г. Хеслера. Самурай 

Маеда представляється глядачеві доблесним воїном, який заради свого правителя 

втратив навіть дружину і сина. 

Другим варіантом інтерпретації самурайської тематики є класичний сюжет 

про виняткового героя, який опиняється у виняткових обставинах. Тут можливі 

дві версії: або іноземний громадянин опиняється в Японії, або японець опиняється 

в чужій країні. Головному герою доводиться вивчати особливості чужого 

світоустрою, його звичаї і правила. Серед найбільш успішних стрічок цього типу, 

що привернули увагу як широкої глядацької аудиторії, так і кінокритиків, слід 

визнати фільм «Останній самурай» (2003) Е. Цвіка. Сюжет побудований на 

поступовому осмисленні японської культури і самурайської етики американським 

капітаном, який потрапляє у полон до японських самураїв-заколотників. 

Головний герой стрічки, який прибув до Японії навчати сучасній військовій 

справі модернізовану японську армію, потрапляє у полон, де упритул спостерігає 

самурайський спосіб життя та переймається духом кодексу бусідо. Зрештою він 

стає поруч із бунтівниками захищати старі традиції. Точно підмітив Олександр 

Геніс, аналізуючи цей фільм: «справа самураїв стала непотрібною, проте їх дух як 

і раніше залишався – і залишається! – ідеалом японської культури. Самураї 

перетворилися в касту зберігачів національного ідеалу, в свого роду жерців 

обряду, який втратив сенс, але не мету – зробити людину господарем свого життя 

і смерті.»[1, С. 284] 

Третій тип сюжету передбачає звернення до традиційних тем і героїв, 

інтерпретуючи їх на новий лад. Яскравий приклад зазначеного підходу являє 
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картина Джима Джармуша «Пес-привид: шлях самурая». Головний герой 

афроамериканець, який живе за законами кодексу бусідо і вірно служить своєму 

Володарю. Сюжет збудований таким чином, що головному герою необхідно 

обирати між честю воїна і життям. Невластива західній людині думка про гідне 

самогубство є центральною ідеєю даного фільму.  

Фільм піддався жорсткій критиці з боку кінознавців за інтерпретацію 

класичного тексту «Приховане в листі», де викладені основи самурайської етики. 

На думку фахівців, «Джармуш не робить навіть мінімально необхідну для 

справжньої світоглядної ідентифікації спробу наблизитися до реального змісту 

самурайської життєвої доктрини» [2, с. 23]. Дослідники вважають, що, режисер, 

звертаючись до духовного посібника воїна, намагався обґрунтувати прагнення 

самурая до смерті для західної аудиторії. 

Самураї відігравали важливу роль у формуванні національного характеру та 

культурної ідентичності японців. У західному кінематографі післявоєнного 

періоду спостерігається не тільки віддзеркалення принципів самурайської етики, 

але також їх переосмислення. Водночас, слід зауважити, що якщо у кіноверсіях 

Акіри Куросава представлені різні типи самураїв, то на західному екрані самурай 

подається завжди як героїзована постать.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАДИЦІЙНОЇ КИТАЙСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ  

Тимошевська Я.Ю., Огієнко К.О.(Харків) 

Досліджуючи різноманітні джерела інформації з теми «Особливості 

традиційної китайської драматургії», ми з'ясували, що театр у Китаї має тривалу 

та складну історію. Театральне мистецтво Китаю започаткувалося у народній 

творчості, в піснях та танцях народу Китаю, релігійних ритуалах. Розвиток жанрів 

традиційної китайської драматургії відбувався в Сунську, Юаньську, Мінську 

епохи та по теперішній час. Протягом 10-19 сторіччя відокремлюються такі 

театральні жанри, як театр ляльок, театр тіней та театр драми. 

 Але в історичних джерелах є записи про існування в період «Весни та 

Осені» (772-481 роки до н.е.) акторів, які вміли співати, танцювати, копіювати 

зовнішність та поведінку людей.Подібні ролі виконують жінки, і чоловіки, і все 

це служить для зображення людей знову ж з нижчих верств суспільства [1, с. 43-

46]. У письмових пам'ятках наступних епох часто зустрічалися терміни чан-ю 

(співак, актор що співає) та пай-ю (комік, шут). З вистав цих акторів пізніше 
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народжується нова форма вистав байсі (сто вистав) або цзя одісі (бодання). Ці 

вистави відбувалися на відкритому повітрі у великі свята. До них належали 

різноманітні циркові номери – акробатика,фехтування, ходіння канатом, змагання 

в силі, танці з гігантськими макетами тварин. 

 Пізніше великою популярністю користуються вистави на історичні сюжети 

– «Танок з мечами», який виконується і в сучасному театрі ліцюй. 

 Китайський театр тіней – один з видів театрального лялькового мистецтва, 

початківець китайської драматургії. Він налічує 2000-річну історію і є одним з 

найпопулярніших в народі театральних жанрів. Сюжети вистав театру тіней 

беруться зазвичай з популярних романів, легенд, казок, що зрозумілі та цікаві 

китайським глядачам, особливо селянам.  

 У наші дні з появою нових видів розваг театру тіней загрожує зникнення. В 

Китаї вже говорять про необхідність внести замовлення на включення театру 

тіней до Реєстру об’єктів світового спадку ЮНЕСКО, щоб уникнути зникнення 

цього виду східного мистецтва. 

 На щастя, доки сучасні кіно та телебачення ведуть суперечки між собою за 

глядача, в Китаї продовжується розвиток і збереження для нащадків найкращого 

стародавнього мистецтва, яке завжди є сучасним і новим. 

 Особливою популярністю також користуються театри ляльок на пальцях, 

на паличках та театр маріонеток. Лялькові вистави відбувалися не стільки для 

розваг, скільки для того, щоб подякувати богам та знищити сили зла.  

 Китайський ляльковий театр мало вивчений навіть для теперішнього часу, 

більшість його описів зроблені порівняно нещодавно, головним чином у 20-му 

сторіччі. При цьому культурний шар китайської цивілізації багатоликий та 

необмежений, і неможливо переоцінити його значення. Навіть для європейців 21-

го сторіччя він здебільшого залишається загадковим. 

У ряді місцевих театрів ставились також п'єси, що відображали життя і 

працю народних мас. Всі ці твори не мали єдиного стабільного тексту; нерідко 

кожна трупа виконувала свій варіант п'єси [2, с. 43]. 

 Досліджуючи історію розвитку та особливості драматургії Китаю, ми 

з'ясували спільні та відмінні ознаки театральних жанрів, навчилися аналізувати та 

систематизувати матеріал, працювати з різноманітними джерелами інформації, 

робити висновки.  
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МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА ВИКЛАДАЧА 

 ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА УРОЦІ 

Топило М.О., С.А. Віротченко (Харків) 

Мовленнєва поведінка – є однією з важливих вмінь сучасного 

викладача.Мовленнєва поведінка як категорія педагогічної науки – є невід'ємним 

атрибутом його професійної діяльності, що спрямований на виховання, навчання 

та розвиток зростаючої особистості студентів. Ми розглядаємо мовленнєву 
поведінку як структурний компонент мовленнєвого спілкування, як цілісний 

процес взаємодії між учасниками комунікації, спрямований на реалізацію 

конкретної, життєвої цільової установки, що протікає на основі зворотного зв'язку 

в конкретних видах мовленнєвої діяльності. Результатом мовленнєвої діяльності є 

думка і текст, а результатом мовленнєвої поведінки виступають відносини між 

людьми [5]. 

Уміння педагога побудувати взаємодію зі студентами так, щоб його мова 

стала дієвою та ефективною, вміння утримувати увагу та знаходити оптимальні 

засоби комунікації в складних ситуаціях учбового процесу – є основними 

елементами професіоналізму сучасного викладача. Однією зі складових 

професійної мовленнєвої культури викладача є культура мови. Суттєвою ознакою 

культури поведінки викладача є дотримання мовленнєвого етикету [3]. 

Модель мовленнєвої поведінки викладача іноземної мови являє свого роду 

еталон, на підставі якого можна організувати процес викладання нерідної мови [2]. 

Під час написання роботи, було досліджено 3 моделі мовленнєвої поведінки: 

моделі ефективної, позитивної та негативної мовленнєвої поведінки. Також було 

проведено дослідження щодо ефективності цих методів на практиці. Для 

проведення дослідження, ми обрали такі методи: анкетування та інтерв’ювання 

студентів, перегляд відео занять та відвідування занять викладачів. 

Слідом за Н. Г. Санніковою зазначаємо, що модель ефективної мовленнєвої 

поведінки викладача повинна бути побудована з урахуванням аналізу якостей та 

властивостей особистості, розкриття структури професійної діяльності, специфіка 

якої пов'язана з білінгвізмом. Ця модель забезпечує облік рівня культури, знань, 

інтересів, соціального статусу викладача, ступеня залучення його та студентів у 

процес спілкування, прагнення досягти певного впливу на них [1].Дослідивши 

поведінку викладачів, виявилося, що більшість з них є культурними, розумними, 

творчими людьми. 

Викладач, який реалізує позитивну модель, демонструє високий рівень 

освіченості, проявляє любов до дітей, доброзичливість, справедливість, 

відповідальність, активність, виявляє творчий підхід до вирішення поставлених 

перед ним завдань, поєднує ввічливість, терплячість, тактовність, уважність і 

чуйність в своїй мовленнєвій поведінці [4].У ході дослідження позитивної моделі 

поведінки, ми з’ясували, що використовуються такі фрази: «доброго дня», 

«дякую», «шановні студенти», «сідайте, будь ласка», «молодець» та інші. Жести: 
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схвальне кивання головою, привертання уваги до дошки за допомогою руки, тощо. 

Також використовується привітна міміка обличчя. 

Викладач, який реалізує негативну модель, може виявляти зайву 

балакучість, відсутність любові до дітей, несправедливість, прискіпливість, 

безвідповідальність, зрозумілість, злопам'ятність, відсутність творчого підходу до 

вирішення навчальних завдань, неввічливість, невихованість, нетактовність, 

байдужість, користь. Демонстрація перерахованих особистісних якостей справляє 

негативний вплив на процес спілкування, налаштовує студентів на негативне 

сприйняття викладача й його дій, знижує ступінь їх інтересу до досліджуваного 

предмета [4]. Під час дослідження негативної моделі мовленнєвої поведінки, ми 

з’ясували, що використовуються такі жести: вказівка студенту на двері, удари 

рукою по столі, тощо. Також, переважає використання таких вказівних слів та 

фраз: «встав», «вийшов», «іди геть» та інші. 

Таким чином, у результаті аналізу теоретичної літератури та власного 

дослідження ми встановили, що, на жаль, у навчальному процесі переважає 

негативна модель, яка не сприяє розвитку особистості, вона заважає учням 

сприймати навчальний матеріал і є загрозою для психічного розвитку студентів. 

Негативна модель поведінки викладача не сприяє заохоченню студентів до 

вивчання навчального матеріалу. Викладачі повинні прагнути використовувати на 

уроці лише позитивну модель мовленнєвої поведінки. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАН АЗИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХІХ СТ. И ВОЕННО-ИНСТРУКТОРСКИЕ МИССИИ 

РОССИИ 

Фалько С.А. (Харьков) 

Вторая половина ХІХ в. является временем стремительных преобразований в 

сфере военного дела. Это было связано, в первую очередь, с продолжающейся 
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промышленной революцией в мире. Пионером преобразований в военной сфере 

выступали европейские страны и США.  

В стремлении к преобразованиям не остались в стороне от модернизации 

своих вооруженных сил и большинство азиатских стран. Наряду с экспортом 

оружия и снаряжения, в странах Востока понимали важность структурных 

изменений в своих войсках. В том числе преобразования в армии произошли и в 

странах азиатского региона – Иране, Афганистане, Бухарском эмирате, Корее, 

Японии и Китае. 

В целом усиление армии являлось важной частью политики централизации 

власти в странах азиатского региона. Сильная армия была одним из важнейших 

инструментов проведения активной политики, как внешней, так и внутренней. 

Поэтому естественно, что для центральных афганских властей такой 

государственный институт, как армия, был ключевым средством обеспечения их 

власти в стране со столь разнородным населением. 

Реформы конца XIX в. в азиатских странах, если взять их в целом, были 

отражением стремления ряда стран Востока вырваться единым рывком из 

состояния отсталости и сравняться с демонстрировавшими свое превосходство 

европейцами. В первую очередь, встать на путь европеизации и реформ 

побуждало стремление преодолеть военную слабость. 

Одной из составляющих заимствования лучших сторон военных 

преобразований в армиях Азии видели в организации реформ с помощью военных 

инструкторов из Англии, Франции, Германии и других европейских стран. Свою 

лепту в обучение военнослужащих стран Востока внесло и военное ведомство 

России. 

Многие азиатские лидеры рассматривали модернизацию весьма узко: с 

тактической точки зрения укрепления армии и обеспечения защиты 

контролируемой ими территории от внешней экспансии. Труднодоступность 

территории ряда азиатских стран для передвижения современных армий и 

сознательный отказ от улучшения инфраструктуры был частью такой тактики. 

В контексте темы отметим: слабое внимание к изучению феномена 

российской колониальной политики в период присоединения центрально-

азиатских земель к империи, привело к искажению ряда исторических фактов. 

Один из аспектов этой тематики – отношение военного руководства России к 

протекторатам империи –Бухарскому эмирату и Хивинскому ханству. 

Вопрос исследования деятельности военных инструкторов России в странах 

Центральной Азии во второй половине ХІХ в. не раз становился предметом 

изучения историков. Деятельности российских военных инструкторов в Персии 

посвятили свои работы Тер-Оганов Н.К., Красняк О.А., Гоков О.А., Казем-Заде Ф. 

Деятельность русской военной миссии в Корее рассматривается в работах 

корейского исследователя Ким Ен-Су и российского историка Хохлова А.Н. 

Последний также занимался изучением деятельности русских военных 

инструкторов в Цинском Китае. Этой же теме посвятил часть своей работы Попов 

И.М. Отдельные эпизоды этой темы поднимал историк Дацышен В.Г. Интересно 
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исследование Добычиной Е.В. о планах использования российской военной 

миссии в исследуемый период в Китае. Работы вышеуказанных авторов 

охватывают различные аспекты деятельности миссий: военные, политические, 

финансовые, а также вопросы межведомственных отношений. Большинство 

исследователей в своих работах опирались на документы из фондов Архива 

внешней политики Российской империи. Другие исследователи, к примеру, 

Н.К. Тер-Оганов, при изучении истории инструкторских миссий России в Персии 

шире использовал документы Российского государственного военно-

исторического архива. Исследователи изучали работу российских миссий в 

Персии, Корее, Китае и др. странах, однако обобщающей работы о деятельности 

военных инструкторов в Азии в конце ХІХ в. еще не создано. Этой теме и 

посвящен доклад автора. 

Литература 

1. Всемирная история : в 6 т. т. 5 : на пути к индустриальной цивилизации / отв. 

ред В.С. Мирзеханов. – 2014. – 940 с.  

2. Гоков О.А. Российские офицеры и Персидская казачья бригада (1877-1894 гг.) 

// Canadian American Slavic Studies. – 2003. – Vol. 37. – № 4. – Р. 395–414.; Гоков 

О.А. Кризис в Персидской казачьей бригаде 1889–1895 гг. // Клио. – 2008. – № 2. – С. 91–

98. 

3. Дацышен В.Г. Русский военный советник в Китае полковник П.П. Воронов / 

В.Г. Дацышен // Военно-исторический журнал. – 2012. – № 5. – С. 38–44. 

4. Добычина Е.В. Разведка России о японском военном влиянии в Китае на 

рубеже XIX–XX веков / Е.В. Добычина // Вопросы истории. – 1999. – № 10. – 

С. 123–138. 

5. Красняк О.А. Становление иранской регулярной армии в 1879–1921 гг.: По 

материалам архивов русской военной миссии. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 160 с. 

6. Казем-Заде Ф. Борьба за влияние в Персии. Дипломатическое противостояние 

России и Англии. / Ф. Казем-Заде – М.: Центрполиграф, 2004. – 544 с. 

7. Ким Ен-Су. Русские военные инструкторы в Корее и Корейская армия / Ким 

Ен-Су // Русский сборник : исслед. по истории России / ред.-сост. 

О. Р. Айрапетов, М. Йованович, М. А. Колеров, Б. Меннинг. – М., 2006. – Т. 2. 

– С. 218–244. 

8. Попов И.М. Россия и Китай: 300 лет на грани войны / И.М. Попов. – М. : 

Астрель : Ермак, 2004. – 510 с. 

9. Фалько С.А. Военно–инструкторская миссия под руководством полковника 

К.В. Церпицкого в Бухарский эмират (1884 г.) / С.А.Фалько // Гілея: науковий 

вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2016. – 

Випуск 109. (№6) – С. 106–115.  

10. Хохлов А.Н. Д.В. Путята и его план модернизации корейской армии (1896-

1898) / А.Н. Хохлов // Вестник Центра корейского языка и культуры. – Вып. 15. – 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. – С. 172-202. 

11. Хохлов А.Н. Военная помощь России Китаю в конце 50-х – начале 60-х годов 

XIX в. / А.Н. Xохлов // Страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии : 



118 

 

История и экономика. – М., 1967. – С. 121–130.; Хохлов А.Н. Попытки 

укрепления маньчжурских войск в Китае во второй половине XIX – начале XX в. / 

А.Н. Xохлов // Вопросы истории и историографии Китая : сб. ст. – М., 1968. – 

С. 203–244.; Хохлов А.Н. Англо-франко-китайская война (1856 – 1860 г.г.) и 

вопрос о помощи России Китаю / А.Н. Хохлов // Документы опровергают. – М., 

1982. – С. 284–339. 

12. Тер-Оганов Н.К. Персидская казачья бригада. 1879-1921 гг. / Н.К. Тер-Оганов. 

– М.: Институт востоковедения РАН, 2012. – 352 с. 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ 

Фрегер И.И. (г. Харьков) 

Ни для кого не секрет, что последним временем китайский язык стал 

топовым языком. За последние какие-то лет 10, все больше и больше людей хотят 

освоить данный язык. Но просто ли это сделать, остается загадкой, ведь 

китайский язык и его методика преподавания в корне отличается от языков, к 

примеру, германской языковой семьи. Как поступить в таком случае, поддаться 

веянью современного мира и пойти на риск, или же выбрать менее сложный язык 

для изучения. Как гласит китайская народная мудрость: «Найти хорошего учителя 

нелегко, найти хорошего ученика — стократ труднее». Но можем ли мы 

согласиться с этой пословицей. Имея уже опыт преподавания, скажу, что многое 

зависит от самой методики преподавания и от атмосферы во время самих 

практических занятий. Так как китайский язык стал популярным относительно 

недавно, только сейчас китаисты начинают четко описывать методику 

преподавания, но довольно часто оставляютправо выбора за самим 

преподавателем.  

Когда мы на личном опыте сталкиваемся с плохим усвоением материала 

студентами, мы начинаем думать о своих собственных методиках преподавания, 

будь то игровая методика или использование аудио и видео материала. Если 

говорить о преподавании языка языконосителем, то китайские преподаватели 

часто используют презентации в PowerPoint, что помогает студенту не только 

услышать, но и увидеть, о чем именно ведется разговор. Мы можем прослушать 

аудио и запомнить на слух или же просмотреть видео курс и увиденное отложится 

в нашей зрительной памяти, мы можем проделать большое количество 

тренировочных упражнений на грамматику, после чего студенты смогут 

правильно построить предложения с той или иной конструкцией. Но как сделать 

так, чтобы студенты переступили барьер и начали говорить, и думать на не 

родном языке. Вот мы и столкнулись с более масштабной проблемой под 

названием «устная речь». Какая методика может помочь студенту говорить на 

китайском языке, имея уже за плечами неплохой словарный запас. Надо понять 

корень этой проблемы и искоренить её. Как показывает опыт, вся суть кроется в 

страхе сделать ошибку и сказать неправильно. Но как же переубедить студента 

говорить при любых условиях, даже если он допускает ошибки. Выход есть, хотя 
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бы раз в неделю проводить круглые столы либо же просить студентов 

подготовить на интересующую их тему диалоги, монологи или же какие-то 

сообщения, которые смогут не только помочь расширить словарный запас, но и со 

временем студент перестанет боятьсяпри всехвыступать с докладом. Но разве это 

поможет в решение глобальной проблемы устной речи, возможно нет. И что 

делать, если студент сделал во время доклада ошибки. Ни в коем случаи не надо 

студенту ставить плохую оценку, нужно поощрять самостоятельную работу. 

Необходимо объяснить, в чем была ошибка, привести примеры употребления, 

тогда и у оратора и у слушателей отложится в памяти, что лучше говорить так, а 

не иначе. Можно также вместо оценки поощрить выступающего дополнительным 

бонусом, который повлияет на финальную оценку. Такой метод поднимает не 

только уровень китайского языка у студентов, но и способствует интересу к 

поиску дополнительного материала и подготовки самой презентации. 

Существует много различных способов изучения, много методик 

преподавания, остается только иметь малейшее желание и даже самый сложный 

язык станет вам как родной.  

 

 

ДИЗАЙН ЛІВАНСЬКОГО ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА  

 У ПРОЕКТАХ ПОЧАТКУ ХХІ ст.  

Хішам Кобейсі (Харків) 

Сучасний Ліван є країною, де стрімко розвивається будівництво після низки 

воєнних конфліктів і встановлення миру. Економічне піднесення, зростання 

туристичних потоків, розвиток професійної освіти та відкритість країни для 

зарубіжного співробітництва – усе це створило сприятливі умови для розвитку 

дизайну і, зокрема, у галузі житлових приміщень. За останнє десятиріччя в Лівані 

у кілька разів зросла чисельність дизайнерів і дизайнерських компаній, які, через 

високу конкуренцію, суттєво підвищили рівень дизайнерських пропозицій.  

Дизайнерська активність Лівану не залишилася непоміченою як у регіоні, 

так і в Європі. Ліванські фахівці запрошуються до участі в проектуванні як у 

сусідніх високорозвинених країнах (Катар, Абу Дабі тощо), так і в Іспанії, Італії, 

Франції, Росії. Ліванські інтер’єри публікуються на шпальтах європейських 

спеціалізованих видань і професійних Інтернет-сайтах. Водночас фахової критики 

відносно напрацювань ліванського дизайну і тим більш ґрунтовних досліджень до 

сьогодні ще не відбулося. Отже, уявляється актуальним звернення до сучасного 

ліванського проектування житлових приміщень з метою визначення провідних 

тенденцій у цьому процесі та характерних представників.  

Загальна картина дизайнерських проектів у сучасному Лівані формується як 

колишніми випускниками ліванських вишів, так і дизайнерами, що отримали 

освіту за кордоном, і зарубіжними фахівцями, котрі обрали місцем проживання та 

професійної діяльності Ліван. Одночасне представництво носіїв різних 

дизайнерських шкіл в одному просторі сприяє обміну досвідом, інтенсифікує 

взаємовплив східного та західного підходів до організації житлового середовища. 
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Зазначені процеси уможливлюють не лише процеси глобалізації, які певною 

мірою стандартизують функціональні та технічні вимоги до житлового 

середовища. Ліван, внаслідок географічних, історичних та культурних 

особливостей можна розглядати як країну, що має багатовіковий досвід 

перебування на перехресті культур і цивілізацій, успішно поєднує традиції різних 

народів, релігій, минулого та сучасності. На історико-архітектурній мапі країни 

можна бачити виразно східні та середземноморські об’єкти, які містять ознаки 

взаємовпливу. Прикметним уявляється й визначення сучасних підходів до 

організації житлового середовища у професійному колі дизайнерів. Зокрема, 

інтер’єри, що спираються на традиції мусульманських народів, класифікуються як 

«східні», орієнтовані на середземноморський досвід – «класичні»; інтер’єри, що 

пропонують західні модерністичні концепції – як «сучасні». Втім, слід зауважити, 

що такий розподіл є досить умовним, позаяк елементи протилежних традицій 

присутні у всіх типах проектування.  

Характеризуючи сучасну дизайнерську практику в цілому, відзначимо, що 

серед її учасників сьогодні як окремі дизайнери, так і дизайнерські бюро та 

компанії. Якщо останні продукують більш універсальні проектні рішення, то 

перші, претендуючи на авторський дизайн, намагаються досягти упізнаваності 

свого підходу. Багато з них виступають одночасно як у галузі середовищного, так 

і предметного дизайну, що дозволяє насичувати проектоване середовище 

ексклюзивними елементами. Як приклад, можна навести розробки таких 

дизайнерів, як Бачір Надер, Карла Мюнцер та ін.  

Слід також відзначити діяльність дизайнерських бюро, які працюють під 

трендом відомих ліванських архітекторів і дизайнерів, котрі вже тривалий час 

працюють по всьому світу, здобувши слави мега-зірок сучасного дизайну. 

Найуспішніші дизайнерські компанії Лівану належать митцям різного фаху: 

архітекторам, модельєрам, сценографам та ін. Як приклад, можна згадати таких 

всесвітньовідомих митців, як Жозеф Карам та Елі Сааб.  

 

 

 

«ЕПОХА ПАРТІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА РОЗВИТКУ» У 

ТУРЕЧЧИНІ:  

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОЇ І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

Шаленна Н.М. (Львів) 

 Починаючи з перемоги на парламентських виборах 2002 р., Партія 

справедливості та розвитку (ПСР) користується підтримкою турецького 

електорату, а її лідер, Реджеп Таїп Ердоган, із фактичного аутсайдера політичного 

життя еволюціонував до одного з найбільш впливових державних лідерів світу.  

ПСР здобула більшість голосів на виборах до ВНЗ Туреччини 2007, 2011, 

2015 рр., стала лідером усіх місцевих виборів із 2004 р. А після президентських 

виборів 2007 р., коли посаду глави держави зайняв А. Ґюль, соратник Р. Ердогана, 

вперше за історію Турецької Республіки дві найважливіші державні посади 
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отримали представники однієї партії, причому проісламської. Володіючи 

більшістю місць у парламенті, представники ПСР зайняли фактично всі пости 

державного апарату і здобули абсолютний вплив на процес прийняття рішень, а 

отже, і на формування та реалізацію політики держави.  

Багаторічний успіх партії значною мірою зумовлений її продуктивною 

діяльністю на початку урядування. До найбільших досягнень Р. Ердогана та його 

команди можна віднести вихід Туреччини із загальної системної кризи і значне 

економічне зростання, лібералізацію релігійної сфери, успішне реформування 

законодавства.  

 За час прем’єрства Р. Ердогана Турецька Республіка увійшла до десятки 

економік світу. Основним здобутком уряду стало вражаюче зростання інвестицій. 

ПСР вдалося законодавчо закріпити сприятливий інвестиційний клімат, що 

дозволило вагомо збільшити вливання у турецьку економіку. Слід зазначити, що 

поряд із традиційно високим відсотком інвестицій з країн ЄС та США, Туреччина 

отримує значний притік фінансів із розвинутих держав ісламського світу. З 

негативних аспектів експерти вказують на стабільно високий рівень безробіття і 

дефіцит торговельного балансу. 

Проісламські позиції ПСР, декларовані ще з початку її формування у 2001 р., 

були загалом підтримані населенням. Партійні представники пропагували 

створення моделі демократичного або ліберального ісламу в Туреччині. Вони 

наголошують на важливості ісламської релігії у турецькій ідентичності, і на 

початку уряд активно працював у напрямку розширення прав і свобод для 

мусульман в умовах світського режиму. Поряд з іншими заходами, було 

послаблено вплив військових, традиційних захисників секуляризму, а це неабияк 

заохочувалося з боку ЄС як важливий крок до демократизації країни. Що більше, 

ПСР спочатку користувалася значною підтримкою впливового у Туреччині 

ісламського руху Ф. Ґюлена, за рахунок чого зростав і кредит довіри виборців.  

Декларована прозахідна орієнтація у зовнішній політиці також 

приваблювала турецький електорат. Лідери ПСР наголошували на незмінній 

важливості стратегічного партнерства зі США та незворотності у реалізації курсу 

на повну інтеграцію до ЄС. Діяльність із наближення турецького законодавства 

до правових норм і стандартів ЄС дала перші вагомі результати – у 2005 р. 

розпочато офіційні перемовини про вступ Турецької Республіки до ЄС. У 

поєднанні з «турецьким економічним дивом» це значно підняло політичний 

рейтинг Р. Ердогана. 

Однак, сучасний стан справ у державі вказує на те, що політика партії була і 

залишається далеко неоднозначною. Починаючи з 2007 р., заручившись високим 

рівнем підтримки населення, Р. Ердоган почав просувати законодавчі акти, які 

мали на меті відновити вплив ісламу на життя населення. За результатами 

референдуму 2010 р., було схвалено зміни до Конституції, які фактично 

нівелювали вплив армії та Конституційного Суду на державне керівництво. 

Однопартійний уряд ПСР, що практично не мав опозиції, наполегливо зайнявся 
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реалізацією своєї ідеологічної доктрини, яка за декларованим поміркованим 

консерватизмом має всі ознаки ісламізації суспільства і держави.  

Дедалі виразнішими ставали ознаки авторитаризму в державному 

управлінні. 2012 р. прийнято Закон про президентські вибори, відповідно до якого 

президента тепер повинен обирати народ на загальному голосуванні. Вже на 

перших всенародних виборах 2014 р. перемогу здобув Р. Ердоган і закріпив свої 

позиції на посаді глави Туреччини.  

Звичайно, така діяльність ПСР не могла залишитися непоміченою у 

середовищі секулярного турецького суспільства. Результатом стали антиурядові 

протести населення у червні 2013 р., що розпочалися в Стамбулі і поширилися по 

всій території Туреччини. Масове невдоволення викликав також скандал, 

пов’язаний з операцією «Великий хабар», що значно дискредитувала ПСР і 

знаменувала остаточний розрив її відносин з рухом Ґюлена. Керівництво ж 

держави розпочало «демонізацію» всіх опозиційно мислячих осіб, які 

зараховувалися до списку ворогів держави. Апогеєм тривалої політичної кризи у 

Туреччині стала спроба державного перевороту 15-16 липня 2016 р., після якого 

країною прокотилася хвиля масових звільнень і арештів. Р. Ердоган скористався 

моментом для повного усунення своїх політичних опонентів перед черговим 

референдумом щодо конституційних реформ у сфері розширення повноважень 

президента. 

У своїй сучасній зовнішній політиці Туреччина позиціонує себе як 

«регіональний гравець із глобальною сферою впливу». Тривалий час 

спостерігається дистанціювання від політики США і непослідовність у 

євроінтеграційній політиці. Натомість активізується діяльність турецького уряду 

на Близькому і Середньому Сході, у чорноморському, каспійському і 

центральноазійському регіонах. Є тенденції до повного відновлення партнерства з 

Росією. Дедалі частіше у промовах турецького президента присутні критичні 

висловлювання на адресу західних партнерів. 

Таким чином, діяльність Р. Ердогана і провладної ПСР сьогодні має всі 

ознаки політики, що базується не на основі національних інтересів, а стосується 

збереження влади певним колом осіб. А це не лише породжує розкол усередині 

турецького суспільства, а й загалом послаблює позиції країни на міжнародній 

арені. 16 квітня 2017 року може стати знаковою датою в історії сучасної 

Турецької Республіки, адже турецький народ фактично обиратиме, яким курсом 

рухатиметься держава далі.  

 

 

ЯПОНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПЛАКАТ 

Шауліс К.К. (Харків) 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризується значною кількістю 

екологічних катаклізмів і проблем, пов’язаних зі збереженням навколишнього 

середовища. Бомбардування японських міст Хіросіма та Нагасакі, трагедії на 

ЧАЕС та Фукусімі-1 були одними з основних факторів, що актуалізували 
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екологічний напрям у галузі графічного дизайну і, зокрема, плакаті. Зазначене 

співпало й зі світовим екологічним рухом, що призвів до появи такого поняття, як 

«екологічний дизайн». Словник дизайну й ергономіки дає наступне визначення 

цьому поняттю: «Екодизайн – напрямок дизайнерської діяльності, в якому 

домінуючими чинниками є вимоги охорони довкілля, економії природних 

ресурсів, безвідхідних технологій виробництва, організації процесів розумного 

споживання та перероблення продукції» [1].  

Перші спроби окреслити особливості зазначеного явища відбувалися 

переважно у царині арт-критики і стосувалися триєналє «4-й блок» – виставки-

конкурсу, організованої професором ХДАДМ О. Векленко. Нотатки щодо 

художніх якостей представлених плакатних версій містяться в оглядах 

харківських мистецтвознавців Л. Савицької, М. Конєвої, С. Рибалко, О. Векленко. 

Ґрунтовні дослідження щодо розвитку еко-проблематики на теренах харківської 

школи знаходимо у дисертаціях О. Гладун, О. Северіної. Приклади аналізу 

екоплакатів з використанням ієрогліфіки демонструє праця Чен Чжоу, у якій 

декілька сторінок присвячено плакатам китайських майстрів. Щодо японської 

частини колекції «4-го блоку», то спеціальних розвідок наразі не існує.  

Окреслимо провідні тенденції у розвитку японського екоплакату на 

прикладі робіт лауреатів і призерів фестивалю. У розмаїтті ідей і рішень виразно 

виокремлюються три групи: графічні, шрифтові та плакати, виконані у техніці 

фотоколажу. Серед майстрів першої групи – Йошитеру Асаі, Томоюкі Судзукі, Іто 

Хірояшу, Фукуда Шигео. Усі вони використовують виключно графічні засоби 

художньої виразності, техніки та прийоми. Серед дизайнерів, які використовують 

шрифт як формотворчу одиницю слід назвати Курікі Макото, Нііомі Маі, Сокей 

Такаші, Міцу Ватанабе. Плакати цієї групи несуть «подвійне» навантаження. 

Зміст, який його автор вкладає у свою роботу, розкривається як за допомогою 

тексту, так і за допомогою образу, що утворюється шрифтовими символами. У 

цілому ієрогліфічні знаки у таких плакатах виступають у двох аспектах: як 

доповнення до зображення та у якості зображення.  

Мацуі Кейдзо, Аракі Юко, Конесато Андо, Таканокура Йошинорі 

репрезентують фотоколажний плакат. Їхні роботи здебільшого сконцентровані на 

зображенні людини та природи. Від плакатів попередньої групи їх відрізняє 

використання художньої та документальної фотографії, що привносить 

реалістичне забарвлення, загострює та актуалізує плакатне повідомлення.  

Однією з яскравих характеристик, що притаманна більшості представлених 

у колекції «4-го блоку» робіт, є серійність. Останнє є усталеною традицією в 

японському мистецтві ще від ХVIII ст. (серії гравюр Кітагава Утамаро, Ісода 

Корюсай, Кацушіка Хокусай, Андо Хірошіге, Йошітоші Тайшьо та ін.). Як 

зазначав у своїх дослідженнях російський японіст М. Успенський, серійність є 

однією з прикметних ознак гравюри укійо-е. Але, на відміну від славнозвісних 

попередників, у яких окремі аркуші об’єднувались за тематичним принципом, 

сучасні майстри досягають ефекту «серійності» завдяки застосуванню єдиного 

композиційного прийому. 
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Характеризуючи зміст японських екоплакатів, відзначимо, що в них 

акцентується увага не стільки на подіях тих страшних часів, скільки на наслідках, 

що відчуваються вже сьогодні, та прогнозах щодо майбутнього «життя» у новому 

«передбаченому» світі.  

Література: 

1. Словник з дизайну і ергономіки : термінологічний словник для фахівців з 

дизайну і ергономіки, інженерів, конструкторів, студентів ВНЗ / В. О. Свірко [та 

ін.]; під заг. ред. В. О. Свірка. – 2-ге вид., перер. і доп. – Харків : НТМТ, 2009. – 

131 с. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У КИТАЙСЬКІЙ 

ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ) 

Шейко Н.А., Донець П.М. (Харків) 

В даний час йде бурхливий процес американізації українського суспільства 

в цілому і української мови зокрема, завдяки мережі Інтернет, ЗМІ, «моді» на 

англійські слова. Вивчаючи причини запозичень англіцизмів, можна помітити, що, 

основною причиною є відсутність відповідного поняття в когнітивній базі мови-

рецептора. Коло нових понять та явищ, що мають українське походження, 

обмежене. Тому більш простим і ефективним вважається запозичення вже 

існуючої номінації. У аналізованої лексики були знайдені запозичення різних 

видів: прямі запозичення, які переважають в лексиці сучасного українського 

суспільства, варваризми, экзотизми, вкраплення [Голуб, 2002, 432 с.] і гібридні 

утворення [Кубрякова, Е. С., 1965. с. 37-40. ] 

В цій дослідницькій роботі також було розглянуто вживання англіцизмів в 

китайській мові. Китайська мова активно пристосовується до нових умов життя, в 

ній з'являється все більша кількість англіцизмів.  

За способом запозичення англіцизми в китайській мові можна розділити на 

наступні види: фонетично запозичені англіцизми, семантично запозичені 

англіцизми, англіцизми, запозичені фонетично-семантичним способом, 

англіцизми, запозичені семантично-фонетичним способом, фонетично запозичені 

англіцизми з родовим словом. Найпоширеніший спосіб запозичення - це 

фонетичний [Семенас,1997]. 

У процесі вивчення англіцизмів власне соціальних мереж, чатів та форумів 

у сучасній китайській мові було виявлено наявність таких лексичних компонентів, 

як інтернет - англіцизми, перекладених способом транслітерації(拜拜 bàibai - пока 

(bye-bye)); англіцизми, які записуються за допомогою латинського алфавіту, при 

цьому в кінці додається китайська формотворча морфема (high 一下 high(від анг. 

високий) －тут англійське слово «high» - високий використовується в новому 

значенні – розважатись, грати, радіти); слів сучасної китайської мови з 

додаванням морфеми –ing(无限郁闷 ingwúxiànyùmèn + ing постійне перебування у 
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стані повної депресії, нудьги); буквених слів, в т. ч. слів – метисів, що поєднують 

літерний та ієрогліфічний компоненти( 卡 拉 OKkǎlāok - караоке), а також 

англіцизмів, які увійшли в сучасну китайську мову у своєму первозданному 

вигляді, що записуються за допомогою латинського алфавіту(ok – так, добре, 

гаразд).  

У підсумку необхідно відзначити, що та легкість, з якою деякі англіцизми 

проникають в систему мови, пояснюється соціолінгвістичною ситуацією в Україні, 

до теперішнього часу не створені умови, що дозволяють українському мовному 

суспільству цілеспрямовано займатися мовним будівництвом, на відміну від 

ситуації в Китаї. Численні англіцизми, що проникають в китайську мову - явище 

закономірне, що відображає економічні, політичні, культурні, суспільні зв'язки і 

відносини Китаю з іншими країнами, що активізувалися в останні десятиліття. 

ЗавдякиЗМІ, мережіІнтернетта «моді» наанглійськісловапроцес популяризації 

англіцизмів в китайській та українській мовахбудеактивнопродовжуватися. 

Активний приплив нових слів може негативно вплинути на самобутність будь-

якої мови. Вже зараз можна говорити про витіснення запозиченими неологізмами 

споконвічних слів як в китайській так і в українській мовах. Хоча кількість 

іноземних запозичень в китайській мові не така велика, як в українській чи інших 

мовах, проте вона з кожним днем зростає.  

Можна з упевненістю сказати, що, незважаючи на велику кількість 

подібностей, запозичення англіцизмів в китайській та українській мовах 

представлені в різному ступені. Українська мова завжди була відкритою до 

запозичень, в її лексиці є великий відсоток слів іншомовного походження. 

Активне поширення англіцизмів збагачує лексичну систему української мови, на 

відміну від китайської мови, для якої характерне більш обережне ставлення до 

англіцизмів. Це пояснюється внутрішньоструктурними особливостями китайської 

мови, а також культурою та психологією його носіїв.  

 

Література 
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ИРАНО-СЛАВЯНСКИЕ ИЗОГЛОССЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЦВЕТ 

Штых Ю.Г. (Харьков) 

Иранские и славянские языки относятся к индоевропейской семье языков, и 

в частности, к языковой группе, условно называемой «сатэм».  
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Статья посвящена рассмотрению ряда ирано-славянских изоглосс, 

обозначающих цвета и восходящих, по всей видимости, к одному 

праиндоевропейскому корню. 

 

Иранское «rowshan» - рус. «русый» 

В современном персидском языке существуют слова roušan «светлый, 

ясный», rakhšan«блестящий, сияющий», rakhš «светло-красный», «сияние», 

«блеск», а также глагол rakhšidan «светиться», «сиять».  

По данным этимологического словаря иранских языков, иранское слово 

rowšan«светлый» восходит к древнеиранскому слову *rauxšna (авест. *raoxšna), 

означающему «свет», «светлый, блестящий». Как полагает В.И. Абаев, автор 

«Этимологического словаря осетинского языка», древнеиранское слово *rauxšna- 

в свою очередь происходит от индоевропейского слова *louksno-, образованного 

от корня *rauk- (или *leuk-) со значением «свет», «светить».  

Слово «русый», означающее в современном русском и украинском языках 

«светло-коричневый» (о цвете волос), «светловолосый» (о человеке), этимологи 

возводят к праславянскому корню *rudsъ.  

Согласно закону палатализации, звук k в определенных позициях может 

переходить в h (x=kh) или s. Так, например, в современном персидском языке 

слово dah «десять» восходит к индоиранскому корню *dasa-, и далее – к 

индоевропейскому корню *dekm-t- «десять». Таким образом, как мы видим, 

индоевропейская фонема *k превратилась в персидском языке в звук h, а в 

славянских языках – в звук s.  

Вышеизложенное позволяет предположить, что индоевропейский корень 

*rauk- со значением «свет», «светлый», мог дать в современном персидском 

варианты rowšan, rakhš и т.д., в то время как на славянской почве этот корень мог 

получить вид *ros или *rus. Правомерность данного предположения 

подтверждается рядом ирано-славянских изоглосс, в которых звуку «h» или «x» 

(«kh») в иранских языках соответствует звук «s» – в славянских: mah (*masa-) – 

месяц, kh[w]ahar (*suesor) – сестра. 

Иранское «bur» - рус. «бурый», «белый» 

Персидское слово «bur» обозначает множество оттенков цвета: 1) бурый, 

каштановый, рыжий, красный; 2) русый, светловолосый, белокурый. В 

этимологических словарях русского и украинского языков исследователями 

выдвигается несколько версий происхождения слово «бурый». Помимо версий о 

заимствовании данного слова из иранских, тюркских языков [Фасмер и др.], или 

даже латыни (лат. burrus обозначало «багряный», «темно-красный»), для данного 

исследования наиболее интересной представляется версия В.И. Абаева, согласно 

которой слово «бурый» является, возможно, реликтом праиндоевропейского 

корня *bhel- (*bher-), к которому исследователи относят и слова «белый» (рус.), 

білий (укр.).  

 

Иранское «zard» - рус. «желтый», «золото» 
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Персидские слова «zard» («желтый») и zar«золото» имеют более древние 

формы: zart (пехлевийский или среднеперсидский) и zarta(древнеперсидский и 

авестийский языки). Для этих форм исследователями восстанавливается 

праиндоевропейский корень *«ghel-», в котором, согласно закону палатализации 

звук *g, смягчившись, дал звук «z». Процесс палатализации затронул и 

славянские языки, где тот же корень получил вид *žьltъ и дал такие славянские 

слова, как «злато», «желтый» и др. 

 

Иранское «sefid» («sepid») – рус. «свет», «святой» 

Персидское слово «sefid» («белый») до арабизации персидского языка 

имело форму «sepid». Исследователи возводят слово «sepid» к пехлевийскому 

слову spet «белый», древнеиранскому *spaita и авестийскому слову spenta 

(«белый», «святой»). По мнению исследователей, праславянский корень *svetъ (к 

которому восходят современные слова «свет» и «святой»), родственен 

авестийскому слову spaeta и древнеперсидскому словуspitra. Предполагается, что 

все эти слова восходят к индоевропейскому корню *kueit-, *kuoit- со значением 

«светить», «сиять». Таким образом, можно сделать вывод, что русские слова 

«свет», «святой» и персидское слово «sefid» («белый») восходят к одному 

праиндоевропейскому корню со значением «свет», «светлый».  

 Дальнейшие исследования в данной области могут привести к 

существенному расширению списка ирано-славянских изоглосс.  

 

 

ЗАПАД И ВОСТОК В КОНТЕКСТЕ ПАРАДИГМАТИКИ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Щедрин А.Т. (Харьков) 

Для первичной типологии мировой культуры, сегментации её универсума, 

философско-культурологической мыслью человечества была выработана 

условная смысловая конструкция «Запад – Восток» («З–В»), которая играет 

исключительно важную роль в формировании парадигматики историко-

культурологических исследований. 

Дихотомия «Запад – Восток»: мифологический аспект. Дихотомия, 

антиномия, парадигма «З–В» является итогом, резюме пространственной 

рефлексии либо всех культур (либо их относительно завершенных отдельных 

практик), в той или иной мере связана с географической определённостью, 

хронотопом собственного бытия. Культура постоянно сталкивается с вопросом о 

том, что находится за рамками её пространственно-временного бытия. Ответ на 

эти вопросы, на которые десятками тысяч лет давал миф, мифологическое 

сознание, мифологическое мировоззрение, был задан мифологическими 

моделями мира, присущей им парадигматикой. Архитектонику, морфологию 

культурных форм, возникающих на основе этих моделей, определяли 

представления о дуальной (бинарной) организации, смысловом членении 

пространства, времени и социума в их единстве («свой – чужой»).  
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В силу этих (и целого ряда иных) обстоятельств дихотомия «З–В» оказалась 

наиболее устойчивой практически во всех культурах. Это было связано с 

космогоническими мотивами антиномии «З–В» в мифологической модели мира. 

Глубинную взаимосвязь «З–В», их латентную, экзистенциальную диалектику, в 

образной, максимально наглядной форме подтверждали регулярно 

повторяющиеся восходы и закаты Солнца, других светил; символика рождения и 

умирания всего живого; цикличность и круговорот всех природных и 

космических процессов, протекающих на Земле.  

В культурах разных народов Восток и Запад приобретают различную 

аксиологическую «окраску». Восток символизирует начало – жизни, истории, 

сотворения мира, природного или космическая цикла и т.п.; с ним связываются 

весна, возрождение и обновление, воскресение, спасение, наступление грядущего. 

Позднее, уже на ином уровне, и в другую эпоху эта установка получит 

афористическое выражение – «свет с Востока» – парафразе евангельского 

повествования о рождении Иисуса (Матф., 2.1), углубленное толкование которого 

было дано в стихотворении Вл. С. Соловьева «Ex oriente lux». Соответственно 

ментальный образ Запада ассоциировался с завершением, – жизни, истории, 

творения; он соответствовал осени, зрелости и завершенности достижений в 

любой сфере, подведением итогов. В большинстве мифологий мира, в универсуме 

архаической культуры сами по себе смысловые полюса «З–В», при всём 

расхождении их мировоззренческой «окраски», пока ещё являются 

аксиологически нейтральными. Им пока ещё не отдается предпочтение, – их 

противоположности снимаются в мифологическом центре мира. Так, в греческой 

мифологии дельфийский Омфалос – камень, упавший с неба (букв. перевод с др. 

греч. ὀμφαλός – «пуп») – является местом, над которым встретились два орла, 

пущенные Зевсом с Запада и Востока для определения центра мира. Закат 

Архаики, эпоха цивилизации вносят коррективы в социокультурную 

экспликацию дихотомии «З–В», существенно расширяя тот спектр её форм, 

которые воспроизводятся, сохраняются, транслируются в складывающемся 

универсуме мировой культуры. 

Дихотомия «Запад – Восток»: логико-культурологический аспект. 

Дихотомия «З–В» – это, прежде всего, парная категория, которая выражает 

дихотомию поляризованного целого универсума всемирной культуры. 

Отмеченная дихотомия характеризует амбивалентное единство культуры 

человечества, его разделенность на принципиально отличные друг от друга 

геокультурные «мегаблоки», «сегменты», культурные топосы, во многом и 

противоположные модели культурной идентичности. В контексте этих 

«мегаблоков» формируются матрицы воспроизводства как отдельных 

культурных практик, так и сложившихся культурных топосов в целом. В полном 

соответствии с законами диалектической логики Запад и Восток как 

социокультурные определённости взаимно полагают друг друга, и в то же время – 

исключают друг друга; они являют собой дополнительность, комплементарность 

и, одновременно, – антиномичность полярных начал, культурных топосов 
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универсума мировой культуры. В дихотомии «З–В» развёртывается 

онтологическая, социально-философская, историософская, аксиологическая, 

экзистенциальная диалектика единства и множественности культуры как 

сложного, многомерного, многоаспектного целого. Эвристика дихотомии «З–В» 

связана с тем, что Запад и Восток невозможно представить без заданной или хотя 

бы подразумеваемой противоположности. Так, если определённый культурный 

текст характеризуется как Запад (или его органическая часть), то в качестве его 

эпистемологического контекста всегда выступает Восток (и наоборот). 

Проблема соотношения «З–В» заметно усложняется, если учесть 

историческую динамичность культурно-смысловых границ между ними. Так, 

Северная Африка в эллинистический период была несомненной частью Запада – 

преемника античной культуры и колыбели христианства. Её завоевание арабами 

превращает этот геокультурный регион в неотъемлемую часть мусульманского 

мира. Можно утверждать, что историческая динамика культур Запада и Востока 

никак не затрагивает их содержания как элементов объединяющей их смысловой 

конструкции. Условная «система координат» мировой культуры, ее 

феноменология остаются инвариантом при бесконечной изменчивости и 

текучести включённых в неё конкретных феноменальных форм. 

Дихотомия «Запад – Восток»: мировоззренческий аспект. Дихотомия 

«З–В» всегда содержит не только определённую систему пространственных 

координат, но и ценностно-смысловую топологию. Даже в случае присутствия в 

культурном универсуме той или иной эпохи «по умолчанию», дихотомия «З–В» 

служит отправной точкой культурной идентификации. Субъект той или иной 

культуры, решая проблему определения собственного места, отдельного 

феномена культуры или её локального варианта в культурном универсуме, 

операционально обращается к дихотомии «З–В». В своей содержательной 

соотнесенности стороны дихотомии «З–В» представляют собой простейший и 

универсальный случай культурной топологии. В её контексте два разных топоса 

образуют в паре смысловое напряжение и, в то же время, – органическую 

смысловую связь. 
  Связь «З–В», их явная или демонстративная парная сопряженность 

символизирует как антиномичность, так и единство мира, глобальный 

культурный универсум как идеал, территориальное или смысловое всеединство 

мировых сил, природных стихий, разных народов и стран. Именно к такому 

универсуму апеллируют все мировые религии, универсальные философские 

системы, эзотерические учения. Дихотомия «З–В» неизменно присутствует в 

политическом сознании различных эпох, – не случайно почти все империи 

обращались к парадигматике «З–В». Доказательные примеры этого дают 

государственные образования разных эпох и геокультурных ареалов, – Древний 

Китай, эллинистическая Греция, Римская империя, Византия, кочевая империя 

Чингисхана, Российская империя, Британская империя, СССР и др. 

  Предварительные итоги. Не только дихотомия «З–В», но и её составные 

элементы – Запад и Восток – являются различными социокультурными 
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парадигмами. На протяжении длительного времени они сосуществуют между 

собой, ведут борьбу друг с другом, взаимодействуют и влияют одна на другую. В 

процессе исторического противостояния, постоянно изменяющего свои формы и 

их смысловое соотношение, прямо и косвенно, они остаются связанными между 

собой. Так и не преодолевшие на протяжении веков и тысячелетий семантический 

«параллелизм», взаимную непереводимость, символические противостояния, 

политические, философские, религиозные, художественные и иные оппозиции, 

Запад и Восток оказываются, тем не менее, сопоставимыми между собой, – в т.ч. 

и как антиномическая пары. В то же время как бы тесно ни сближались между 

собою Запад и Восток в универсуме культуры, – всегда найдутся ценности и 

нормы взаимоисключающие, предельно поляризующие семантические поля 

Востока и Запада. Даже применительно к одному культурно-целостному объекту 

наблюдения или историко-культурологического анализа можно говорить об 

амбивалентности представленных в нем западных и восточных начал.  

 

 

ХУДОЖНІ ОБРАЗИ КОНФУЦІЯ ТА ЙОГО УЧНІВ В  

«ЛУНЬЮЙ» («论语»，«СУДЖЕННЯ ТА БЕСІДИ КОНФУЦІЯ»)  

В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ КИТАЮ 
 

Щербаков Я.І. (Київ) 

Необхідність вивчення філософської спадщини Китаю, ключових концептів 

класичної китайської думки є ключовим питанням, яке лежить в основі 

методології вивчення китайського культурної та літературної спадщини. Питанню 

вивчення конфуціанства в світовій синології присвячені тисячі наукових робіт, 

серед яких ми можемо зазначити роботи В.В. Малявіна, В.М.Алексєєва, П.С. 

Попова, Д.Легга, С. Куврера, не кажучи вже про китайську літературознавчу 

традицію та вивчення і інтерпретацію конфуціанського вчення сучасними 

китайськими вченими (Зокрема, Сюн Шилі, Янь Сюетун). 

Вивчення культурної спадщини Китаю неможливо без детального 

дослідження літературних пам’яток не лише з історичної та філософської точки 

зору, а і з історико-літературної та суто літературознавчої. Адже, ставлячи за мету 

дослідити світогляд класичного Китаю, необхідно не лише провести 

історіографічний аналіз джерел класичної китайської думки, а і детально розкрити 

основні портретні характеристики образу Конфуція та його учнів в Луньюй 

Образ Конфуція в Луньюй розкривається крізь призму висловлювань 

вченого. Конфуцій виступає як своєрідний пророк, який коментує кожну дію 

своїх учнів. Голос вчителя доносить моральні істини, розкриваючи гіпотетичному 

нараторові життєвий досвід, що передавався багатьма поколіннями і став 

емпіричною основою китайської цивілізації. Учні Конфуція – Янь Хуей, Цзи Гун, 

Шан (Цзи Ся), Цзи Йоу зображені реалістично. Не зважаючи на лаконічну форму 

Луньюя характери учнів Конфуція глибоко розкриваються в тексті. Наприклад, 
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Цзи Ся це єдиний учень Конфуція, який розуміє вчителя настільки глибоко, що 

Конфуцій хоче обговорювати Книгу пісень лише з Цзи Ся, вчитель сумнівається у 

гуманності свого учня Юна, підкреслює законослухняність учня Наньжуна, 

критикує Шеньжена, розмірковує про інтелектуальні здібності Хуея [1, с.37-104] . 

Портретні характеристики, що розкривають характер кожного учня Конфуція, що 

згадуються у Луньюй підібрані явно не випадково. Вони ілюструють вдало або не 

вдало втілені в реальному житті чесноти конфуціанського вчення (Згадаємо, в 

першу чергу ідеться про гуманність 仁，мудрість 智，повагу до старших 孝, 

обов’язок 义 , вірність 信 ), що підкреслює морально-етичну, та водночас, 

практично-емпіричну спрямованість конфуціанського вчення. .  

Велика увага в Луньюй приділяється також портретам реальним історичним 

особам, як, наприклад портретним характеристикам чиновників Кун Вей-цзи, Янь 

Пінчжуну, Гун Суньцяо, князів Дінгуна та Айгуна, характер яких розкривається в 

діалозі з Конфуцієм та його учнями [1, с.45-52].  

Луньюй як пам’ятка давньокитайської літератури лаконічно, та водночас 

образно і багато розкриває життя Китаю V-VI ст. д.н.е., показує типові портрети 

людей цього періоду, розкриває морально-етичну суть класичної китайської 

культури крізь призму портретних характеристик головних та другорядних 

персонажів. 

Якщо порівняти образ Конфуція в Луньюй та образ Шакьямуні Гаутами в 

китайському буддійському каноні, то ми можемо побачити, що Шакьямуні як і 

Конфуцій передає вчення в присутності своїх учнів та великої кількості 

послідовників, кожного разу коментуючи певну життєву ситуацію, що вказує на 

практичність та емпіризм буддійського вчення, які властиві і конфуціанській 

філософській доктрині, адже конфуціанство, як і китайський буддизм є 

своєрідною морально-етичною філософією життєвого досвіду, «емпіричним 

вченням», тому література та «літературність» є найважливішим засобом 

розкриття та передачі життєвого досвіду, ключовим засобом впливу 

вищезгаданих вчень на культурну спадщину Піднебесної, а отже розкриваючи 

образи ключових персонажів філософської художньої прози давнього Китаю ми 

знаходимо ключ до розуміння китайської традиції та сучасності як в історичному 

контексті, так і в сучасному глобалізованому світі. 

Література 
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ВПЛИВ ВЗАЄМОДІЇ США ТА КНР НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ  

НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ВИРІШЕННЯ «ТАЙВАНСЬКОГО ПИТАННЯ» 

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – 10-ТІ РР. ХХІ СТ.) 

Якуніна Г.П. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н, доц. Ямпольська Л. М. 

Сучасний політичний конструкт є результатом дипломатичних 

взаємовпливів держав-гегемонів та їх сателітів на міжнародній арені, що має 

першоджерелом історичний, культурний, економічний плацдарм. Одними з його 

безперечних лідерів, згідно розвитку макроекономічних процесів, є США та КНР; 

міжнародні відносини держав мають багатоаспектний характер, стратегічно 

важливим аспектом є вирішення «тайванського питання», що інтенсифікує 

напруженість в АТР. «Проблема двох Китаїв» є надзвичайно актуальною для 

повсякдення світової дипломатичної спільноти, адже негативно впливає на 

позиції КНР як унітарної держави, вносить деструкції у стратегічне партнерство 

Китаю з провідними країнами світу, через економічну співпрацю його партнерів з 

Тайванем. Наявна диспропорція між юридичним і фактичним статусом о. Тайвань. 

Беззаперечна актуальність проблеми обумовлена й тим, що вона в період 

сьогодення знаходиться в стані стагнації. Позиція США діалектична, адже 

трансформувалася під впливом історичної детермінанти.  

Актуальність теми зумовлює плідне нашарування історіографічного базису 

дослідження. Серед серйозних експертів із проблеми взаємин сторін можна назвати 

тайванського професора Вей Юна і його працю «До питання про моделі 

міжберегових відносин», китайських вчених Лу Сяохена, Тан Чженжуна, 

американського фахівця Деніса Хікі, радянського сходознавця В.Н. Баришнікова, 

сучасного російського синолога Г.В. Зінов’єва. Чинне місце в інтелектуальному 

просторі «тайванського питання» належить і українським вченим: М.А. Таран провів 

аналітичну лінію розвитку відносин між двома частинами юридично унітарної 

країни крізь призму відносин КНР і США.  

Новизна авторського підходу полягає в тому, що ми шляхом 

компаративного методу, методу аналізу, на основі офіційних документів вказуємо 

саме на трансформацію відносин навколо «тайванської проблеми», враховуючи 

історичні та економічні закономірності. 

 Політика з проблеми Тайваню зазнала трансформації, яка була пов’язана зі 

зміною акцентів інтересів Сполучених Штатів Америки. У перші роки після 

проголошення КНР США вважали, що заради збереження своїх інтересів в Китаї 

їм слід хоча б тимчасово не акцентувати на своїх зв’язках із Чан Кайши, і, 

навпаки, спробувати зблизитися з Пекіном. Однак незабаром Сполученими 

Штатами була висунута версія «невизначеного статусу» Тайваню, що мала на меті 

домогтися ізоляції та стримування КНР.  

Наявне загострення протиріч в ідеологічних і політичних питаннях. 

Серйозною перешкодою розвитку двосторонніх відносин є розбіжності в оцінці 
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політичними режимами один одного; ідеології та розумінні ціннісних 

національних категорій.  

Винайдено механізми для вирішення кризових ситуацій і запобігання 

конфліктів у відносинах між двома державами. За нестабільністю політичних 

відносин часом криється той факт, що США є країною, яка має найширші 

можливості і практичні інтереси для розвитку зв’язків з КНР. Це, за нашим 

переконанням, створює певні механізми стримування, запобігає переростанню 

суперечностей і зіткнень інтересів двох держав у конфліктні ситуації. 

Отже, по-перше, американсько-тайванські зв’язки не повинні негативно впливати 

на відносини з КНР, їх стабільний і поступальний розвиток; по-друге, уникаючи 

гострих конфліктів між берегами Тайванської протоки, перспектива не допустити 

об’єднання Китаю, стримувати розвиток комплексної могутності і розширення 

впливу Китаю. Нарешті, по-третє, вживати необхідних зусиль для сприяння 

політичній еволюції континентального Китаю, використовуючи як приклад досвід 

демократичних перетворень на Тайвані. 

 

 

ПАРТИКУЛЯРНА ТА ІНТЕГРАЛЬНА СКЛАДОВІ КУРДСЬКОГО 

НАЦІОНАЛІЗМУ В ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ІРАКУ)  

Ямпольська Л.М. (Харків) 

Розвиток країн Близького Сходу в міжвоєнний період, а особливо після Другої 

світової війни відзначився активізацією національно-визвольних рухів з яскраво 

вираженими етнічною та конфесійною складовими. Основними причинами 

конфліктогенності на «фронтирних просторах» (серед яких можна розглядати і 

етнічну територію Курдистану) стали етнонаціоналізм і штучна вестернізація, що 

супроводжувалися появою авторитарних режимів після колапсу світових імперій. 

Вірус етнонаціоналізму виступав у «прикордонних» суспільствах водночас як 

ідеологія та політичний рух етнічних меншин, переслідуючи основні завдання: 

право на територію, забезпечення автономії та самоврядування, визнання статусу 

своєї культури як рівної з загальнодержавною. Іракський курдизм ХХ – початку ХХІ 

ст. був яскравим проявом зазначених процесів.  

Аналіз загального методологічного контексту націоналізму і курдського 

національного руху в зарубіжній (Б. Андерсон, М. ван Брюінессен, Н. Деніз, 

М. Гюнтер, А. Махір, А. Мохаммад, Д. Макдоуел, М. Хрох) і сучасній російській 

історіографії (М.С. Лазарев, В.Ф. Мінорський, І.А. Смирнова, З.А. Юсупова) дає 

можливість акцентувати на його інтегральному характері. Підґрунтям праць цієї 

групи вчених є положення про «уявне суспільство», створене завдяки ролі сучасних 

комунікаційних засобів, що в повній мірі може бути застосоване до процесу 

державотворення курдської нації, обґрунтування ідеї створення «Великого 

Курдистану». Партикулярним тенденціям сучасне курдознавство приділяє незначну 

увагу, що звужує розуміння його сутності. Незважаючи на наявність окремих праць у 

історіографії пострадянського простору (О.І. Жигаліна, Н.В. Степанова, 
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В.М. Магомедханов), в українській орієнталістиці практично відсутні дослідження з 

історії іракського курдизму.  

Завдання нашої доповіді – проаналізувати партикулярні та інтегральні 

тенденції в курдському національному русі ХХ – початку ХХІ ст. і процесах 

державотворення Іракського Курдистану. 

Сучасний етнічний Курдистан не має географічної, економічної, культурної, 

мовної та релігійної гомогенності. Курдський націоналізм і процес національного 

формування курдів здійснюється в кожному курдському ареалі їхнього проживання 

(Іраку, Туреччини, Ірану та Сирії) відповідно до специфіки цих держав, що 

підкреслює його локальність і партикуляризм. Цей фактор ускладнює процес 

консолідації курдів як на державному, так і регіональному рівнях. Курдизм після 

Першої, а особливо після Другої світових війн починає набувати подвійного 

характеру: партикулярного та інтегрального. Вважаючи пріоритетними завдання 

загальнокурдського масштабу, виступаючи за незалежний і об’єднаний Курдистан, 

курдські лідери основну увагу приділяли партикулярним завданням – боротьбі за 

автономію в курдофонних ареалах Іраку, Туреччини, Сирії, Ірану (створення 

Мехабадської республіки в Іранському Курдистані за участі іракських курдів на 

чолі з Мустафою Барзані в 1946 р.). Вони не конкурували, а доповнювали один 

одного, «сприяючи розвитку історично чотирискладового, але етнічно єдиного 

Курдистану, всі частини якого прагнуть до кінцевої мети – об’єднання в єдину 

незалежну державу». У Іракському (Південному) Курдистані зберігалися 

консервативні партикулярні тенденції – клановість (титульний клан Барзані), 

наявність неформальних угруповань усередині авангардних політичних партій 

(Демократичної партії Курдистану (ДПК) на чолі з М. Барзані і Патріотичним 

союзом Курдистану (ПСК) на чолі з Д. Талабані), пережитки політичного 

екстремізму (іракські ополчення «пешмарга» доповнювали міжпартійну боротьбу 

кривавими зіткненнями).  

Інтегральний курдський націоналізм отримав поштовх від глобалізаційних 

процесів і був спрямований на створення спільного транскультурного простору з 

використанням міжнародних неурядових організацій, телекомунікаційних систем, 

ЗМІ, що забезпечили нові форми підтримки або тиску на курдські національні 

проекти і відкрили шлях курдизму на міжнародному рівні. Комунікаційний 

простір сприяв створенню каналу спілкування між курдами розділеного етнічного 

Курдистану і сприяв процесам етнополітичної консолідації. Інтегральна складова 

курдизму, спроба привернути до «курдської проблеми» увагу світової спільноти 

через вплив міжнародних організацій і залучення зовнішнього чинника виражена 

в нестабільному векторі зовнішньополітичної діяльності Мустафи Барзані 60-х – 

70-х рр. ХХ ст., який для протистояння з Багдадом (правління республіканського 

уряду А.К. Касема (1958-1963); першого і другого баасистських урядів 

А.С. Арефа та А.Х. аль-Бакра (1963-1979) набирав у період «холодної війни» 

прорадянського, проамериканського, проіранського чи проізраїльського акцентів. 

Поразка баасистського режиму С. Хусейна у війні з силами 

Північноатлантичного Альянсу в Перській затоці 1991 р. (операція «Буря в пустелі») 
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сприяла встановленню контролю з боку курдів над усією територією їх проживання 

– Мосулом, Ербілем, Дохуком, Сулейманією і на деякий час Кіркуком, легітимізації 

процесів курдського державотворення під гаслом: «Курдистану – повну автономію». 

Після другої поразки Іраку у війні 2003 р. (операція «Лис пустелі»), ліквідації уряду 

С. Хусейна та введення американського окупаційного режиму відбулося визнання 

статусу політичної автономії Іракського Курдистану (КАР) за Конституцією Іраку 

2005 р., її очолив Масуд Барзані. Інтегральність і партикуляризм іракського 

курдизму на сучасному етапі пов’язані із зовнішнім чинником – використанням 

етноконфесійного фактору у військовій програмі США «Система роботи з місцевим 

населенням» (СРМН) – Human Terrain System (HTS), що є «транспортним засобом» 

для вирішення геополітичних завдань США на Близькому Сході. 

Таким чином, іракський курдизм ХХ – початку ХХІ ст. визначався симбіозом 

партикулярної та інтегральної складових, при безперечній домінанті першої. 

Незважаючи на основне завдання курдського національного руху – створення 

єдиного етнічного Курдистану, задекларовані інтегральні ідеї на практиці зводилися 

до вузькопартикулярних – боротьби за автономію курдофонних територій Іраку за 

відсутності єдності курдизму, наявності поліфракційності політичних організацій, 

кланово-племінної ворожнечі і проявів політичного екстремізму на прикладі 

діяльності «пешмарга». Курдський національний рух на ґрунті світських та 

антиісламістських позицій (міжнародний альянс для боротьби з Ісламською 

Державою на нинішньому етапі активно використовує курдський фактор у 

військових операціях в іракському Мосулі, сирійській Ер-Ракка) продовжив 

боротьбу за самовизначення: від партикулярного напряму до створення передумов 

загальнонаціональної консолідації. 

 

 

 

试论乌克兰学生学习汉语的语音语调难点及正音方法 

Difficulties and Methods of Learning Chinese Pronunciation and Intonation 

by Ukrainian Students 

Chang Dingfen 昌定芬 ( 安徽大学) 

学习语言的目的是为了能使用目标语言进行交流，因此，语音语调的习得就

显得尤为重要，学习汉语也是一样。随着中乌两国的国际关系越来越密切，在乌

克兰学习汉语的人也越来越多。说出一口标准的汉语普通话，对学生的学习积极

性也很有帮助，因此语音语调的学习就尤为重要。 

近两年来，笔者在哈尔科夫国立大学孔子学院教授汉语的过程中，接触了许

多汉语学习者及兴趣爱好者。笔者发现，学生们在语音语调方面的学习存在很大

问题。同时，笔者随机抽取了 15 位参加 HSKK 三个不同等级学生的口语材料，

结合对材料的研究，笔者发现以下几个方面的问题。语音方面，“t”“g”“ǖ”及儿化

音的学习是难点。声调方面，阳平（二声）和去声（四声）的学习是一直存在的

难点，学习者对声调的音高把握不够准确是导致该问题的主要原因。语调方面，
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短语和句子中的语音变调规则太过复杂，对外国学生来说，完全掌握几乎是不可

能的。笔者对比汉语拼音字母表和俄语字母表，发现汉语拼音中“ǖ”和儿化音在俄

语中是没有的，而“g”“t”的发音问题则是清音和浊化的原因。 

除了客观原因以外，笔者还发现了一些导致汉语语音问题出现的其他方面的

原因。 

首先，汉语听力材料输入过少。在大多数的汉语课堂上，老师基本不播放汉

语普通话发音的音频、视频材料，学生接触到的汉语普通话是乌克兰老师说出来

的。汉语专业课程中没有专门的语音教学课或听说课。由于中国老师资源紧缺，

不是每个汉语课堂的学生都可以和母语者进行对话学习。针对此类问题，笔者结

合“语言输入说”（Input Hypothesis）和“听说法”（Audiolingual method）提出一些

解决方法。老师可以在课堂上播放适合该阶段学生的汉语听力材料，鼓励学生跟

读，复述，也可以开设专门的汉语听说课，集中给学生输入大量的目的语材料。

在乌克兰有很多中国留学生，我们可以筛选出有“汉语普通话二级”及以上证书的

留学生在汉语课堂上进行语音辅助教学。其次，语音语调学习是汉语学习中很重

要的一部分，我们不能狭隘地认为语音学习只是在汉语入门或初学阶段。不管是

中级、中高级甚至高级，纠音正音都是学好汉语普通话的重要方法。因此，我们

要在不打击学生学习积极性的前提下，对他们的语音语调进行纠正。最后，汉语

语音语调虽然复杂，但也不是无规可循的。除了说话者感情因素对一个句子的影

响以外，中国的语言学家还总结出了一些语音变调规则，例如，“上声的变调”、

“一”和“不”的变调。在汉语课堂中，我们有必要对学生讲授这些方法，并做一些

针对练习。 

关键词：语音，语调，普通话，听说课 
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INFLEXIBLE RECRUITMENT OF NEW COLLEGE GRADUATES IN JAPAN 

Higuchi Tomohisa (Japan) 

The paper is devoted to the problems of new college graduates recruitment in 

Japan, derived from the traditional Japanese salary system, namely – Seniority System. 

In Japan, the college graduates who do not find job have difficulty to find job 

later. Practically, college graduates are expected to start work right after the graduation. 

This new college graduates of diversity. If students have various experience, it can 

contribute to companies. 

Problems of the salary and recruitment systems improvement was considered in 

papers of such Japanese researchers: Tanaka S., Jo S., Watanabe S., Miyake M. 
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The purpose of this paper is to analyze recruitment problems of new college 

graduates in Japan caused by Seniority System. 

The Japan’s unique HR system – Seniority System (it evaluates years of 

continuous employment and age and reflects them to salary and promotions) gives 

disadvantage to students who graduate without finding job. 

In Japan, academic year is from April to March. College students start recruiting 

activities at around from January to March of junior year. Usually they decide job from 

March to June. Some people continue this activity until around October of senior year. 

Then they start working from April 1st, the right after the graduation. Almost all of 

college students follow this custom. If some students cannot find job in this period, they 

continue to find job in the next year, however they have disadvantage. Because job-

finding period is basically from January to March, the students who could not find job 

have to wait to start working until next April. Companies dislike students who spend 

this 1 year. Also companies consider this kind of students as “not chosen students”, so 

companies do not have interest on them. Instead, they employ new college graduates. 

That’s why, students who could not find a job in junior year often do not graduate and 

stay in universities for another year. 

Actually, even if this kind of graduated students applied for jobs, companies did 

not give even opportunities of interviews. The reason has strong relation with Seniority 

System. 

Salaries in Seniority system are decided by workers’ age. Even many companies 

adopts Performance Based System, it does not function and the main factor that decides 

salary is the age of workers so far in Japan. In this system, if some people spend a 

couple of years after graduation from university and start working, companies have to 

pay more even though they do not have skill and experience. We can say that those 

people can start with same salaries of other new employees (new college graduates), 

however, if so, they do not match salary model of the companies. It seems to be not 

important if some people do not match salary model. However companies care about 

this, so students who have master’s degree also have some disadvantage on finding job, 

much less doctor’s degree. Master’s degrees which are welcomed are only those of 

natural sciences. 

If some people choose not to work right after their graduation because they 

decide to take national exam such as national law examination, civil servant exams and 

exam for public accountants, then fail them, and they have hard time to find job because 

of the above reasons. We can say it is their self-responsibility, however, the difficulty to 

find job also depends on economic conditions [1]. 

During long recession after bubble collapse, from 1997-2000 was the hardest time 

for college-graduates job seekers. And to make matters worse, those job seekers were 

children of baby boomer. As a result, job offers-seekers ratio deteriorated. Finally it fell 

below 1.0. We cannot blame the students who could not find jobs at that time. For the 

college graduates who could not find job, only they could do was to work as temporary 

staffs or to be a part-timer [2]. 
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Basically, enterprises do not evaluate work experience of temporary staffs and 

part-timers because companies consider their work as downstream work. What 

companies require is the work experience as full-time workers. So if people cannot find 

job right after the graduation from university, they are likely not to be a full-timer. 

From 2007, baby boomers started retiring and companies increased employment 

from new college graduates. Because many of companies did it at the same time, many 

of companies could not hire enough new workers. However companies did not hire 

people who already graduated [3]. 

The reason why Japanese companies stick to Seniority System has relation to 

Japan’s culture. It is to follow and respect elder people. This culture worked at the 

period of Japan’s high economic growth because at that time, the accumulated 

experience and technique of elders were important. However, in nowadays, innovation 

and creativity generate added value. In this situation, traditional ways have to be re-

examined. Seniority System causes big problems not only in companies but also society 

in Japan, and the main victims are young people. If young people have disadvantage, it 

influence the future of the country. So we have to find alternative way which does not 

exploit young people and utilize their innovativeness and creativity. It will bring profit 

to companies. 
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汉字的特点与对外汉语汉字教学探讨 

The Characteristic of Chinese Characters and on Teaching Chinese in TCFL 

王玫（Wang Mei） 

汉字教学是汉语作为第二语言教学最显著的特点,同时也是汉语教学的难

点。汉语学习者们普遍表示汉字是难以理解和学习的，而对于非汉字文化圈的乌

克兰学生更是认为汉字不仅难度，而且难“画”。与此同时，对外汉语教学者们也

深感对外汉字的教学实践难以进行。汉字教学作为对外汉语教学的一个重要组成

部分，可以说汉字是开启汉语学习的钥匙，如果没有对汉字深入的理解和学习，

难以真正掌握汉语及其所承载的中国文化。因此，汉字的教学也顺理成章地成为

对外汉语教学的重点。本文从现代汉语汉字的特点及对外汉字教学的现状出发,提

出汉字构件教学的基本步骤与方法。 

汉字既是记录汉语的书写符号，也是承载中华文化和道德观价值观的必然



139 

 

载体。因此，对于对外汉语学习者来说，汉字的学习是无可回避的。但汉字教学

成为教学难点已成为公认的事实，而这种情况的出现与汉字本身的特点是分不开

的。 

关键词: 汉字；汉字教学；笔画；偏旁；构件 
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СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

СТРУКТУРА КУРСУ З КИТАЙСЬКОЇ МОВИ  

НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЇЇ ВИВЧЕННЯ 
 

Аргунова І.В., Левада Д.Р. (Харків) 

Науковий керівник – Руда Н.В. 

Китайська мова — одна з найбільш популярних на сьогоднішній день мов в 

світі, яка належить до сино-тибетської мовної сім'ї. Для того, щоб зрозуміти 

структуру китайської мови на початковому етапі її вивчення, треба визначити, що 

входить до мовної компетенції китайської мови. До складових мовної компетенції 

відносимо: фонетику, ієрогліфіку, лексику, граматику. 

Фонетика. Під час вивчення будь-якої іноземної мови особлива увага повинна 

приділятися фонетичному курсу. Складність оволодіння артикуляційними 

навичками китайської мови полягає не тільки у специфічному та незвичному для 

носіїв української та російської мов набором голосних і приголосних звуків, але й 

у наявності мелодійного варіювання висоти звуку при вимові складів, тобто тонів.

 Оволодіння фонетикою іноземної мови повинно відбуватися на початкових 

етапах навчання. Розвиток фонетичних навичок є основним завданням для 

студентів і викладачів у процесі навчання. Китайська мова - це дуже тональна 

(інтонаційна) мова. Це означає не тільки те, що звучання творить слова, а й також 

сам сенс слова залежить від його тону. У китайській мові є чотири тони, що 

обумовлює безліч слів з однаковою транскрипцією, але різною інтонацією, і це 

слова із зовсім різним значенням. 

Ієрогліфіка. Китайські ієрогліфи — одна з найглибших і найзагадковіших 

форм писемності на планеті. Кожен ієрогліф — малюнок, у кожного знака — своя 

історія і значення. Кількість китайських ієрогліфів, згідно з китайським 

класичним словником Кансі, становить 47 035 знаків. Більше половини з них є 

архаїзмами і у сучасній китайській мові не вживається.  Традиційна китайська 

писемність пишеться зверху вниз справа наліво. Написи на вивісках також могли 

бути написані горизонтально справа наліво. Сьогодні в Континентальному Китаї 

вже давно перейшли на спрощені китайські ієрогліфи і «західну» форму 

писемності — горизонтально зліва направо. Оволодіння китайською писемністю 

починається вже с перших занять. 

Лексика. Лексико-семантична система мови неоднорідна, її структура 

організована за принципом поля, в якому є центр із його ядром і периферія. У 

сучасній китайській мові "центральну" та "периферійну" лексику номінують 

відповідно "базовою" (基本词) і "звичайною" (一般词). Вказані лексичні сегменти 

виконують відповідну функцію у процесі комунікації: базова лексика забезпечує 

потребу повсякденного спілкування, саме з неї починається вивчення китайської 

мови. За допомогою "звичайних" слів мовлення набуває рис науковості, 

метафоричності тощо, збагачуючи та конкретизуючи його. Із зазначеного стає 

зрозумілим, що для передавання та фіксації необхідної інформації зазвичай 
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достатнім є володіння саме базовою лексикою, що підкреслює її виняткову 

комунікативну роль і потребу поглибленого вивчення. 

Граматика. Морфологічний склад китайських слів дуже прозорий: всі 

морфеми (лексично чи граматично значущі частини слова) являють собою цілі 

склади. Єдиним винятком (у путунхуа) є досить поширений зменшувальний 

суфікс 儿 (er). Дуже поширеним є словоскладання. Найчастіше трапляються 

двоскладові слова, далі йдуть односкладові й багатоскладові слова.  

Китайська мова належить до кореневих, або ізолюючих мов. Слова не змінюються; 

велику роль відіграють порядок слів та допоміжні слова (прийменники, частки, 

класифікатори). Число в китайській мові зазвичай не отримує граматичного 

вираження.  Специфічною службовою частиною мови є класифікатор, який 

вживається між числівником або вказівним займенником та іменником. Дієслова 

не змінюються за особами та числами.  

Отже, виходячи з того, що китайська мова є дуже поширеною та 

перспективною в наш час, але для людей, що раніше не вивчали китайську мову, 

вона може здатися складною, тим не менш, якщо докласти певних зусиль на 

початку вивчення мови, вивчити фонетику та ієрогліфіку, потім можна зрозуміти, 

що в деяких аспектах китайська мова є навіть простішою, ніж українська чи 

російська. 

 

 

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЯПОНСЬКИХ СУШІ 

Боровська М.В. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н., доц. Ямпольська Л.М. 

У наш час важко знайти людину, яка б хоча раз не куштувала японський 

делікатес – суші. З огляду на зростаючий інтерес до історії повсякдення, 

соціальної історії, необхідності вивчення крос-культурних контактів, а також 

недостатнє висвітлення в узагальнюючих наукових працях з історії японської 

культури, обрана для дослідження тема є актуальною. 

 Завдання нашого повідомлення – проаналізувати історію виникнення 

японських суші, а також навести цікаві факти, пов’язані з їхнім приготуванням і 

споживанням. 

 Історія винаходу цієї популярної страви налічує понад 1300 років. Назва 

суші (або «сусі»; досі точаться суперечки про правильну вимову ієрогліфа 寿司), 

як це не дивно, не має однозначного перекладу. Або, точніше, існує безліч 

тлумачень двох ієрогліфів, що складають це слово: його можна трактувати з 

однаковим успіхом і як «маринована риба», і як «приготоване до довголіття», і як 

побажання щастя. Як часто трапляється зі стародавніми кухнями, до яких 

належить і японська, винахід страви причетний до його кулінарних здобутків. 

 Вважається, що вперше сиру рибу і рис японці з’єднали для того, щоб 

зберігати рибу (VІ ст. н. е.). За іншими даними, цей винахід зроблено на тисячу 

років раніше жителями країн Південно-Східної Азії, звідки він дійшов до Китаю. 
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А вже від китайців секрет зберігання риби в рисі потрапив і до Японії. 

Випотрошені тушки сріблястого карася «Фуна» щільно обкладали рисом, 

поміщали в барила, перекладаючи все це сіллю, і протягом декількох тижнів йшло 

природне бродіння. Потім рибу їли, а рис викидали, що, звичайно ж, було вкрай 

марнотратно, але все ж краще, ніж отруїтися в епоху до винаходу холодильника. 

Наприкінці XVII століття зі зростанням виробництва рису з нього стали готувати 

рисовий оцет, який, в свою чергу, почали додавати в рис для пікантного 

кислуватого смаку, а рибу і морепродукти з таким рисом почали подавати в 

сирому вигляді, тобто з процесу приготування вилучалося бродіння. Ще спочатку 

існували спеціальні дерев’яні форми для пресування рису, а ось суші в сучасному 

вигляді з’явилися не так давно – в ХІХ столітті. Сталося це в місті Едо, столиці 

Токугавського сьогунату (стара назва Токіо). 

 Простий суші-майстер на ім’я Джоха вперше зліпив з рису колобок, додав 

трохи васабі (японський хрін, який був відомий уже давно, як кращий 

антисептичний засіб) і накрив все це шматочком риби. Блюдо отримало назву 

нігірі-суші. Нігірі по-японськи «жменя»: саме стільки беруть рису, щоб з’їсти за 

один прийом. Зазвичай японці їдять паличками, проте нігірі-суші люблять їсти і 

руками. 

 Після Другої світової війни, коли Японія в період американського 

окупаційного режиму переживала тривалий процес відновлення економічних 

потужностей і відставання сільськогосподарського виробництва, розмір порцій 

суші був строго нормований. Суші-майстер, незалежно від того, де він працював 

(в Токіо, Осаці або Кіото), повинен був з однієї склянки сирого рису приготувати 

десять нігірі-суші і один суші-рол. 

 Щодо історії виникнення паличок для суші, можна навести декілька 

цікавих фактів. Палички-хасі прийшли в Японію з Китаю. У ХІІ столітті палички 

були бамбуковими, і їли ними тільки імператори. Вони були справжніми 

шедеврами: їх фарбували, інкрустували коштовним камінням, розписували 

вручну і покривали лаком. Сучасні палички роблять із дерева (бамбуку, кипарису, 

сандалового дерева, сливи) або зі слонової кістки. А для приготування їжі 

японські кухарі користуються металевими паличками.  

 Отже, традиційна японська страва – суші – містить корисних вітамінів, 

жирних кислот і мінеральних речовин набагато більше, ніж приготована шляхом 

теплової обробки їжа. Адже під впливом високих температур основна кількість 

вітамінів і мінералів руйнується, а за класикою японської кухні суші не повинні 

піддаватися ніякій термічній обробці. Сьогодні в багатьох країнах Європи та 

США реалізація найбільш популярної страви японської кухні – суші випереджає 

навіть продаж піц і гамбургерів.  
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СІНЬЦЗЯН-УЙГУРСЬКИЙ АВТОНОМНИЙ РАЙОН: ОСОБЛИВОСТІ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Булатовіч К.О. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н., ст. викл. Онацький М.Ю. 

Китай – одна з найбільш поліетнічних держав світу, на території якої 

проживає 56 національних меншин. Таке різноманіття етносів та конфесій в одній 

країні часто породжує різного роду національні та релігійні конфлікти. Нерідко 

етнічні меншини демонструють схильність до сепаратизму та висувають вимоги 

щодо створення власної держави. В Китаї однією з етнічних спільнот, що протягом 

тривалого часу проявляє тенденцію до відокремлення, є уйгури, які населяють 

Сіньцзян-Уйгурський автономний район (СУАР). Дана проблема є особливо 

актуальною у зв’язку з тим, що СУАР – це найбільша провінція Китаю, що відіграє 

помітну роль в економічному житті КНР. 

Сіньцзян займає приблизно 1,6 млн. км. та розташований в самому центрі 

Азії. Чисельність населення складає близько 21 млн. чол. Найбільшою етнічною 

спільнотою даного регіону виступають уйгури, кількість яких становить понад 8 

млн. осіб. В культурному, мовному, релігійному відношенні вони відрізняються від 

представників державотворчої нації – ханьців. Зокрема, переважна більшість 

уйгурів сповідує іслам. Писемність уйгурів заснована на арабському алфавіті, а 

уйгурська мова належить до тюркської мовної групи. Також варто відзначити, що 

сьогоднішні уйгури – це мало схильна до асиміляції етнічна група. З огляду на це, 

для титульних китайців уйгури залишаються постійною «групою політичного 

ризику». 

В той же час, для КНР Східний Туркестан (як ще називають СУАР) є 

стратегічно важливим регіоном, на території якого розвідано значні поклади 

корисних копалин, що становлять 80% всіх запасів Китаю. Саме на цей регіон 

припадає значний обсяг інвестицій та більша частина китайської торгівлі з 

Центральною Азією. 

Вигідне стратегічне положення СУАР у поєднанні з порівняно низькою 

чисельністю та щільністю населення змусило Пекін масово переселяти в Сінцьзян 

ханьців з інших районів Китаю. Врешті, це призвело до того, що вони зайняли 

найкращі землі в Кашгарії, включаючи території, де знаходяться найбільші 

родовища нафти (Таримський басейн). Таким чином, уйгури виявилися фактично 

усунуті від керівництва стратегічно важливими та прибутковими економічними 

об’єктами регіону. 

Поряд з економічними обмеженнями, до яких вдається влада, уйгури 

зазнають утисків і в інших сферах, навіть на побутовому рівні. Яскравим 

підтвердженням цього є використання регулятивних заходів контролю за 

народжуваністю. Наприклад, уйгурам не дозволено мати більше двох дітей. У 

протилежному випадку застосовуються примусові аборти, які заборонені в ісламі. 

Виключення місцевого населення з процесу освоєння корисних ресурсів СУАР, 

бідність основної маси населення регіону (80% уйгурів живуть за межею бідності), 
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наявність лише однієї офіційної мови – китайської, прийняття центральним урядом 

рішень, що йдуть врозріз з нормами, прийнятими в мусульманському суспільстві, 

призводить до зростання націоналістичних настроїв і сепаратистських тенденцій. 

Одним із проявів цього стала активізація радикальних та екстремістських 

організацій, частина з яких має яскраво виражене релігійне підґрунтя. 

В Сіньцзяні такою організацією стало угрупування «Ісламський рух 

Східного Туркестану», метою якої є створення на цій території незалежної 

ісламської держави. Це – найактивніше угрупування, що об'єднує уйгурських 

сепаратистів. Основним методом боротьби даного угрупування є здійснення на 

території країни терористичних актів. Уйгурські бойовики отримують суттєву 

фінансову підтримку від багатьох ісламських держав. Не дивлячись на те, що в 

серпні 2002 року США визнали дану організацію терористичною, чимало 

міжнародних правозахисників продовжують її активно підтримувати. 

Нерідко з боку міжнародних організацій лунає критика і стосовно засобів 

проведення національної політики, яка здійснюється на державному рівні в КНР. 

Втім, варто зазначити, що надання китайською владою широкої автономії 

Сіньцзяну є неможливим, враховуючи перманентне прагнення уйгурської етнічної 

меншини до відокремлення. Водночас, ігнорувати її права в сучасних умовах Пекін 

також не може, оскільки на офіційному рівні Китай заявляє про прагнення до 

зміцнення міжнаціональних відносин, заснованих на засадах рівноправності. 

Набагато складніше реалізувати це на практиці. Необхідні нові методи і підходи з 

боку китайського керівництва для вирішення національного питання. Можливо, 

подальше економічне зростання і зростання рівня життя населення стане надійною 

основою для соціальної стабільності китайського суспільства. 

  

 

БОРОТЬБА ПРОТИ ІСЛАМСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ІРАКУ І ЛЕВАНТУ:  

З ДОСВІДУ СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ 

Василенко Т.В. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н., доц. Ямпольська Л.М. 

ІДІЛ (Ісламська Держава Іраку і Леванту) – це невизнана мусульманська 

держава, міжнародна ісламістська суннітська організація, визнана більшістю країн 

світу терористичною. Тому багато світових держав вже працюють над власною 

політикою боротьби з «жахом ХХІ століття». Поштовхом до політики втручання 

стали теракти у європейському світі. У вересні 2014 року в Іраку, Сирії і Лівії почала 

діяти міжнародна «антиіділівська» коаліція. До неї увійшли 65 країн, у тому числі 

США, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Нідерланди, 

Австралія, Марокко, ОАЕ, Саудівська Аравія та інші країни. Частина держав бере 

участь в авіаударах тільки по Сирії, частина – лише по Іраку. У минулому році 

бомбардування Сирії також почала Російська Федерація. Бойовики ІДІЛ увесь час 

погрожують учасникам коаліції терактами. В їхніх повідомленнях говориться, що 

наступний «феєрверк» буде в Німеччині, а головним своїм ворогом вони називають 
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США. Проте в Сполучених Штатах не так просто влаштувати теракт – там не така 

велика мусульманська община, як в Європі, та і після подій 11 вересня 2001 року 

спецслужби там працюють ретельніше. 

Терористична організація «Ісламська держава» планувала низку терактів у всіх 

країнах Європи. Про це з посиланням на інформацією британського генерал-майора 

Руперта Джонсона повідомляє «The Times». За його словами, інформація про 

підготовку низки терактів по всій Європі стала відомою завдяки тому, що було 

вилучено величезний архів документації ІДІЛ у Сирії. Теракти відбулися у Франції 

13 листопада 2015 року, де було зафіксовано декілька терористичних актів біля 

стадіону «Стан де Франс» у Сен-Дені, наслідком яких стали сотні померлих, 

поранених і скалічених людей. Також керівники «Ісламської держави» планували 

включити Великобританію у список західних країн, де у 2016 році також були 

проведені теракти і ще 7 попереджено завдяки отриманню секретних документів. 

Головний редактор інформаційного порталу «Україна по-арабськи» Мохаммад 

Фараджаллах в ефірі радіостанції «Голос столиці» заявив: «Боротьба з тероризмом 

безуспішна через те, що Європа і США не перекривають канали впливу ІДІЛ».  

На сьогодні гостро стоїть питання прийому біженців. Деякі європейські 

країни відмовляються приймати мігрантів за квотами, погодженими з іншими 

країнами після терактів, скоєних у Парижі і Лондоні. Все це свідчить про 

кризові явища в Євросоюзі. Інші європейські країни схильні дотримуватися 

пріоритетності політичного врегулювання конфлікту. Такі країни, як  Італія, 

мають намір надавати допомогу на інших фронтах. Оскільки міграційна криза, 

відсутність єдності в питанні розподілу біженців, поряд з «війною санкцій» 

проти Російської Федерації розколює Європу, ці країни намагаються вжити всіх 

можливих заходів для врегулювання конфлікту в Сирії та Іраку. При цьому 

думки представників різних країн щодо стратегії і тактики дій залишаються 

неясними. По суті, кожна держава діє самостійно.  

Президент Франції Франсуа Олланд «тимчасово призупинив» Шенгенську 

угоду і анонсував створення антиіділівської коаліції за участі Російської 

Федерації та США проти терористичної організації ІД. Поряд з цим, на думку 

Джузеппе Сарчіна, опублікованому в «Corriere della Sera», президент Олланд 

вирішив діяти відповідно до статті 42 Лісабонського договору, щоб, можливо, 

меншою мірою залежати від необхідності узгодження дій із керівництвом НАТО 

та ЄС.  

Великобританія – єдина країна ЄС, яка може приєднатися до бомбардування 

французької авіації в Сирії. Решта країн, як здається, не готові безпосередньо 

брати участь у рейдах проти ІДІЛ. У минулому році екс-прем’єр-міністр 

Великобританії Девід Кемерон заявив, що британська військова операція в Сирії 

буде, на його думку, легітимною.  

Німецькі політики від силових структур вимагають спрямувати зусилля 

бундесвера на боротьбу з ІДІЛ. «Німеччина повинна бути готова почати боротися 

з ІДІЛ, зокрема і військовим способом», – заявив виданню «Bild» депутат від 

СДПН Томас Хітчлер. «Бельгійський уряд зробив заяву, у якій повідомляє, що 
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проблема доморощеного джихаддизму не менш характерна для Франції, ніж для 

Бельгії», – повідомляє «Financial Times».  

Таким чином, слід зробити висновок, що на сьогоднішній день проблема 

тероризму ІДІЛ стоїть дуже гостро. Країни, котрі раніше могли відхрещуватися 

від цієї проблеми, зараз проводять активну політику задля вирішення цього 

питання, аби захистити спокій і мир у своїх державах. 

 

 

ПОЛУАФФИКСАЦИЯ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Власенко В.В., Губарева А.А. (Харків) 

Научный руководитель – Рудая Н.В. 

Аннотация: Как известно, словообразование осуществляется по разнообразным 

моделям и схемам. Хорошее ориентирование в этой разветвлённой системе 

значительно облегчает процесс перевода.  

Согласно словам В.И. Горелова, способами, доминирующими в 

словообразовательной системе китайского языка, являются словосложение, 

(лексико-синтаксический), и аффиксация (морфологический), полуаффиксация 

(лексико-морфологический). Мы подробней остановимся на последнем способе[1].  

Полуаффиксация( 加 半 词 缀 jiābàncízhuì) представляет собой такой способ 

словообразования, при котором к корню присоединяется полузнаменательная 

морфема, которая утратила исходное вещественное значение и, следовательно, 

обрела определенную степень грамматизации. Полуаффиксация делится на 

полупрефиксацию и полусуффиксацию. 

Препозитивную полузнаменательную морфему обычно называют 

полупрефиксом( 半 前 缀 bànqiánzhuì),лексические единицы, возникающие в 

результате ее присоединения к корневой морфеме, - полупрефиксальными 

словами. Ниже рассмотрим примеры, используя языковой материал: 

1.Полупрефикс 超 chāo (превосходить) образует существительные, обозначающие 

превышение меры, нормы, обычного стандарта: 超导体 chāodăotĭ сверхпроводник, 

超音速 chāoyīnsù сверхзвуковая скорость,超流动 chāoliúdòng сверхтекучесть, 超个

体 chāogètĭ суперорганизм, 超自然 chāozìrán сверхъестественный.  

2.Полупрефикс 泛 fàn (разливаться вширь) образует слова, обозначающие охват 

чего-либо в целом (всеобъемлющий): 泛 理 论 fànlĭlùn панлогизм, 泛 神 论

fànshénlùn пантеизм, 泛亚西亚主义 fànyàxìyàzhŭyì паназиатизм.  

3.Полупрефикс 微 wēi (крошечный, мельчайший) образует существительные, 

обозначающие очень малые предметы, незначительные величины: 微 生 物

wēishēngwù микроб, 微分微血管 wēixuèguăn капилляр, 微安 wēi’ān микроампер, 

微气候 wēiqìhòu микроклимат.  
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4.Полупрефикс 亚 yà (второй, второстепенный) образует термины, обозначающие 

вторичные (подчиненные) классы в различных системах: 亚科 yàkē подсемейство, 

亚们 yàmén подтип, 亚热带 yàrèdài субтропики.  

5.Полупрефикс 反 făn (против, обратный) образует существительные и 

относительные прилагательные со значением противоположности, враждебности: 

反攻 fàngōng контрнаступление, 反宣传 fănxuānchuán контрпропаганда, 反题 făntí 

антитезис, 反义词 fănyìcí антоним. 

Постпозитивную полузнаменательную морфему принято обозначать 

термином полусуффикс(半后缀 bànhòuzhuì), а лексические единицы - возникшие 

полусуффиксальными словами. Создаваемые этим способом слова обозначают 

лиц, занятых различной деятельностью, всевозможные предметы и вещи, их 

признаки, а также различного рода изменения и процессы. Рассмотрим несколько 

наиболее продуктивных примеров: 

1.Полусуффикс 员 yuán (человек, который работает или учится): 学员 xuéyuán 

слушатель, 官员 guānyuán чиновник, 海员 hǎiyuán моряк , 战斗员 zhàndòuyuán 

боец, солдат.  

2.Полусуффикс 手 shŏu (рука) образует ряд существительных, обозначающих лиц 

различных профессий, кто в совершенстве овладел своей профессией: 帮手

bāngshŏu помощник, 对手 dùishŏu партнер, соперник, 能手 néngshŏu виртуоз, 多面

手 duōmiànshŏu мастер на все руки.  

3.Полусуффикс 鬼 guǐ (черт, дьявол) образует существительные с эмоционально-

оценочным значением, выражающие отрицательные свойства натуры, порочные 

черты характера: 酒鬼 jiŭguǐ – алкоголик, 精明鬼 jīngmíngguǐ – ловкач, 小气鬼

xiǎoqìguǐ – скряга, 吸血鬼 xīxuèguǐ – вампир, 讨厌鬼 tǎoyànguǐ – нудный тип.  

4.Полусуффиксы 虫 chóng (червь, насекомое) и 蛋 dàn (яйцо) также вносят 

субъективную оценку негативного характера: 寄生虫 jìshēngchóng – тунеядец, 糊

涂蛋 hútudàn – простофиля, 笨蛋 bèndàn – тупица, 浑蛋 húndàn – дурак.  

6.Полусуффикс 心 xīn (сердце) образует ряд слов, обозначающих, главным 

образом, черты характера: 热心 rèxīn – энтузиазм, 虚心 xūxīn – скромность,诚心

chéngxīn – искренность, 功名心 gōngmíngxīn – честолюбие. 

7.Полусуффикс 意 yì (мысль, желание) образует существительные, которые также 

обозначают свойства человеческой натуры: 大意 dàyì – небрежность, 敌意 dìyì – 

враждебность, 醋意 cùyì – ревность. 

8.Полусуффикс 物 wù (вещь, предмет) служит обозначением разного рода вещей, 

предметов, а также живых существ: 刊物 kānwù – издание, печать, 生物 shēngwù – 

живое существо,矿物 kuàngwù – минерал.  

9.Полусуффикс 品 pĭn (предмет, вещь) образует существительные, обозначающие 

вещи в отношении присущих им качеств, свойств, а также в отношении материала, 
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способа изготовления и применения: 废品 fèipĭn – брак, 半成品 bànchéngpĭn – 

полуфабрикаты, 展览品 zhǎnlǎnpĭn – экспонаты, 牺牲品 xīshēngpĭn – жертва.  

10.Полусуффикс 素 sù (первоначальный элемент)образует существительные, 

которые обозначают научные понятия, названия различных веществ: 抗生素

kàngshēngsù – антибиотик, 卫生素 wéishēngsù – витамин, 词素 císù – морфема, 因

素 yīnsù – фактор.  

11.Полусуффикс 性 xìng (характер, свойство) образует ряд абстрактных 

существительных, обозначающих разнообразные свойства: 必然性 bìrángxìng 

неизбежность, 原 则 性 yuánzéxìng принципиальност, 警 惕 性 jĭngtìxìng 

бдительность.  

12.Полусуффикс 切 qiè (подходящий) образует прилагательные высокой степени 

интенсивности: 迫切 pòqiè актуальный,剀切 kăiqiè надлежащий, 悲切 bēiqiè 

скорбный. 

13.Полусуффикс 当 dàng (надлежащий)обозначают присущие предметам 

позитивные свойства и особенности: 妥当 tuŏdàng уместный, 顺当 shùndàng 

благополучный.  

14.Полусуффикс 化 huà (превращение) образует слова, обозначающие процесс 

действия, переход в иное состояние: 激化 jīhuà обострение, 工业化 gōngyèhuà 

индустриализации,大众化 dàzhònghuà популяризация. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТАТУСУ ТАЙВАНЮ  

Гармашева Ю.Р. Рак Є.В. (Харків) 

Науковий керівник - д.пед.н., доц. Калашник Л.С.  

Тайвань — формальна адміністративна одиниця КНР, територія якої 

фактично контролюється частково визнаною Китайською Республікою і ніколи не 

контролювалася КНР. Особливості визнання адміністративного статусу Тайваню 

відображають багаторічний політичний конфлікт між КНР та Китайською 

Республікою і упирається в проблему визнання Китайської Республіки як держави 

і її статусу. 

Протистояння між КНР та Китайською Республікою на Тайвані почалося 

в1949 г., коли керівництво Китайської Республіки в повному складі і ще близько 2 

млн. китайців виїхали на Тайвань. Президент Чан Кайши сподівався зібрати тут 
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сили, здатні повернути йому владу над материковим Китаєм. Спираючись на 

широкомасштабну американську допомогу, Чан Кайши провів на Тайвані аграрну 

реформу, відновив залізниці, вжив заходів щодо розвитку промисловості і 

підвищенню рівня освіти. Однак США так і не забезпечили Тайвань озброєнням і 

бойовою технікою, необхідними для настання на материк, або ж хоча б 

повноцінного захисту власної незалежності, хоча смае під тиском США Тайвань 

як державне утворення був представлений у ряді міжнародних організацій, 

зокрема і ООН.  

В жовтні 1971 року на 26-й сесії Генеральної Ассамблеї ООН була прийнята 

резолюції, яка поклала кінець перебуванню в ООН Тайваня як самостійного 

суб’єкта. А в грудні 1978 року було опубліковане Спільне комюніке про 

встановлення дипломатичних відносин між КНР і США, в якому визнавалось, що 

США приймають позицію Китаю з питання про те, що у «світі існує лише один 

Китай, а Тайвань є частиною Китаю». Нині всі держави, які мають дипломатичні 

відносини з КНР, заявили про визнання принципів одного Китаю та Тайваню як 

його частини. 

Прагнучи захистити державний суверенітет і територіальну цілісність 

країни, уряд КНР з 1995 р. розгорнув антисепаратиську боротьбу проти 

«незалежності Тайваню», одночасно заявивши різкий протест урядові США за 

грубе порушення китайсько-американських спільних комюніке. В обмін на 

обіцянку КНР не накладати мораторій на введення військ ООН в Ірак, уряд США 

пообіцяв не підтримувати створення «незалежного Тайваню», «двох Китаїв» і 

т.ін., не підтримувати участь Тайваню в будь-яких міжнародних організаціях, 

членами яких можуть бути лише суверенні держави. З Тайваню були відкликані 

дипломатичні та торгові місії США. Китай досяг права, що візи до США будуть 

видаватися лише у представництвах у континентальному Китаї. 

КНР визнає Тайвань своєю невід’ємною частиною і адміністративний 

розподіл поділ тайванської провінції таким, яким воно було в 1949 році. 

Адміністративні зміни внутрішньої структури, вжиті урядом Тайваню, не 

вважаються легітимними. Зокрема, столицею провінції вважається Тайбей, а не 

Чжунсін, підвищення адміністративного статусу муніципалітетів Тайбей, Гаосюн, 

Тайчжун, Тайнань, Синьбей до міст провінціального значення не визнається КНР. 

Також є певні розбіжності у політичному статусі деяких островів біля острова 

Тайвань: 

острова Пенху з точки зору КНР мають статус повіту провінції Тайвань, проте в 

ряді офіційних документів Китайської Республіки ці острови згадуються як 

території з особливим статусом; 

ряд малих островів, що, за документами Тайбею, належать Китайській Республіці, 

не відносяться до провінції Тайвань за розподілом КНР, а адміністративно 

належать іншим провінціям — Фуцзянь, Гуандун, Хайнань. 

Складність політичної проблеми Тайваню полягає в тому, що КНР вважає 

себе єдиним правонаступником Китайської республіки, утвореної в 1912 році, і 

також єдиним правонаступником вважає себе і Тайвань. Позиція «існує тільки 
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один Китай» означає, що політичне визнання Тайваню означає автоматично 

невизнання КНР і навпаки. З позиції КНР, гіпотетична «провінція Тайвань» 

необхідна для територіальної цілісності Китаю. З позиції Тайваню, територія 

Тайваню, становить Вільну територію Китайської Республіки, в той час як решта 

«материкового» Китаю в цю вільну територію не входить. 

На сьогоднішній день усі питання щодо офіційного статусу Тайваню в 

складі КНР ще відкриті. 

 

 

ДЕРЖАВНА СИМВОЛІКА КИТАЮ 

Горячкіна Д.О, Забавіна А.Д (Харків) 

Науковий керівник – д.пед.н., доц. Калашник Л.С.  

Робота присвячена дослідженню основних державних символів, таких як 

прапор, герб та гімн.  

Прапор КНР (五星红旗, wǔ xīng hóng qí) – це червоне полотно, у лівому 

кутку зображено п’ять п’ятикутних зірок жовтого кольору. Дизайн сучасного 

прапору КНР розробив Цзен Ляньсун - економіст і актор з провінції Чжецзян. 

Прапор був затверджений 1 жовтня 1949 року на засіданні Народної політичної 

консультативної Ради КНР. Значення прапора: червоний колір символізує 

революцію, підкреслюючи, що політична міць та незалежність Китайської 

Народної Республіки була досягнута у важкій і кровопролитній боротьбі. У 

лівому верхньому куті розташовані п'ять зірок; велика зірка символізує 

Комуністичну Партію Китаю, чотири маленькі –  

• основні етнічні групи Китаю: ханців, тибетців, маньчжурів і уйгурів;  

• чотири опори комунізму в Китаї: пролетаріат, селянство, дрібнобуржуазні 

елементи і "патріотично налаштованих капіталістів"; 

• чотири політичні партії, що існують в Китаї та визнають лідерство КПК в 

управлінні країною.  

Герб КНР було прийнято 20 вересня 1950 року. На ньому зображена площа 

Тяньаньмень (天安门, Tiān'ānmén), освітлена п'ятьма жовтими зірками та оточена 

колоссям пшениці з шестернею. Жовтий і червоний кольори герба традиційно в 

Китаї символізують щастя та добробут. Тяньаньмень символізує дух китайського 

народу в боротьбі проти феодалізму й імперіалізму; колосся пшениці й шестерня - 

селянство й працівника відповідно. 

"Марш добровольців" було написано для кінофільму "Діти грізних років", у 1935 

році поетом Тянь Хань та композитором Не Ер. "Марш добровольців" був 

сповнений патріотизму, висловлював рішучість китайського народу віддати життя 

за інтереси нації. 27 вересня 1949 року сесія НПКРК вирішила прийняти цю пісню 

за тимчасовий державний гімн. 

  Уперше гімн був використаний 1949 року на міжнародній конференції в 

Празі. За часів культурної революції 60-х років Тянь Хань був заарештований, 

гімн був заборонений, а офіційною стала композиція «Червоний схід» (东方红, 
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Dōngfāng Hóng). Лише в 1978 році «Марш добровольців» став знову офіціальним 

гімном КНР, але слова вже були інші. Новий гімн не справив позитивного 

враження на громадян, тому в 1982 було відновлено стару версію «Маршу 

добровольців». 

Але КНР має також дуже багато неофіційних символів, які є визнаними в 

усьому світі та асоціюються саме з Китаєм та КНР: 

• дракон, який вважається батьком китайської нації;  

• Китайська стіна яку, як вважалося дуже довго, помітно навіть з космосу;  

• Панди, що мешкають тільки в центральному Китаї ;  

• Цилінь - аналог єдинорога в китайській міфології;  

• Чжекі Чан та Брюс Лі, які ввели до світового кінематографу мистецтво 

східних бойових мистецтв; 

• Монастир Шаолінь, який вважається квінтесенцією бойових мистецтв як 

філософії життя та вправності; 

• Хризантеми, які традиційно символізують красу китайської нації; 

• Збірка цитат Мао Цзедуна, яка була невід’ємним елементом Китайської 

Культурної Революції у 60-80 рр. ХХ ст., а сьогодні – бібліотечною рідкістю; 

• Порцеляна «яйцева шкарлупа», яка така тонка, що можна через неї читати; 

• Шовк, перли та нефрит, які цінували красуні в усі часи. 

Зважаючи на все вище зазначене, вивчення офіційних та неофіційних символів 

Китаю та КНР може стати в нагоді при вивченні як китайської культури, так і 

лінгвокраїнознавства.  

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК ЯК ОКРЕМИЙ ВИД  

ПЕРЕКЛАДАЦЬКО-ДОВІДНИКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

(на прикладі тематичного словника з китайської мови) 

Губіна Ю., Субота В. 

Науковий керівник: д.п.н., доц. Калашник Л.С. 

Вивчення будь-якої іноземної мови і, зокрема, китайської мови неможливо 

собі уявити без звертань до «адаптованого першоджерела» - словника.Вірне 

користування словником є запорукоюшвидкого та влучного перекладу.Означена 

тема, безумовно, є актуальною середлінгвістів - сходознавців у звя’зку з 

активністюдержавних, культурних, економічних, освітніх зв’язків між Україною 

та Китаєм. Адже Китай маєвеличезний природний, культурний та духовний 

потенціал.  

Словники виконують соціальні функції: інформативну(дозволяють 

найкоротшим способом - через позначення – прилучитися до накопичених знань і 

нормативів і мовіта культурі (фіксуючизначення і вживанняслів, 

сприяютьудосконалюванню й уніфікаціїмови як засобуспілкування). Словник 

виник в далекій давнині, здобуваючи все більшу роль у нагромадженні і передачі 

інформації. 
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Принципи роботи з системами пошуку ієрогліфів у словниках розвивали у 

своїхпрацях такі дослідники як  Л. Г. Аксентьев, А. С. Аксамитов, Н. Д. Бабич, А. 

М. Бабкін, Л. А. Булаховський, В. М. Мокієнко, Г. М. Удовиченко та ін..Втім, 

незважаючи на велику кількість праць, присвячених удосконаленню та 

полегшенню працізі словниками, це питання не розглянуте повністю та потребує 

подальших досліджень.  

Існує велика кількість видів словників, однак ми звернемо увагу на 

принципи роботи з тематичним словником як окремим видом перекладацько-

довідкової літератури. Словники такого типу включають у себе лексику, поділену 

на розділи за окремими темами. На початку словника розміщено зміст, де вказано 

назву розділу та сторінку, де можна його знайти. 

Кожен розділ, як правило, містить часто уживані слова, тому за допомогою 

такого словника студент може оволодіти необхідною для нього лексикою. Також 

зручною є наявність словосполучень та речень, адже легше запам’ятовувати слова, 

знаючи де саме вони вживаються.  

Прикладом такого словника є «Тематичний словник-довідник-мінімум для 

студентів, що вивчають китайську мову як другу іноземну» (автор М.М.Кудінова, 

Харків 2014 рік виходу), який дотепер є єдиним українсько-китайським 

тематичним словником в Україні. Оздоблення словника китайською 

транскрипцією піньінь значно полегшує читання і запам’ятовування лексики. 

Зручність полягає у тому, що цей словник призначений саме для студентів, які 

починають вивчати китайську мову як другу іноземну, для студентів вищих 

навчальних закладів філологічного профілю, а також усіх, хто прагне вивчити 

китайську мову чи поглибити свої знання з неї.   

Перспективними напрямками подальших досліджень є питання, пов’язані з 

перекладом, використовуючи електронні словники та довідники. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІЄРОГЛІФІКИ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ НА 

ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ 

Духненко Д.О.,Суркова А.Ю. (Харків) 

Науковий керівник – Локшина Ю.Г. 

Під час вивчення японської мови одна з найголовніших проблем, яка спіткає 

тих, хто намагається нею оволодіти є ієрогліфи (канджі). Проте через великe 

кількість ієрогліф, схожість багатьох канджі між собою та їх швидке забування 

цікавість та бажання до їх вивчення часто зникає . На нашу думку для японської 

лінгвістики це є проблемою, яка потребує вирішення, що робить тему нашої статті 

актуальною. 

Мета нашої статті - полегшити вивчення канджі, та зробити процес більш 

цікавим та ефективним.  

Завданнями статті є навести приклади вправ та ігор , що відповідають меті, 

та запропонувати алгоритм проведення занять з ієрогліфіки.  
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Проте спочатку ми б хотіли визначити, який рівень вважається початковим і 

кого слід туди відносити. Зазвичай, це студенти перших курсів, у яких ієрогліфіка 

проводиться один раз на тиждень. Кількість ієрогліфів, яку необхідно засвоїти на 

цьому етапі дорівнюється трьомстам. 

Отже, заняття складається з наступних частин: повторення, введення нових 

ієрогліфів, робота з ними та остання частина – перевірка їх засвоєння. 

А тепер перейдемо безпосередньо до самих вправ. Вони були апробовані 

нами під час проходження практики з викладання японської мови. 

Вправи на повторення: 

- У  капелюсі знаходяться картки з канджі з минулих занять. Той хто бере картку, 

має дати визначення ієрогліфа або слова своїм одногрупникам японською мовою, 

при цьому не використовуючи саме слово або ієрогліф; 

-  У капелюх можна покласти картки з ієрогліфами що схожі за написанням;  

- Ще одна вправа - виправити помилки в ієрогліфах , які будуть написані на дошці 

навмисно неправильно. Студент повинен переписати ієрогліф у правильній 

послідовності а потім сказати значення ієрогліфа та його японське та китайське 

читання.  

Вправи для введення нових ієрогліфів:  

- Видати кожному студенту картку з ієрогліфом, його схематичним малюнком, 

значенням та порядком написання, і запропонувати базуючись на малюнку 

скласти історію про ієрогліф, його можливе появлення. Кожен повинен вийти до 

дошки, продемонструвати усім написання та розповісти історію свого ієрогліфа. 

Чим цікавіше історія, тим легше ієрогліфу залишитися у пам’яті; 

- Можна видати тільки малюнки та дати завдання спробувати самостійно 

передбачити, яке значення має ієрогліф, що ховається за цим малюнком.  

Третя частина заняття це – робота з новими ієрогліфами:  

- З кожним ієрогліфом (або словом в якому цей ієрогліф вживається) скласти по 

одному реченню; 

- Скласти речення не з одним, а з трьома ієрогліфами одночасно;  

- Написати невеличку розповідь використовуючи усі нові канджі . 

І нарешті четвертий етап - перевірка засвоєння нових ієрогліфів.  

- Варіація на відому гру «Крокодил», де команді треба показати канджі; 

- Малюнок, в якому необхідно підписати предмети відповідним ієрогліфом;  

- Пазл з елементів , які треба згрупувати щоб отримати ієрогліф .  

І на останок загальні рекомендації щодо підбору вправ для кожної з 

чотирьох частин заняття. На початку заняття для розігріву, та наприкінці заняття 

для зняття втоми, ми обрали більш легкі завдання, а саме дидактичні ігри. Таким 

чином ми можемо залишити найважчі вправи для середини заняття.  

Запам’ятовування ієрогліфів повністю залишиться для домашньої роботи, проте 

на нашу думку запропоновані завдання та рекомендації повинні зацікавити, 

умотивувати на подальшу самостійну роботу та значно її полегшити, а також 

запобігти забуванню вивчених раніше канджі. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕОЛОГИЗМОВ СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

Золотухина Н.А. (Харьков) 

Научный руководитель – Науменко С.С. 

Неологизмы – это актуальные слова и выражения современности, 

лексические инновации, возникающие в связи с потребностью обозначения новых 

реалий, а также для номинации уже существующих в языке явлений. Языковое 

явление активно изучается зарубежными и российскими лексикологами, такими 

как А. Б. Гофман, В. Г. Костомаров, М. А. Кронгауз, В. И. Новиков, Е. В. Клепач, 

Н. Г. Журавлева и др. с конца XX века [1-3]. Статья содержит наши наблюдения 

над происхождением неологизмов, главным образом на материале текстов 

китайской периодики начала XXI в. Учитываются также материалы, собранные 

китайскими лингвистами. Факторы, влияющие на появление новых единиц в 

китайском языке, можно разделить на внеязыковые (экстралингвистические) и 

языковые (лингвистические). К внеязыковым факторам возникновения 

неологизмов относятся: социально-культурные факторы (социальные изменения, 

социально-культурное взаимодействие Китая с другими странами, а также 

взаимодействие центральных районов Китая с периферийными, изменение 

общественных взглядов) и социально-психологические факторы. [6, с. 88]. 

Наиболее подробную картину социальных факторов, влияющих на возникновение 

модных неологизмов, приводит Ло Юйцзюань [7, с. 49]: стремительное 

социально-экономическое развитие; отражение особенностей политической 

жизни; прогресс науки и техники; большое значение образования и культуры; 

процветание телевидения, спорта и развлечений; отражение разнообразной 

общественной жизни. Сходного мнения придерживаются и другие китайские 

языковеды [4, с. 43; 5, с. 117-118].  

При части приведенных ниже отобранных нами примеров китайских 

неологизмов указаны годы их появления, установленные китайскими 

исследователями. К глобальным неологизмам можно отнести: 地球一小时 dìqiú 

yīxiǎoshí ‗час Земли‘ (англ. Earth Hour); 苹果 píngguǒ ‗компания «Эппл»‘ (англ. 

Apple Inc, 2010); Модными неологизмами локального характера являются, 

например, 白富美 báifùměi белолицая, богатая и красивая‘ (об идеале девушки, 
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2012), 群租 qúnzū букв. ‗группа + аренда‘ (квартира, которую переделывают в 

гостиницу для сдачи комнат, 2013). Популярные слова из английского языка 

активно заимствуются китайским с конца XX века. С того времени китайский 

язык пополнили неологизмы 派 对 pàiduì‗вечеринка‘(party), 瑜 伽 yújiā 

‗йога‘ (yoga), 黑名单 hēimíngdān ‗чѐрный список‘ (blacklist), 超市 chāoshì 

супермаркет‘ (supermarket). На данный момент они прочно вошли в лексический 

состав китайского языка. Большинство заимствований появляется в связи с 

научно-техническим прогрессом: 气 候 门 qìhòumén букв. климат + двери 

(климатические двери, англ. climate gate, 2009), 物联网 wù liánwǎng букв. вещь + 

интернет‘ (интернет вещей, англ. Internet of Thing, 2010), 空天飞机 kōngtiān fēijī 

букв. космическое пространство + самолет‘ (трансатмосферные самолеты, англ. 

Space Aeroplane, 2010), 3D 打印 3D dǎyìn ‗3D + принтер‘ (англ. 3D printing, 2013). 

Как известно, заимствования в языке вообще в разной степени подчиняются 

правилам его фонологии и грамматики. В связи со спецификой китайского языка 

наблюдается сложность в ассимиляции заимствований. Отмеченные выше 

инновационные изменения в лексической системе китайского языка, очевидно, 

имеют перспективу продолжения и развития, что потребует новых разысканий, 

существенных в теоретическом и практическом плане. 
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«КОНСТИТУЦІЯ ВЕЛИКОЇ ЯПОНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ» 1889 РОКУ 

ЯК ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП РЕСТАВРАЦІЇ МЕЙДЗІ 
 

Казанський М.М. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н., доц. Ямпольська Л.М. 

На сьогоднішній день Японія є однією з найрозвинутіших країн світу. 

Вивчення досвіду її реформування в період «Мейдзі ісін», найважливіших 

складових інтенсивної модернізації в останній третині ХІХ ст., аналіз 

особливостей її правового розвитку є актуальними в сучасній японістиці. Вказану 

проблему досліджували Г. Норман, С. Тадагава, Г.А. Валенкін, А.В. Говоров, 

В.Н. Єрьомін, Т.О. Кузнецова, Е.Г. Спальвін та ін. вчені. 

Завдання нашої доповіді полягає у дослідження Конституції Японської 

імперії 1889 р. як завершального етапу реформ і осердя правової системи епохи 

Мейдзі.  

Конституція Мейдзі – перша в історії Японії, одна з перших в Азії. Її 

офіційна назва – «Конституція Великої Японської Імперії» («Дайніппон тейкоку 

кемпо»). Конституція Пруссії 1850 р. стала зразком для Японської Конституції 

1889 р. Остання була промульгована 11 лютого 1889 р. як дарунок імператора 

підданим і вступила в силу 29 листопада 1890 р. Такі конституції в теорії 

конституційного права відносяться до октройованих (від франц. octroyer – 

жалувати, дарувати), вироблених без участі представницьких органів, 

«дарованих» народові монархом. 

Перша Конституція Імперії Мікадо складалася з 7 глав, 76 статей. За 

змістом вона являла собою складне поєднання принципів та інститутів 

абсолютної і конституційної монархії, консерватизму і демократії, традиційних 

начал і новацій, заснованих на запозиченому досвіді. У відповідності до ст. 76, усі 

діючі законні постанови (закони, накази, регламенти) залишались у силі, оскільки 

не суперечили Конституції. Конституція 1889 р. характеризувалася наступними 

рисами: 1) державний суверенітет належав не народу, а імператору, який володів 

верховною владою; 2) японським підданим надавалися певні права, але не як 

природні і невідчужувані, а як даровані імператором (ст. 18-32); 3) кожне з 

конституційно закріплених прав супроводжувалося посиланням на можливість 

законодавчого встановлення меж його виконання (ст. 22-30).  

Основним абсолютистським принципом, який пронизував усю політичну 

систему, став принцип суверенітету династичного монарха (династія 

«непереривна на вічні часи») – імператора, який мав божественне походження (ст. 

1, 4, 3). Конституція надавала імператору необмежену законодавчу, виконавчу і 

судову владу, завуальовану «демократичними» установами. Роль парламенту, 

Кабінету міністрів і Верховного суду полягала, в кінцевому рахунку, у сприянні 

дії імператорських повноважень. За Конституцією Мейдзі, імператор був 

проголошений священним і недоторканим. За ним закріплювалося право 

призначення та зміщення всіх цивільних і військових чинів, встановлення їх 

окладів, видання указів, які мали силу законів. Він наділявся важливими 
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прерогативами, керував військовими силами, встановлював мир і оголошував 

війну, розпускав нижню палату для виборів.  

Прогресивною концепцією для тодішньої Японської імперії було 

закріплення принципу розподілу влади. Був введений абсолютно новий інститут 

влади – двопалатний парламент (тейкоку гікай) із виборною нижньою палатою 

представників (сюгіін) і верхньою палатою перів (кідзокуін). Виборчим правом 

володіли чоловіки старше 25 років, які сплачували понад 15 ієн прямого податку. 

Нижня палата мала право законодавчої ініціативи, її згода вимагалася для 

прийняття бюджету. Передбачалося створення Таємної Ради як вищого 

консультативного органу при імператорові; закріплювалося особливе становище 

таких ланок державного апарату, як Таємна рада, Кабінет міністрів, Генро (Рада 

старійшин) і Міністерство двору. Велике значення мав інститут прав і обов’язків 

підданих. Приватна власність визнавалася непорушною.  

Таким чином, у результаті політичної реформи були введені близькі до 

західних стандартів парламент, Кабінет міністрів, типовий адміністративно-

територіальний устрій. Піддані були наділені певним мінімумом прав. Основна 

мета першої імперської Конституції полягала в тому, щоб з її допомогою 

закріпити модернізацію, вже сформовані державні інститути і створити такий 

механізм суверенної держави, який би надав Японії респектабельності в очах 

закордонних партнерів. Конституція 1889 р. стала для держави кроком на шляху 

демократизації і парламентаризму. Новий конституційний режим лише закріпив 

законодавство, прийняте в епоху Реставрації Мейдзі.  

 

 

ОМАР ХАЙЯМ (1048-1131) ЯК ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ 

МУСУЛЬМАНСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

Клець А.О. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н, доц. Ямпольська Л.М.  

Постать Омара Хайяма (1048-1131) займає одне з провідних місць серед 

найбільш відомих поетів мусульманського Сходу, поетична спадщина якого на 

протязі багатьох століть перевидається багатьма мовами світу. Рубаї перського 

суфійського поета Омара Хайяма – про сенс життя людини, про незахищеність її 

перед обличчям долі й часу, про зачарування швидкоплинними миттєвостями 

радості. Його вірші-афоризми, в яких кожен знаходить щось своє, потаємне і ще 

не висловлене, стали загальним духовним надбанням людства. В них поет постає 

абсолютно різним: він то захоплюється Божественним творінням, то заперечує 

ідею Бога, говорить про смерть і в той же час заявляє про свою безстрашність 

перед нею.  

Набагато менше, ніж вірші, відомі його наукові досягнення – математичні 

трактати, праці з астрономії, пов’язані з реформою календаря, праці в інших 

галузях наук. Саме в цьому, на нашу думку, полягає актуальність проблеми – 
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дослідження наукової спадщини Омара Хайяма як одного з найбільш відомих 

діячів мусульманського середньовіччя. 

Деякі аспекти цієї проблематики вже давно цікавили дослідників. Ті чи інші 

оцінки біографії, творчості, наукової діяльності Омара Хайяма знайшли 

відображення в працях радянських і сучасних російських учених А.П. Юшкевича, 

С.Б. Морочник, Г.Ф. Рибкіна, В.А. Жуковського, таджицьких дослідників 

Д.Ш. Шамсидінова, М.В. Іскакова, М.Д. Бабаєва, М.Н. Османова. Особливо слід 

відзначити працю Б.А. Розенфельда, який переклав на російську мову трактати 

Омара Хайяма, навів цікаві факти життя та творчості видатного вченого.  

Новизна авторського підходу до вирішення проблеми полягає в тому, що ми 

намагалися дослідити постать Омара Хайяма не лише як талановитого поета, але і 

як володаря виключного таланту та пристрасті до пізнання, що досконало 

оволодів багатьма науками свого часу, зробивши низку найважливіших відкриттів 

у галузях математики, астрономії, фізики. 

У ході дослідження ми дійшли висновків, що наукова спадщина Омара 

Хайяма – унікальне явище в історії науки та культури як народів Ірану та 

Середньої Азії, так і всього людства. Його праці в галузі фізики, математики, 

астрономії перекладені на багато мов світу, а його відкриття мають історичне 

значення. О. Хайям вперше в історії розвитку математичних дисциплін 

середньовічної цивілізації дав повну класифікацію всіх видів рівнянь, у тому 

числі лінійних і квадратних; розробив систематичну теорію рішення кубічних 

рівнянь; поставив питання про тісний зв’язок геометрії з алгеброю і про 

геометричні пояснення рішень алгебраїчних рівнянь. Математичні дослідження 

О. Хайяма є найбільш важливими. Саме вони, поряд із проведеною під його 

керівництвом календарною реформою, висунули його на одне з перших місць у 

середньовічній науці. Серед них «Трактат про докази задач алгебри та 

алмукабали», «Коментарі до труднощів у введенні книги Евкліда», 

«Маликшахські астрономічні таблиці». Перу Хайяма належать також втрачені 

роботи з теорії музики, фізики та географії. 

Із природничо-наукових праць ученого особливий інтерес представляють 

астрономічні роботи, пов’язані з реформою календаря. В результаті багаторічної 

роботи над реформою календаря мислитель дійшов висновку, що сонячний рік, 

який діяв у Середній Азії та Ірані до панування арабів, мав переваги перед 

місячним. Календар Хайяма, складений ним у 1079 р., відрізняється винятковою 

точністю. Він складався з 33 років, з яких 25 мали по 365 діб і 8 років по 366. Це 

означало, що тривалість одного року – 1 365 днів 5 год 49 хв 5,45 с. Причому в 

календарі Хайяма в кожному 33-річному проміжку часу передбачалося 8 

високосних років, які чергувалися 7 разів через 4 роки і один раз через 5 років. 

Похибка становила всього 19 секунд на рік і була точнішою від сучасного часу на 

7 секунд. 

Таким чином, Омар Хайям назавжди увійшов в історію світової науки і 

культури не тільки як талановитий поет і філософ, але і як блискучий вчений-

енциклопедист. Хайям працював у найбільших наукових і культурних центрах 



159 

 

Ірану та Середньої Азії – Ісфахані, Балхі, Самарканді, Бухарі, де прославився як 

великий математик. Його запрошували до свого двору багато правителів 

мусульманського Сходу. Правитель Бухари в знак найвищої поваги запрошував 

його для бесіди поруч із собою на престол. Хайям прагнув перебудови світу і 

робив для цього все, що в його силах: відкривав закони природи, заглиблювався в 

таємниці світобудови і допомагав людям звільнятися від духовного рабства. 

О. Хайяма і в наш час по праву цінують як одну з чільних фігур в історії світової 

поезії і науки. 

 

 

ЗООНІМИ В КИТАЙСЬКИХ НЕДОГОВОРКАХ 

Канська І.О. (Харків) 

Науковий керівник – к. філол. н, доц. Бикова І.А. 

У сучасній китайській мові широко розповсюджений жанр народних 

висловів - недоговорки - (歇后语  (xiēhòuyǔ) досл.: «вислів з кінцівкою, що 

усікається»). Недоговорка являє собою своєрідне явище, яке спостерігається 

тільки в мовах китайсько-тібетскої родини, в яку входить китайська мова. Сама 

назва «недоговорка» походить від танських віршів жанру сехоу, але недоговорки 

мають значні відмінності від сехоу: містять більш глибокий зміст, додають мові 

живий, образний характер, прикрашають і оживляють її.  

麻雀儿飞到砻糠里ꟷ空欢喜。(má qiǎoerfēidàolóngkānglǐ ꟷ kōnghuānxǐ) - «Горобець 

прилетів на полову - даремно зрадів», - даремно радіти. 

Виділяють два типи недоговорок: істинні або щирі недоговорки та 

недоговорки-іносказання. Перший тип утворюється шляхом усічення 

фразеологічної одиниці найчастіше чотирьохскладного «чен’юй». Спосіб 

утворення таких висловів полягає в тому, що початковий «чен’юй» усікається і 

використовується у мові в значенні відсіченої частини. Наприклад, від чен’юй 独

占螯头（dúzhàn áo tóu) «очолювати» утворюється 独占螯(dúzhàn áo)в значенні 

«голова». Другий представляє собою двочленний вислів, де перший член це - 

іносказання, а другий - його розкриття. Наприклад:  

飞蛾投火ꟷ自来送死。(fēi é tóuhuǒ ꟷ zì láisòngsǐ) - «Нічний метелик летить на 

вогонь - сам собі смерть шукає», - самому собі шукати лиха.  

Чітке членування на дві частини є найбільш характерною формальною 

ознакою недоговорки. В усній формі це членування виділяється інтонацією і 

довгою паузою. А на письмі – частини відділяються за допомогою тире або 

комою.  

Специфічність недоговорки в тім, що її члени співвідносяться як свого роду 

загадка, іносказання (перший член), і як би відповідь на загадку, розкриття 

іносказання (другий член).Вживаючи недоговорку, це як би задавати загадку і 

відразу ж на неї давати відповідь.  

Формально в недоговорці існує два члени. Але зі значеннєвої сторони 

виділяються три члени: іносказання (перший член), розкриття (другий член в 
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значенні, реалізованому у власному контексті недоговорки) і основа недоговорки 

(той самий другий член, але в значенні, реалізованому у контексті мови). Таким 

чином, другий член недоговорки, залишаючись у формальному відношенні 

єдиним, у значеннєвому відношенні роздвоюється. У плані контексту мови 

власний контекст недоговорки виконує експресивну функцію. 

Іносказання Розкриття Основа недоговорки 

老虎戴念珠一假装慈悲
(lǎohǔ dài niànzhū yī 

jiǎzhuāng cíbēi) - 

«Тигр одягнув чітки - 

прикинувся 

милосердним» - 

Виявляти лицемірну 

участь, фальшиве 

милосердя. 

В китайських недоговорках часто використовуються зооніми для 

характеристики людини і найменування різного роду подій чи явищ.  

Наприклад, миша в Китаї завжди символізувала достаток у родині, мавпа 

традиційно являється алегорією тупості, обману, невдачі, а тигр є символом сили і 

успіху, злості і кровожерливості. Така символізація широко використовується в 

недоговорках: 耗子跌在书箱里一咬文嚼字（hàozidiē zàishū xiānglǐ yī yǎowénjiáozì) 

«Миша упала в шухляду з книгами - кусає письмена і гризе ієрогліфи» - Чіплятися 

до кожного слова. 

Що стосується використання назв, то він значно різноманітніший: собаки, 

осли, кішки, коні, свині та воли. Так, існує дуже багато недоговорок, у яких 

домінуючим образом є собака, конотативне значення, якого може несе негативний 

відтінок. Це пов’язано з китайською легендою, де собака був незмінним 

супутником бога вогнища і бога багатства й міг прогнати навіть великого, злого 

дракона, був здатен проковтнути сонце чи вкрасти дитину у матері. Також 

собакою дуже часто називають прихвосня, що догоджає в усьому своєму хазяїну.  

狗拿耗子ꟷ多管闲事。(gǒuná hàoziꟷduō guǎnxiánshì) - «Собака ловить мишей - не 

своєю справою займається», - сунути ніс не в свою справу. 

Широко використовуються в китайських недоговорках образи птахів, комах, 

плазунів та риб: 

和尚庵里的啼鸡ꟷ算了一世。 (héshàng ānlǐ detí jī ꟷsuànleyīshì) - «Півень у 

буддійському монастирі - даремно життя проживає», - даремно жити на світі. 

Таким чином, недоговорки – іносказання - це яскраві та мудрі вислови, наповнені 

іронією, гумором, та які виконують емоційно-експресивну функцію в китайській 

мові. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 

КИТАЙСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

Келеберда В.Ю., Малєєва Ю.О. (Харків) 

Науковий керівник – Руда Н.В.  

Питання методики викладання китайської мови є порівняно новим і 

маловивченим. У багатьох східознавчих вузах країни основна увага приділяється, 

швидше, передачі студентам знань про мову замість навчання їх навичкам 
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володіння мовою. Тому викладачі повинні навчати студентів не нової мови, а 

лише нового способу мовного вираження думок, і виховувати нову мовну 

звичку[1, с. 8]. 

Виконанню цього завдання сприяє застосування методу наочності на уроках 

китайської мови. Так, на думку Л.В. Фролової, застосування принципу наочності 

дає найбільший ефект в разі планомірного і систематичного його використанні 

[2;3]. 

Особлива роль принципу наочності в навчанні китайської мови обумовлена 

специфікою самої мови. Сутність володіння китайською мовою полягає у 

формуванні у свідомості учнів зв'язків між ієрогліфічними знаками і поняттями, у 

формуванні вмінь використовувати ці зв'язки для міжособистісної комунікації. 

Використання методу наочності має на меті формування в учнів інтересу до 

навчання. Залежно від пасивності чи активності студента знаходиться і результат 

навчання. Інтерес представляє собою психологічну особливість, що володіє 

здатністю направляти діяльність людини. Якщо людина зацікавлена в тій справі, 

яку він робить, він здатний при цьому відчувати позитивні емоції, захопитися 

цією діяльністю. 

В ході навчання аудитивні і візуальні засоби навчання окремо і в комбінації 

відіграють специфічні ролі при вирішенні конкретних завдань. Ці ролі 

диференціюються залежно від цілей навчання, вікових особливостей учнів, виду 

мовної діяльності, наявності необхідних дидактичних матеріалів. 

Аудитивні засоби є незамінними на етапі освоєння фонетичної системи 

китайської мови, для орієнтування в системі тонів, що представляють складність 

для іноземців, що вивчають цю мову. Мовне навчання являє собою поєднання 

централізованого навчання і довгострокового навчання, навчання фонемі і 

мовного навчання, навчання вимові, фонологічного пояснення, що доповнюється 

навчальним процесом. Крім використання аудитивних засобів при демонстрації 

фонетичного зразка можна використовувати схеми і картинки, що демонструють 

позиції мови, губ, неба, зубів і т.д [3, с. 1]. 

Функції зорових засобів навчання визначаються їх специфікою і полягають 

у наступному: пред'явлення в зорової формі нової інформації (у випадку з 

китайської лексикою це особливо важливо в силу не властивих іншим культурам 

реалій життя китайського народу), стимулювання організації мовної діяльності, 

смислова опора для породження власного висловлювання. Для цих цілей 

раціонально використовувати фотографії, карти, предмети. Студенти часто 

виявляють великий інтерес до китайської культури, для демонстрації якої, можна 

легко знайти відео- та аудіофайли [3, c.2]. 

Візуальні засоби наочності при навчанні китайської мови відіграють 

важливу роль на етапі освоєння писемності китайської мови, для презентації 

нових ієрогліфів, при розборі складу ієрогліфа (його фонетичної і смислової 

складових)[3, c.1]. Щоб привернути інтерес учнів, встановити зв'язки між 

смисловим і графічним чином нових лексичних одиниць, можна розповісти історії 
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про походження китайських ієрогліфів, ознайомити з етимологією ієрогліфів, 

намалювати їх. 

Одним з ефективних засобів є комп'ютерні інтерактивні навчальні програми, 

які дозволяють виконувати вправи або завдання, в тому числі в ігровій формі, 

отримуючи оцінку своїх дій, а також підказки. 

При поясненні граматики також можна використовувати зображення та 

презентації в PowerPoint. Презентації PowerPoint дуже зручні у застосуванні під 

час навчального процесу при роботі з великою аудиторією. Їх можна 

застосовувати не тільки для презентації нової лексики, а на будь-якому етапі 

уроку, наприклад при виконанні підстановлювальних вправ, які студенти звикли 

робити в книзі, можна піднести за допомогою картинок. 

Сьогодні, викладачі не можуть недооцінювати використання методу 

наочності при викладанні мови. Для навчання китайській мові в школах, вузах, а 

також для самостійного вивчення, китайськими фахівцями в області китайської 

мови і методики її викладання розроблено безліч корисних, цікавих, сучасних 

аудіовізуальних та мультимедійних засобів на допомогу викладачам та учням. 

Видаються підручники різного рівня, що супроводжуються аудіо та навіть 

відеоматеріалами. 
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ВОСТОЧНЫЕ КУЛЬТЫ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ  

(СЕР. ІІІ в. до н.э. – ІІІ в. н. э.) 

Коваленко Д. С. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н, доц. Ручинська О. А.  

Начиная с эллинистического периода, религия Древней Греции 

претерпевала изменения, связанные как с процессами внутри греческих полисов, 

так и с внешнеполитической обстановкой. Города Северного Причерноморья, 

являясь частью античного мира, не стали исключением. Актуальность темы 

исследования обуславливается необходимостью изучения проблемы изменения 

духовных и религиозных ценностей в условиях кризиса полисного сознания, 
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разочарования в официальных культах, и как следствие этого – поиска новых 

богов-спасителей.  

Хронологические рамки работы охватывают период времени с середины ІІІ 

в. до н.э. по ІІІ в. н.э. Среди исследований, посвященных рассмотрению 

восточных культов в Северном Причерноморье, следует выделить работы 

Свенцицкой И. С., Русяевой А. С., Пиотровского П. П., Соломник Э. И., 

Литвиненко Ю. Н., Виноградова Ю. Г., Золотарева М. И. Источниковая база 

представлена эпиграфическими материалами, свидетельствами античных авторов, 

археологическими и нумизматическими источниками. 

В ходе исследования удалось выяснить, что интерес к восточным культам 

напрямую связан с кризисными моментами внутри самого греческого полиса. 

Греки обратились к восточным культам с целью оздоровить религиозную жизнь, 

привнести в нее нечто новое, в поисках могущественных богов-покровителей. В 

античном Северном Причерноморье наиболее популярными культами стали 

культы фригийских богов Кибелы и Сабазия, культы египетских богов Исиды, 

Сараписа, Осириса, Гарпократа. 

Кибела часто почиталась как «Великая мать», «Мать Фригийская» или 

«Мать Богов». Известен ряд памятников античного Причерноморья, отражающих 

популярность культа Кибелы там. Во время правления боспорского царя 

Перисада II (сер. III в. до н. э.) в Пантикапее существовал большой храм этой 

богини, от которого сохранились фрагменты мраморной статуи Кибелы и два 

постамента с надписями. 

Сабазий – божество плодородия фригийского происхождения. В Северном 

Причерноморье получил свой образ в виде мужчины с бородой и обнаженным 

торсом и в головном уборе в виде колпака. Греки заимствовали культ Сабазия из 

Малой Азии еще в V в. до н.э., они считали его одной из ипостасей Диониса. 

Исида – по происхождению египетское божество, этой богине приписано большое 

разнообразие функций. Эллины находили в ней свою Деметру, Афродиту, Геру, 

Селену, Ио и других; она и владычица моря, и госпожа преисподней, великая 

целительница и подательница плодородия. Как царица небесная, властительница 

неба и земли она пользовалась почитанием на протяжении всего периода 

античности.  

Сарапис – синкретическое божество, культ которого появился в результате 

продуманной политики египетского царя Птолемея I. Греки видели в нем ряд 

своих богов – Плутона, Зевса, Диониса, Асклепия, Гелиоса, Аида, Посейдона. 

Исида была парой Сараписа, поскольку она была женой и сестрой Осириса, 

отождествляемого с Сараписом. Вместе с Исидой Сарапис представлялся как 

владыка вселенной, дарующий власть земным царям. В античных городах 

Северного Причерноморья, начиная со II в. до н. э., распространилось почитание 

Сараписа-Аида. По свидетельствам античных авторов, в Синопе существовал 

храм, посвященный Сарапису-Аиду. 

Таким образом, данные источников подтверждают распространение на 

территории античного Северного Причерноморья культов восточных богов, 
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ставших особенно популярными в период с середины ІІІ в. до н.э. по ІІІ в. н.э. 

Следует подчеркнуть, что в целом процесс заимствования восточных культов был 

повсеместным явлением для эллинского мира.  

 

 

БРИТАНСЬКІ КОНЦЕНТРАЦІЙНІ ТАБОРИ ДЛЯ БУРСЬКОГО 

НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД АНГЛО-БУРСЬКОЇ ВІЙНИ 1899-1902 РР. 

Ковальова А.О. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н., доц. Ямпольська Л.М. 

Однією з дискусійних у зарубіжній і вітчизняній історіографії є проблема 

створення концентраційних таборів для цивільного населення. Далеко не всім 

відомо, що їх винахідниками, задовго до широкомасштабного впровадження 

Третім рейхом у часи Другої світової війни, були представники «цивілізованої 

демократії» – англійські джентльмени – в період другої Англо-бурської війни 

1899-1902 рр., а саме генерал Гораціо Герберт Кітченер. 

Дослідженням проблем Англо-бурської війни займалися представники зарубіжної 

(А. Конан Дойл, Дж. Маколей Травельян), радянської (І.А. Нікітіна, О.А. Свєчин, 

П.А. Стахович), пострадянської (І.Г. Дроговоз, О.Я. Тодер, А.Б. Давідсон, 

І.І. Філатова) історіографії, торкаючись безпосередньо і деяких аспектів 

поставленої нами проблеми.  

Завдання нашої доповіді: проаналізувати тактику «випаленої землі» 

Г.Г. Кітченера у 1899-1902 рр., з’ясувати причини створення концтаборів для 

цивільного бурського населення, умови утримання, кількісний склад полонених.  

Генерал Гораціо Герберт Кітченер командував британськими військами 

практично впродовж всієї Англо-бурської війни 1899-1902 рр. Перша війна з 

бурами 1880-1881 рр. була програна англійцями, друга загрожувала обернутися 

тим же. Справа в тому, що англійці не могли впоратися з партизанськими 

загонами бурів військовими засобами, зважаючи на широку підтримку мирного 

населення. Щоб позбавити бурських партизан постачання продовольством, 

Кітченер вирішив ізолювати родини бурів і використовувати їх в якості 

заручників, здійснюючи психологічний тиск на воюючих чоловіків. У другій 

половині 1900 р. британські війська, використовуючи тактику «випаленої землі», 

пройшли по території окупованих бурських республік Трансвааль та Оранжевої: 

генерал Хантер спалив житла бурів, розташовані в околицях міст Ботавілл і 

Вінтерсбург, були знищені десятки бурських ферм в округах Яггерсфонтейн і 

Потчефстром. Згідно з відомостями, представленими Д. Чемберленом 

англійському парламенту, до початку 1901 р. британські війська спалили 634 

ферми бурів, в березні 1902 р. йшлося вже про «тисячі спалених ферм». 

У такій ситуації Кітченер не міг оголосити про створення таборів смерті для 

мирного населення, тому їх назвали «місця порятунку». Британський уряд навіть 

виступив з офіційним роз’ясненням, повідомивши, що огороджені колючим 

дротом бараки потрібні для порятунку самих бурів. «Порятунок» відбувався під 
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ретельним наглядом десятків озброєних охоронців. У «місця порятунку» 

відправляли цілими родинами тих, хто підозрювався в допомозі бурським 

партизанам. У концтаборах британці утримували, за різними даними, до 200 тис. 

осіб, що складало близько половини білого населення бурських республік.  

На території бурських республік розгорталася широка мережа нових 

концентраційних таборів, до яких поміщалися, в основному, жінки і діти. 

Чоловіків-бурів у них практично не було, оскільки англійці відправляли їх у 

концтабори на території Індії, Цейлону та інших британських колоній. До весни 

1901 р. «місця порятунку» можна було зустріти в Барбертоні, Хейделбурзі, 

Йоганнесбурзі, Мідделбурзі, Почефстромі, Стандертоні, Фолксрюсі, Мафекінзі, 

Айріні та ін. містах. Відрізняв британські табори смерті надзвичайно великий 

відсоток дітей. Пояснити це можна тим, що англійцям була потрібна не робоча 

сила, а заручники, за допомогою яких вони б вимагали від батьків скласти зброю. 

Очевидно, що такі жертви серед мирного населення британцям приховати було 

неможливо, але до останнього моменту вони намагалися облагородити свою 

«цивілізаторську місію». До 1902 р. «місця порятунку» офіційно прирівняли до 

таборів для військовополонених. У результаті виявилося, що велика частина 

бурської армії складалася з малолітніх дітей.  

З січня 1901 по січень 1902 р. в концтаборах для цивільного бурського 

населення від голоду і хвороб померли 2484 дорослих і 14284 дитини. Тільки в 

таборі Мафекінг восени 1901 р. загинуло близько 500 осіб, у квітні того ж року в 

Йоганнесбурзькому таборі померло майже 70% дітей у віці до восьми років. В 

одному офіційному некролозі було записано: «В Порт-Елізабет помер 

військовополонений Д. Герцог у віці восьми років». Цей некролог став відомий 

завдяки тому, що його поширили в місцевих газетах, щоб сповістити про смерть 

сина бурського генерала Джеймса Герцога.  

Отже, застосування англійцями тактики «випаленої землі» і створення 

розгалуженої системи концтаборів для мирного бурського населення вплинуло на 

зниження опору бурських загонів і закінчення другої Англо-бурської війни 

підписанням 31 травня 1902 р. у м. Фериніхінг мирного договору, згідно з яким 

бури визнали анексію Трансваалю та Оранжевої Республіки Британією. Більшість 

істориків називають цю війну справжнім геноцидом проти бурського населення. 

 

 

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЧАЙНОЙ ТРАДИЦИИ 

 ЯПОНИИ И КИТАЯ ХІХ В. 

Козорезова Ю.О. (Харьков) 

Науковий керівник – к. істор. н, доц. Ямпольська Л.М. 

Как в Стране Восходящего Солнца, так и в Поднебесной к чайной 

церемонии до сих пор относятся с глубоким почтением. И обеих странах по-

прежнему большое значение придается сорту чая, посуде, воде, на которой он 

заваривается. Большинство обывателей не видят принципиальных отличий между 
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японской и китайской чайными церемониями. В этом, на наш взгляд, состоит 

сущность научной проблемы, над которой до сих пор спорят ученые-востоковеды. 

Историография темы исследования не слишком широка. Некоторые аспекты 

проблемы, взятой для изучения, освещены в общих работах по истории Японии и 

Китая Т.Р. Григорьевой, М.Н. Шведова, Е.С. Штейнера. 

           Наша работа является попыткой дать компаративный анализ чайной 

церемонии Японии и Китая в ХІХ веке. 

           Новизна авторского подхода к решению проблемы состоит в том, что мы 

учитываем фактор ментальности, формирование ценностей, а также историческое 

развитие Японии и Китая исследуемого периода. 

           Использованные нами общенаучные (анализа, синтеза, систематизации) и 

специально-исторические (описательный, сравнительно-исторический, 

проблемно-хронологический) методы позволили провести исследование и прийти 

к логическим выводам. 

            После того, как Япония открыла свои границы для западного мира в 

последней трети ХІХ в., чайная церемония постепенно стала терять популярность. 

В нее вносятся изменения в соответствии с духом времени: теперь в церемонии 

могли присутствовать столы и стулья. В конце 70-х годов XIX века тя-но ю вновь 

вступает в полосу расцвета: чайные церемонии проводятся во многих крупных 

храмах, а в 1887 году в императорском дворце в Киото была устроена 

торжественная чайная церемония в честь императора Мэйдзи. Раньше в ней 

основными участниками практически всегда были мужчины, но к концу XIX века 

резко возросло число женщин. В процессе ритуального чаепития используются 

особые предметы, желательно «простого, скромного вида и почтенного возраста»: 

деревянный ящичек с чаем, медный чайник, керамические чаши, бамбуковые 

ложки. Также чайная церемония базируется на четырех принципах: Ва 

(Гармония), Кэй (Почтительность), Сэй (Чистота), Дзяку (Спокойствие). 

В Китае при последней императорской династии Цин в XIX веке 

распространилась сеть специализированных общественных заведений – чайных 

(чагуаров). Чайная церемония была местом отдыха и раздумий для труженика и 

очагом для бездельника. Были распространены чайные, которые большинство 

китайцев посещали почти ежедневно. Их различали четыре вида: в «цзин» 

устраивались эстрадные представления; в «су» любовались окружающими 

пейзажами и архитектурно-парковыми ансамблями, в «юэ» проводили деловые 

беседы и совершали сделки; в чайной «чуань» проводили время простолюдины 

(играли в карты, шашки, беседовали). Культура чаепития подразумевает 

специальный подбор посуды и процедуру заварки. Чаепитие превращается в 

самостоятельный элемент культуры. Употребление элитных сортов чая (гун ча) 

демонстрирует высокий статус и утонченный вкус. Сами эти предметы всегда 

воспринимались как объект эстетики. К середине XIX века чайная культура Китая 

приходит в упадок. В значительной степени это было связано с колониальными 

«опиумными войнами», западным вмешательством и распространением опиума 
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среди китайского населения. Однако, развитие чайной культуры после этих 

событий затихло на многие годы. 

В результате исследования нами сделаны выводы об отличии чайной 

церемонии в Поднебесной империи и Стране Восходящего Солнца накануне 

активной европейской экспансии, в период «открытия» стран и последовавшей за 

ним модернизации и вестернизации. Чайная церемония в Китае – это больше 

средство общения, дружеская беседа, где много внимания уделяется искусству 

заваривать чай. Традиция китайского чаепития диктует внимательное и бережное 

отношение к посуде для заварки чая, которая является неотъемлемой частью 

чайной церемонии. Чайная церемонии Японии – это философский, медитативный 

ритуал, подчиненный строжайшим требованиям и к убранству чайной комнаты, и 

к одежде участников, и к состоянию их души, а также к более скромным 

предметам чайной церемонии. 

 

 

ВОСТОЧНЫЕ ЧЕРТЫ В КУЛЬТЕ КИБЕЛЫ В ОЛЬВИИ 

Коновалова Т. Н. (Харьков) 

Науковий керівник – к. істор. н., доц. Ручинська О.А. 

Культ малоазийской богини Кибелы в Ольвию был перенесен 

переселенцами из ионийского города Милета еще в VI в. до н.э. и почитался здесь 

на протяжении всего периода существования полиса. В образе Кибелы отразилось 

многовековое взаимодействие различных культурно-религиозных традиций, 

синкретизм восточных и греческих черт. Исследование традиции происхождения 

культа Кибелы и особенностей ее почитания в полисе позволяет определить 

степень влияния восточных элементов на характер этого культа в Ольвии.  

Хронологические рамки исследования охватывают VI в. до н. э. – I в. н. э. 

Историография темы исследования представлена работами Русяевой А. С., 

Хирст Дж., Блаватского В. Д., Ростовцева М. И., Богатовой О. В. 

Источниковая база исследования представлена данными эпиграфики и 

археологии. 

Цель исследования – выявить истоки культа Кибелы и определить степень 

влияния восточных черт на функции богини в Ольвийском полисе.  

Истоки культа Великой Матери богов Кибелы восходят к религиозным 

традициям древнейшего населения Малой Азии. Как свидетельствуют 

археологические данные, культ этой богини возник во Фригии, где она 

почиталась как матерь, дарующая жизнь и плодородие всему живому на земле, 

владычица животных, охраняемая леопардами, властительница потустороннего 

мира. В первой половине I тыс. до н. э. и в последующее время этот древний 

культ являлся одним из самых распространенных и даже доминирующих в 

малоазийских центрах (Пессинунт, Мирина, Смирна, Галикарнас, Милет). В 

архаическое время культ Кибелы проникает на остров Крит, где отождествляется 

с культом Реи, однако не находит здесь широкого распространения. В Северное 
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Причерноморье, в частности в Ольвию, культ фригийской богини проникает из 

Милета. Почитание Кибелы было зафиксировано во многих 

севернопричерноморских городах: Тира, Пантикапей, Херсонес, Китей, 

Мирмекий, Нимфей и др. 

В Ольвии Кибела почиталась как Мать Богов. В юго-восточной части 

Западного теменоса найдено несколько терракотовых статуэток с изображениями 

богини, датируемых V–IV вв. до н.э., а также посвящения «МНТPI » и 

«МНТPI » (Матери богов, Матери Фригийской). В эллинистическое 

время культ Кибелы становится более популярным, и вероятнее всего, включается 

в государственный пантеон полиса. Об этом свидетельствует появление 

святилища богини в районе теменоса в III в. до н.э., а также большое количество 

терракотовых статуэток с изображением богини. 

Стоит отметить, что в Ольвии явно прослеживается хтонический характер 

культа Кибелы. Об этом свидетельствует мифологическая традиция и 

археологические данные. Греческие мифы о Кибеле связаны с историей юного 

Аттиса, олицетворявшего умирающую и воскресающую растительность. 

Хтонический характер культа проявляется и в рисунках на вазах из погребений 

Ольвии архаического времени, где богиня изображалась в окружении тучных 

женщин с детьми и животных (лошадей, львов, обезьян, сфинксов). Хтоническая 

сторона этого культа была ярко выражена и в Малой Азии в период его 

возникновения, где в образе сидящей на троне тучной богини в окружении 

животных сочетались представления хтонического, всепроизводящего божества 

земли и хранительницы животного мира.  

В целом, культ ольвийской богини Кибелы сохранил в себе многие 

малоазийские черты и стал воплощение взаимодействия восточных и античных 

религиозных и культурных традиций.  

 

 

ШЛЯХИ ПОПОВНЕННЯ СПОРТИВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ 

ЛЕКСИКИ У СУЧАСНІЙ ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ 

Новікова Ю.Ю. (Харків) 

Науковий керівник – Логвиненко І. А. 

Спорт можна назвати соціокультурним феноменом XX століття. У силу 

свого всеосяжного, універсального характеру він є частиною культурного, 

політичного і економічного життя кожної країни, також спорт – це невід'ємна 

частина традицій і самосвідомості народу.  

Феномен спорту знаходиться у центрі уваги фахівців різних наукових 

напрямів, в тому числі і лінгвістів, для яких особливий інтерес представляє мова 

спорту, зокрема, його термінологія. Відомо, що основою професійного 

спілкування у будь-якій галузі є спеціальна термінологія, яка вдосконалюється 

разом з розвитком відповідних спеціальностей. 
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Мета нашої доповіді - визначити шляхи поповнення спортивної 

термінологічної системи у сучасній турецькій мові. 

В галузі турецької спортивної термінології спостерігається велика кількість 

запозичень, переважно з англійської мови (hentbol, spor, futbol, voleybol), також є 

багато запозичень з французької (antrenman, paten, deplasman). У зв'язку з частим 

вживанням ці слова не несуть екзотичний відтінок. Серед спортивних термінів є і 

слова з арабської мови, але переважно це слова з інших галузей життя, які з часом 

почали використовуватися у спорті: hakem, ceza, saha, cirit, galip. Для нової 

спортивної лексики турецької мови характерна варіативність форми іншомовного 

слова, нестійкість у написанні і вимові – в одних випадках слова передаються за 

допомогою транскрипції (blok-şot, dabl-dabl, rekor), в інших – за допомого 

транслітерації (doping, dripling). Одною з тенденцій є також поява слів з 

нехарактерними для турецької промови фонетичними рисами: nokavt, nokdavn 

Hollincer’in ratingi, faul.  

До особливостей термінологічної системи турецької мови відноситься 

також порівняно велика кількість термінів-синонімів. Специфіка розвитку 

турецької мови призвела до того, що нерідкі випадки, коли одне й те ж поняття 

може бути висловлено двома або навіть трьома абсолютно співпадаючими за 

семантикою синонімами: запозиченням і власне турецьким словом. Наприклад, 

antrenör – çalıştırıcı,fitnesscenter – sağlıklı yaşammerkezi,ofsayt – açığadüşme. 

Від запозичених термінів за допомогою турецьких способів словотворення 

утворюються нові терміни. Запозичені терміни також включаються до складу 

термінів, що представляють собою словосполучення: так, від терміна spor були 

утворені словосполучення kayak sporu – лижний спорт, kış sporları – зимові види 

спорту, spor yapmak – займатися спортом. Інші приклади: buz hokeyi, kurşun pas, 

arka dublaj. 

Найпоширенішим способом творення спортивних термінів у турецькій мові 

є спосіб афіксації. Турецька мови, будучи аглютинативною, має багато 

можливостей для афіксального словотворення. Цей спосіб є продуктивним для 

формування нових термінів як від основ турецького походження, так і від 

запозичених основ. До того ж за допомогою відповідних афіксів від дієслівних 

основ можна утворювати іменні частини мови, і навпаки.  

Найбільш продуктивними афіксами у сучасній турецькій спортивній термінології 

є такі: 

-cı (-çı): sporcu, voleybolcu, dağcı, kaleci; 

-gaç (-gıç / -kıç): yüzgeç, dalgıç;  

-ı (-i, -u, -ü): koşu, gezi, dizi; 

-ış (-iş, -uş, -üş): yürüyüş, atış, vuruş; 

-ıcı (-ici, -ucu, -ücü): çalıştırıcı, öğretici. 

Також у якості назва видів спорту у турецькій мові часто використовуються 

віддієслівні іменники: yüzme, koşma, sırıkla atlama, disk atma.  
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Ще одним поширеним способом творення нових термінів є лексичне калькування: 

table tennis – masa tenisi, snowboarding – kar kayağı, corner kick – köşe atışı, 

windsurfing – rüzgar sörfu, swimming pool – yüzme havuzu. 

Отже,спортивна термінологічна лексика, так само як і мова загалом, 

знаходиться під впливоммовно-культурних тенденцій. Розвиток нових напрямків 

спорту у світі зумовлює появу нових спортивних термінів. Домінуючою 

тендецією останніх десятиліть у всьому світі є збагачення спортивних 

термінології за рахунок англійських запозичень. Завдяки цьому більшість 

спортивної лексики сучасної турецької мови заснована на англіцизмах, фонетично 

адаптованих до турецьких звуків. Також ми дійшли висновку, щолексичне 

калькування і аффіксація є найбільш продуктивними способами термінотворення 

у сучасній турецькій мові. 

 

 

ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ О.С. ГРИБОЄДОВА В ПЕРСІЇ 1828-1829 рр. 

Нужненко Л.О. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н, доц. Ямпольська Л.М. 

Тривалий час проблеми, пов’язані з діяльністю місії російського дипломата 

Олександра Сергійовича Грибоєдова (1795-1828) в Персії вітчизняна 

орієнталістика активно не досліджувала, а резонансний випадок вбивства майже 

всіх членів російського посольства в Тегерані 11 лютого 1829 року свого часу не 

набув широкого розголосу і був вирішений дипломатичними засобами.  

Завданнями нашого повідомлення є: визначення цілей і основних напрямів 

діяльності російської дипломатичної місії в Персії 1828-1829 рр., з’ясування 

причин її краху, а також ставлення іранських і російських урядових кіл до 

вирішення проблеми, пов’язаної із загибеллю посланника О.С. Грибоєдова. 

Основними джерелами, використаними нами під час дослідження, є 

офіційні дані та джерела особистого походження. Зокрема, світло на значення 

дипломатичної місії «проливають» нотатки першого секретаря російського 

посольства І.С. Мальцева, листи головнокомандувача російськими військами на 

Кавказі І.Ф. Паскевича, подорожні записки О.С. Грибоєдова. 

  Після укладення Туркманчайського мирного договору в квітні 1828 року 

О.С. Грибоєдов був призначений послом Росії в Персії. Посланник добре знав 

країну, володів фарсі та був знайомий з історією, культурою та місцевими 

звичаями. Енергійний і кмітливий російський дипломат отримав завдання не 

тільки повідомляти про ситуацію в країні, що загрожувала інтересам Росії з боку 

Османської імперії (йшла російсько-турецька війна 1828-1829 рр.), та 

непередбачувані ініціативи Фатх-Алі-шаха (1797-1834). Головним завданням для 

Грибоєдова стало забезпечення виконання умов Туркманчайського договору 

1828 р., за яким Персія змушена була виплатити Росії контрибуцію у розмірі 20 

млн. руб. і гарантувала можливість переселення пригнобленого християнського 

населення з Вірменії до Російської імперії. 
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З часу приїзду О.С. Грибоєдова до Персії восени 1828 року ставлення до 

його особи, за свідченням джерел, було шанобливим. Фатх-Алі-шах, крім 

прийому всієї делегації, надав особисту аудієнцію Грибоєдову. Виїжджаючи з 

палацу шаха, Грибоєдов навіть не здогадувався про істинне ставлення персів до 

нього. Будучи талановитим і амбітним дипломатом, він із великою 

відповідальністю та честю виконував ввірені йому завдання, зокрема розглядав всі 

прохання про захист, що надходили до нього. Переважно це були звернення жінок 

вірменського походження з гарему шаха, які були примусово навернуті в іслам і 

прохали притулку в Російській імперії. Такі дії Грибоєдова обурювали представників 

місцевого шиїтського духівництва, авторитет якого падав на очах. Вони намагалися 

переконати Фатх-Алі-шаха в тому, що російський дипломат несе загрозу для країни, 

до того ж «не гребує випадком образити його величність». Іранський шах довго не 

піддавався впливу духівництва, однак наступний випадок дійсно поставив під 

загрозу ситуацію в державі. 

У грудні 1828 року до Грибоєдова звернувся головний євнух ханського 

гарему Якуб Мірза з проханням надати притулок у Російській імперії. Якуб був 

грузином за походженням, якого осліпили і змусили прийняти мусульманська 

віру. Грибоєдов позитивно розглянув звернення, однак це рішення обурило шаха. 

Причина в тому, що Якуб Мірза, будучи наближеним до шахського персони, був 

посвячений в таємниці двору. Побоюючись розголосу державних таємниць при 

російському дворі, Фатх-Алі-шах дав розпорядження місцевим чиновникам 

«позбутися» російського дипломата. 30 січня (11 лютого) 1829 року натовп 

тегеранців, підбурюваний агентами першого міністра Алаяр-хана, здійснив напад 

на російське посольство в Тегерані, жорстоко вбивши майже всіх його 

представників і вірменських біженців, які знайшли там притулок (37 осіб із 

посольства і 19 біженців, згідно з записами І.С. Мальцева). 

Імператор Микола І (1825-1855) та російська правляча еліта не зреагували 

на таку резонансну ситуацію потрібним чином, оскільки Російська імперія не 

готова була вести війну на два фронти (тривала російсько-турецька війна 1828-

1829 рр.). Тому ситуація вирішилася дипломатичними засобами. А провина за 

трагічну долю російської місії лягла частково на представників місцевої влади та 

частково на самого Грибоєдова, звинуваченому в «необачних поривах 

старанності» і недостатньому рівні підготовки для виконання таких важливих 

завдань. 

 

 

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В ТИБЕТЕ 

Лейба К.Ю. (Харків) 

Науковий керівник – к. філол. н., доц. Жукова К. Є. 

Чайная культура в Китае – это особый ритуал, который не терпит спешки и 

включает в себя не только сам процесс приготовления чая, но также повод и 

обстановку при чаепитии, посуду и другие вспомогательные инструменты. 
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Каждая страна и континент имеют собственные чайные традиции. Что же 

касается Китая, то чайные церемонии особенны в каждом регионе страны. Очень 

индивидуальной считается чайная церемония в Тибете. Китайские мудрецы 

говорят: «Тибетцы живут только чаем. Когда его нет, они могут даже умереть»  

Тибетцы начали пить чай в середине 700-х годов при правлении династии Тан. 

Император династии Тан Тайцзун решил выдать свою дочь, принцессу Вэньчэн, 

замуж за Сунцзаня Гамбо тибетского царя. Приехав в Тибет, она привезла туда 

ремесленников и многие материалы, в том числе 3800 видов семян, а также 

достижения в области металлургии, ткачества, производства шелка, бумаги и вина. 

Кроме этого, она принесла на Тибет традиции чаепития. 

К югу от Тибетских гор была распространена популярная народная песня 

под названием «Принцесса приносит чашку в форме дракона». В ней говорится: 

«Чашки в форме дракона были привезены в Тибет принцессой Вэньчэн. Они 

напоминают нам о ее добром лице». Значит, принцесса привезла с собой не 

только чайные листья, но и чайные принадлежности. Чайные брикеты, столь 

популярные в эпоху Тан, постепенно приобрели форму драконов и птицы феникс, 

которые также были привезены на Тибет принцессой Вэньчэн. Тибетцы также 

считают, что принцесса Вэньчэн научила их молоть и заваривать чай. Когда они 

угощают гостей чаем, они всегда рассказывают историю о том, как принцесса 

научила тибетских женщин готовить чай с молоком и сливками. 

Молочный чай является основным напитком тибетцев, который они пьют с 

рисом и хлебом. Тибетцы в основном пьют несколько чашек молочного чая в 

течение всего дня. Молочный чай используется не только как повседневный 

напиток, но и для угощения. Когда в дом приходит почетный гость, тибетцы 

готовят мягкий молочный чай. Сначала они измельчают на кусочки плиточный 

чай и кладут их в чайник для кипячения. Потом наливают горячий ароматный чай 

в деревянный сосуд высотой больше метра, добавляют немного масла и соли и 

перемешивают палочкой. Затем, снова подогревая чай в чайнике, они получают 

ароматный масляный чай.  

Тибетцы большое внимание уделяют этикету, когда пьют молочный чай. 

Хозяин должен постоянно добавлять молочный чай в чашу гостя, а гость, в свою 

очередь, должен не выпивать всю чашку залпом, а оставлять половину, чтобы 

хозяин мог долить ему чаю. Если гость больше не может пить чай, он может 

оставить вновь заполненную чашку недопитой. Но когда приходит время 

прощаться, он должен выпить всю чашку залпом, чтобы выразить свою 

благодарность и удовольствие от угощения. 

Жители Тибета используют чай в своих обычаях и официальных 

мероприятиях, таких, как свадьбы, рождения детей, похороны и религиозные 

обряды. Когда рождается ребенок, они первым делом готовят чай, поскольку 

свежий чай символизирует красоту. На свадьбах обычно заваривают много чая, 

что символизирует долгую и счастливую семейную жизнь. На похоронах также 

готовят чай; светлый чай выражает скорбь живых по умершим. Когда они 



173 

 

посещают лам, женщины должны принести с собой сахар и молочный чай как 

символ чего-то чистого и прекрасного.  

 

 

ЦЗЯН ЦИН (1914-1991) – «МУЗА КУЛЬТУРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» В КИТАЇ  

Лукашенко Є.Л. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н., доц. Ямпольська Л. М. 

У Китаї щодо жіноцтва з давніх часів існувало чимало дискримінаційних 

обмежень. Жінки в китайському соціумі не раз брали реванш і намагалися довести, 

що вони – не лише дружини та домогосподарки, а повноцінні члени суспільства, які 

мають такі ж права, як чоловіки, і готові брати активну участь у суспільно-

політичному та соціально-економічному розвитку держави.  

Однією з таких амбітних постатей у новітній історії Китаю була Цзян Цин 

(1914-1991), дружина «Великого керманича» Мао Цзедуна (1893-1976). Уроджена Лі 

Шумен, у минулому акторка Лань Пін, незважаючи на своє поетичне ім’я (в 

перекладі «Лазурова ріка»), могла б зайняти гідне місце серед китайських 

імператриць минулих століть: вона була такою ж суворою, непоступливою та 

безжалісною до своїх ворогів, як і її попередниці. Без її участі неможливо було в 

уявити «Велику пролетарську культурну революцію» (1966-1976), адже саме Цзян 

Цин, з огляду на старість, немічність і хворобу свого чоловіка, стала її очільником та 

ідейним натхненником.  

 У ракурсі ґендерної історії вказана тема є актуальною, однак недостатньо 

вивченою в історіографії. Причини та перебіг «культурної революції», місце в ній 

Цзян Цин аналізує О.М. Желоховцев («Культурна революція» з близької 

відстані»), акцентуючи на тих деталях і важелях, якими дружина Мао Цзедуна 

спонукала до дій хунвейбінів – палких промовах, насичених мотиваційними 

словами. В.М. Усов («Культурна революція в Китаї»), аналізуючи наслідки 

«партійних чисток», дає оцінку діям її керівників, зокрема Цзян Цин. Викликають 

інтерес також результати досліджень американської журналістки Роксани Уітке 

(«Товариш Цзян Цин»), яка висвітлює особисті якості дружини Мао Цзедуна, що 

визначили її власне бачення революції.  

 Наше дослідження є спробою проаналізувати особливості «Великої 

пролетарської культурної революції» в Китаї, визначити місце в ній Цзян Цин, а 

також з’ясувати причини, що призвели до використання жорстоких методів 

боротьби з опозицією.  

 «Культурна революція» (1966-1976) – низка репресивних заходів, 

спрямованих проти «ревізіоністів» – представників середнього класу (державних 

службовців, вчених, учителів, культурних діячів, артистів) і крила «прагматиків» 

у КПК; спроба «Великого керманича» утвердити свою політичну владу в КНР та 

ідеї маоїзму в суспільстві. 

У 1966 р., обіймаючи посаду міністра культури КНР, Цзян Цин очолила Групу у 

справах культурної революції при ЦК КПК. Ефективність її діяльності визначали 
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такі вольові якості, як вміння долати перешкоди і пристосовуватися до найбільш 

драматичних і небезпечних ситуацій. Вона бажала стати єдиною спадкоємницею 

Мао та наслідувати його «комуністичну імперію». Особливе місце в організації 

революції займала її ораторська майстерність: вона могла заохотити молодь до 

вступу в загони хунвейбінів, надати їм відповідну мотивацію, весь час 

дотримуючись образу ідеалу китайської жінки. 

 У результаті дослідження нами зроблені висновки про те, що Цзян Цин та її 

помічникам вдалося створити ефективну, налагоджену систему методів 

проведення «культурної революції» в КНР. Остаточна кількість жертв цієї 

репресивної кампанії, за різними статистичними даними, оцінюється в 40-70 млн. 

осіб. Після смерті Мао Цзедуна у 1976 р., завершення революції та розгрому 

«банди чотирьох» вирок смертної кари, винесений Цзян Цин, був замінений 

довічним ув’язненням. 

Із приходом «прагматиків» до влади у 1978 р., початком реформ Ден 

Сяопіна китайський народ змінив своє ставлення до «музи революції», навісивши 

на неї ярлик «відьма», хоча ідея проведення «партійних чисток» і методи 

здійснення кампанії були запропоновані Мао Цзедуном. Сама Цзян Цин стала 

лише жорстоким виконавцем і «кривавою музою культурної революції» для 

більшості населення Китаю. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЭМЫ «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ КАК ВЫДАЮЩИЙСЯ 

ПАМЯТНИК ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Макарова А.С. (Харьков) 

Научный руководитель – Штых Ю.Г. 

Актуальность этой темы заключается в том, что изучение поэмы 

«Шахнаме» Фирдоуси как исторический источник и введение её материалов в 

научный оборот является весьма интересным и необходимым, ибо этот источник 

содержит важные сведения по истории, географии, истории культуры, этногенезе, 

исторической географии и других вопросах историографии народов Центральной 

Азии. 

Древняя и раннесредневековая история иранских народов привлекала 

внимание исследователей с самого начала становления исторической науки. В 

древние времена и в средневековье территория распространения ираноязычных 

народов охватывала очень большую территорию. Это современные Иран, 

Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и 

Синьцзяньская автономная область на северо-западе Китайской Народной 

Республики. 

По изучению письменных источников истории иранских народов учеными-

востоковедами уже проделан колоссальный труд. Однако, значительное число 

письменных источников все ещё нуждаются в специальном историографическом, 

источниковедческом и методологическом исследовании. К таким важнейшим 
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источникам относится «Шахнаме» Фирдоуси, состоящее из трех частей - 

мифологической, героической и исторической. Данная поэма является весьма 

информативным письменным источником, охватывающим различные аспекты 

жизни народов Ирана и Средней Азии: этническую историю, политические, 

социально-экономические отношения, материальную и духовную культуру и 

взаимоотношения этих народов. Располагая богатым материалом, «Шахнаме» 

представляет собой сокровищницу ценных сведений, заключенных не только в её 

«исторической», но и «легендарной» части. Доказательством достоверности 

«Шахнаме» в качестве письменного исторического источника служит то, что 

многие события, описываемых в нем, через сопоставления с другими 

письменными и археологическими источниками, утверждаются как имевшие 

место в действительности. Это особенно касается сведений по этногеографии, 

исторической географии, материальной и духовной культуре среднеазиатских и 

иранских народов. «Шахнаме» является источником, который отражает древнюю 

и раннесредневековую историю, а также культуру иранских народов. [2, с. 15] 

Касательно самой поэмы, название «Шахнаме» в переводе с персидского 

означает «Книга царей», написанная примерно в 976 - 1011. В ней упоминаются 

имена 48 иранских царей, начиная с мифических и легендарных царей 

Пешдадидов и до романтических времен Киянидов и известных исторических 

царей. Целью Фирдоуси, наряду со стихотворным пересказом истории царей и 

преданий, по мнению иранского ученого Кадамали Сарроми, была 

трансформация мифологических, эпических и исторических преданий в 

эпическую литературу. [1, с. 45] 

По классификации Кадамали Сарроми, «Шахнаме» состоит из 63 поэм 

(дастанов), сказаний (кисса) и рассказов, называемых в современном иранском 

литературоведении короткими поэмами (дастан-е кутах). Кадамали Сарроми, 

классифицируя поэмы, разделяет их на 17 разновидностей: мифологические, 

героические, исторические, народные (амияне), воинские, любовные, поэтические, 

мистические (арефане), дидактические, социально-политические, философские, 

символические, натуралистические (вакеи-наме), поэмы настроения и хафтханы 

(семерицы). [1, с. 53] 

Важно также отметить, что «Шахнаме» — одна из самых больших поэм в 

мировой литературе. Ее объем составляет около 60 тысяч бейтов (двустиший). 

Поэма излагает всю историю домусульманского Ирана и распадается на три 

большие части. Первая часть излагает мифологию Древнего Ирана и рассказывает 

об образовании человеческого общества на примере истории мифических 

Пишдадидов (царей древнего благочестия). Вторая, богатырская, часть посвящена 

войнам между Ираном и Тураном. Туранцы - кочевые иранцы - вели 

беспрерывные войны с иранцами оседлыми. Третья, историческая, часть 

содержит историю дома Сасанидов, его падения и покорения Ирана арабами. [3, с. 

102] 

Влияние «Шахнаме» на всю иранскую литературу было чрезвычайно 

велико. Почти все дальнейшее развитие эпоса в Иране так или иначе связано с 
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этой поэмой. Распространились фрагменты «Шахнаме» и в народе, где 

носителями ее были особые сказители.  

Литературные связи и отражения «Шахнаме» и образов иранского эпоса вообще в 

мировой литературе - особая и еще далеко не раскрытая тема, тем самым 

вызывающая интерес среди исследователей-литературоведов.  

Литература: 

1. В.В. Бартольд. К истории персидского эпоса. / В.В. Бартольд -Т. VII. -М.: ГРВЛ, 

1971. 

2. М.М. Дьяконов. Очерк истории Древнего Ирана. /М.М. Дьяконов -М.: ИВЛ, 

1961. 

3. A.A. Стариков. Фирдоуси и его поэма «Шахнаме»//Фирдоуси. Шахнаме. Том 

первый. Перевод Ц. Б. Бану Лахути и В. Г. Берзнева. -М.: Наука, 1957. 

 

 

ПЕРСИДСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ 

Малицкая А.С. (Харьков) 

Научный руководитель – Завгородняя Е.С. 

Персидская каллиграфия – каллиграфия, используемая в персидской 

письменности, одно из наиболее почитаемых искусств в истории Персии. 

Среди всех направлений исламского искусства наибольшей популярностью 

пользуется каллиграфия. Согласно изречениям Пророка, каллиграф, которому 

удастся переписать красивым почерком Божье Слово (Коран), будет 

принадлежать к числу обитателей рая. 

Каллиграфию обычно рассматривают как проявление человеческого 

духовного начала во всем его блеске, ибо чистота и великолепие письменности 

является своего рода выражением непорочности внутреннего мира человека [3]. 

 Каллиграфия начала процветать с самых ранних периодов истории ислама; 

грубые буквы семитского алфавита превратились в декоративные. Для написания 

и изучения Священного Корана использовали пиктографическую форму графики, 

напоминающую упрощенные виды иероглифов. Каллиграфия в Иране, как 

направление искусства, зародилась в исламский период его истории и 

утвердилась путем письменно-художественного изображения аятов (откровений) 

Корана и священных слов – "Аллах", "Мухаммад" и "Али" – при декорации 

мусульманских культовых зданий и сооружений. 

После арабского завоевания персов в 7 веке персы стали использовать 

арабское письмо. Основными почерками традиционной арабской каллиграфии 

были куфи, насх, сульс. 

В стране особое распространение получили школы «насха» и «сульса», 

поскольку именно они использовались в архитектуре: для украшения мечетей и 

священных для мусульман зданий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Творчески перерабатывая арабские почерки, иранцы разработали свой, 

особый вариант «насха» – ТАЛИК (перс. قیتعل  «скорописный» или «быстрый в 

исполнении»), который отличался большим числом закругленных, как бы 

природных линий, в отличии от жестких, геометризованных арабских почерков.  

Во время правления Тимуридов (сер. XV в.) знаменитый каллиграф Мир 

Али Табризи предложил совершенно новый, также скорописный почерк, с тех пор 

ставший одним из ведущих в Иране – НАСТАЛИК (перс. قینستعل ). 

Получился он путем соединения «насха» с «таликом». Очень многие быстро 

переняли него: особенно часто «насталиком» писали книги и поэтические 

сборники, любовные письма и административные предписания. До сих пор стихи 

Хафиза, Саади, Руми и других знаменитых поэтов издают именно с 

использованием «насталика», и поэтому он заслужил звание «невесты исламских 

почерков», «насталик» очень популярен в Средней Азии, Пакистане и Индии. 

В конце XVII в., появился новый почерк – ШЕКАСТЕ НАСТАЛИК 

(перс. ق شکستهینستعل  « насталик-курсив» или «ломаный насталик»), который 

позволял писать быстрее [1]. 

В эпоху Каджаров (XIX в.) в истории иранской каллиграфии произошел 

перелом. Появился печатный станок – в связи с модернизацией, каллиграфия 

становилась все проще, отвечая потребностям людей. Разумеется, параллельно 

она потеряла часть своей эстетической ценности: печатные оттиски позволяли 

использовать ее где угодно и писать что и как угодно. 

Кроме того, в это же время в каллиграфии была разработана техника 

СИЙЯХ-МАШХ: слова и буквы повторялись много-много раз, так, что фон 

каллиграфического рисунка становился черным. 

В 1950-х годах было создано Общество иранских каллиграфов, что 

вдохнуло новую жизнь в древнее искусство. Кроме того, в 1960-х – 1970-х годах в 

Иране начала развиваться рекламная индустрия – нужны были логотипы, 

сочетания букв и рисунков, и иранцы вновь обратились к каллиграфии. 

Развивались две школы «насталика»: традиционная и новая, осовремененная. 

Появился также самый новый из известных на сегодня почерков персидской 

каллиграфии – моалла. 

Как мы можем заметить, работы современных каллиграфов (в особенности 

в стиле «хатташи») высоко ценятся в мире и продаются с аукционов за миллионы 

долларов, причем основными покупателями являются западные ценители. В то же 

время, не менее дорогие произведения старых каллиграфов (XVII – XIX вв.) на 

аукционах уходят за столь же значительные суммы – но их чаще приобретают 

представители мусульманских стран [2]. 

Литература: 

1.Персидская каллиграфия: почерки и история : Режим доступа: 

http://sajjadi.livejournal.com/50050.html  

2. About history of Persian Calligraphy and its different styles : Режим доступа:  

 http://ioragallery.com/explore/about-persian-calligraphy 
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 М.К. ГАНДІ ТА «МУСУЛЬМАНСЬКЕ ПИТАННЯ»  

В ПЕРІОД БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ІНДІЇ 

 Матющенко Є.В. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н, доц. Ямпольська Л.М. 

Індія – країна з багатим історичним минулим, яка перебувала близько 

двохсот років під владою Британської імперії; будучи її «перлиною», змогла 

домогтися незалежності 15 серпня 1947 р. Експлуатація природних ресурсів Індії, 

побори з місцевого населення переповнювали чашу терпіння індусів, і в період з 

кінця XIX ст. до початку Першої світової війни почав зароджуватися 

національний рух, спрямований проти британського колоніалізму. Своє 

невдоволення робітники висловлювали у вигляді страйків, вимог поліпшення 

умов праці і підвищення заробітної плати. У результаті в країні почали виникати 

профспілки, а рух за самоврядування (а далі й за незалежність Індії) став набувати 

масового характеру з поверненням Мохандаса Карамчанда Ганді (1869-1948) у 

1915 р. із Південно-Африканського Союзу (ПАС). 

Перша перемога кампанії громадянської непокори в ПАС зробила 

М.К. Ганді «духовним батьком» колоніального світу. Недовіра та протистояння 

між індусами і мусульманами тривали в ході всієї боротьби Індії за незалежність. 

Ще до прибуття Ганді в Індії активно діяли дві політичні сили – Індійський 

національний конгрес (ІНК) і Мусульманська ліга (МЛ). Формування двох 

громадських рухів – мусульманського «відродження» та «релігійної реформації 

індуїзму» – в середині ХІХ ст. поклали початок протистоянню двох релігій і 

посилили вплив британців на внутрішньополітичне життя Індії [1, с. 443].  

Незважаючи на те, що мусульманське населення позбулося колишнього 

привілейованого становища, консолідація обох конфесій дала свої плоди. 

Потужним тиском мусульманського лобі було продиктоване рішення 1905 р. віце-

короля Британської Індії лорда Д.Н. Керзона про розподіл провінції Бенгалія на 

західну і східну частини – «індійську» та «мусульманську» [2, с. 179]. Через рік 

після першого поділу Бенгалії було прийняте рішення про створення у 1906 р. 

Мусульманської ліги. Члени МЛ критично ставилися до політичної більшості 

індусів у ІНК, його спрямованості та намагалися переконати Мухаммеда Алі 

Джинну (1876-1948), який у цей час агітував за єдність мусульман та індуїстів, 

очолити рух за нову мусульманську націю. Після того, як ІНК прийняв гандизм як 

ідеологію і тактику (1 серпня 1920 р. – початок загальнонаціональної кампанії 

непокори), Джинна дистанціювався від нього, розцінивши як зміщення політики 

до релігії та політичної партії [5, с. 183]. М.К. Ганді не погоджувався з 

етноконфесійним поділом Індії, переконуючи всіх, що вони діти однієї Матері – 

Індії. У 1930 р. М.А. Джинна переконався, що в об’єднаній Індії доля 
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мусульманської громади як конфесійної меншини буде цілком залежати від 

політики індуїстів, які переважали в ІНК. Він почав активно лобіювати ідею про 

«дві нації» в Індії – індуську та мусульманську [4, с. 105]. 

У серпні 1947 р., згідно з Законом про незалежність, Британська Індія була 

розділена на два домініони – Індійський Союз і Пакистан. Розподіл країни 

проходив в умовах запеклих зіткнень релігійних громад [6, p. 183]. В Індії 

залишилося приблизно 40 млн. мусульман (12% населення), близько 7 млн. 

мігрували в Пакистан. Мільйони індуїстів покинули насиджені місця і 

перебралися на територію Індійського Союзу, так само як і мільйони мусульман 

були вигнані з рідної землі [1, с. 112]. 

М.К. Ганді впродовж всього життя не відступав від принципів філософії 

ненасильства – ахімси і кампанії громадянської непокори – сатьяграхи. Він ніколи 

не виступав у ролі апологета однієї релігійної системи, представника конкретної 

релігійної громади, завжди керуючись тим, що «релігійна практика і догми 

можуть відрізнятися, але етичні принципи у всіх релігій схожі» [3, c. 84]. Його 

релігійність не мала нічого спільного з релігійним фанатизмом і релігійною 

обмеженістю; її істинність – це загальнолюдська значущість і загальнолюдські 

цінності.  
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РОЛЬ ПОЛКОВНИКА О.І. ДОМАНТОВИЧА У СТВОРЕННІ ПЕРСЬКОЇ 

КОЗАЧОЇ БРИГАДИ 

Петренко О.В. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н., доц. Ямпольська Л.М. 

Перська козача бригада – це військова одиниця (кавалерійський підрозділ), 

створений у Персії за зразком терських козачих частин російської армії, які діяли 

під час війни на Кавказі в 30-40 рр. XIX cт. Козача бригада в перській армії, перш 
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за все, повинна була стати головним знаряддям посилення політичного впливу 

Російської імперії в Ірані.  

Зіткнення військово-політичних і економічних інтересів Росії, Франції та 

Великобританії на Європейському континенті знайшло своє природне 

продовження в Малій Азії, на Близькому і Середньому Сході. Кожна з цих трьох 

держав боролася за встановлення власної гегемонії в цих регіонах. Слід 

зауважити, що вся історія існування держави Каджарів пройшла саме під егідою 

гострого англо-російського економічного і військово-політичного суперництва.  

Деякі аспекти досліджуваної проблеми висвітлені в загальних працях з історії 

Перської козачої бригади. Так, у праці російського дослідника Н. Тер-Оганова 

«Персидская казачья бригада в 1879-1921 гг.» аналізуються деякі аспекти внеску 

О.І. Домантовича у створення підрозділу. Певна інформація про роль 

Домантовича у формуванні бригади зустрічається в монографії О.О. Красняк 

«Становление иранской регулярной армии в 1879-1921 гг.». Проте в даному 

дослідженні занадто мало уваги приділяється ролі О. Домантовича як головного 

організатора Перської козачої бригади. Український історик О.О. Гоков у праці 

«Из истории Персидской казачьей бригады» докладно аналізує історію створення 

та головні причини кризи Перської козачої бригади.  

Метою нашого дослідження є висвітлення ролі полковника Олексія 

Івановича Домантовича у створенні Перської козачої бригади. Новизна 

авторського підходу до вирішення проблеми полягає в тому, що ми враховуємо 

особистісний внесок полковника О.І. Домантовича як головного організатора 

Перської козачої бригади, оскільки саме завдяки його організаторському таланту 

Російська імперія змогла встановити подальший дипломатичний, політичний і 

економічний контроль над Іраном.  

В останній третині ХІХ ст. Іран залишався країною, в якій панували 

традиційні відносини, в суспільстві та армії переважав кочовий елемент, тому 

будь-які нововведення з модернізації іранської армії були приречені на провал. 

Отже, створення Перської козачої бригади, на нашу думку, можна вважати доволі 

важливою перемогою російської дипломатії. У 1879 р. для врегулювання питання 

про створення бригади до резиденції іранського шаха Наср ед-Діна було 

направлено полковника Генерального штабу російської армії Олексія Івановича 

Домантовича.  

При створенні полку О.І. Домантович зустрічався з постійними труднощами, 

які були пов’язані, перш за все, з фінансуванням військової частини. Через 

відсутність в іранській армії інтендантської служби, главі російської військової 

місії постійно доводилося самому піклуватися про постачання козачої бригади. 

Згодом він зумів взяти під свій контроль фінансові надходження, тим самим була 

виключена можливість розкрадання грошових коштів з боку вищих військових 

осіб бригади, а її особовий склад був забезпечений постійною платнею. За один 

місяць Домантович за допомогою найманих російських інструкторів зумів 

вишколити кавалерію мохаджерів – нащадків відомих мусульманських родів.  
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На початку серпня 1879 р. полк був готовий до огляду. Його вишколом і 

зовнішнім виглядом Насер ед-Дін-шах залишився настільки задоволеним, що 

відразу ж наказав Домантовичу збільшити склад полку до 600 осіб, фактично 

створити кавалерійську бригаду. В результаті проведення ефективної 

організаційної діяльності О.І. Домантовича за дуже короткий проміжок часу 

(1879-1882) бригада була повністю укомплектована і почала діяти як особиста 

гвардія шаха та охорона вищих посадових осіб Ірану.  

Слід зазначити, що саме при створенні Перської козачої бригади повністю 

проявився військовий та організаційний талант полковника О.І. Домантовича. 

Цим і визначається його важлива роль у налагоджені дипломатичних і політичних 

відносин між Іраном та Російською імперією. 

 

 

ПЕКІНСЬКА ОПЕРА. ІСТОРІЯ ТА СИМВОЛІКА 

Повелиця Я.С. (Харків) 

Науковий керівник – к. філол. н., доц. Жукова К. Є. 

Пекінська опера називається «оперою Сходу». Вона є дорогоцінною 

національною спадщиною Китаю і називається так тому, що як самостійний 

театральний жанр вона сформувалася і визріла в Пекіні. Пекінська опера виникла 

в кінці 18 століття, як і весь театр, від стародавніх вуличних вистав. У 19 столітті 

цей вид мистецтва був популярний по всій країні. Сьогодні він є одним із 

культурних скарбів Китаю.  

Пекінська опера - це особлива неповторна суміш з театру, пантоміми, 

акробатики, цирку і карнавального дійства. Саме тому акторам Пекінської опери 

потрібно тренуватися з раннього дитинства, так як вони повинні освоїти майже 

всі виконавські мистецтва, такі як спів, танці, акторська майстерність. 

Такожнеможливо стати професіональним актором Пекінської опери без 

оволодіння навичками єдиноборств. Протягом 19-го століття, молоді актори часто 

мешкали у спеціальній навчальній пекінськійопері. Хоча студентам надавалося 

безкоштовне проживання та харчування, щоденне життя було виснажливим і 

жорстоким:тренування тривали з ранку до вечора.  

Щоб розуміти традиційний для китайскої опери синтез музики, спеціальних 

жестів, що несуть особливе смислове навантаження та символіку танців та рухів, 

потрібно присвятити чимало часу вивченню традицій та особливостей цього виду 

мистецтва. Пекінська опера-це віртуальне мистецтво, і тому сприймається не так 

легко, як фільми та вистави. Наприклад, сцена повинна представляти зовсім іншу 

реальність. Якщо актори ходять по сцені, то це може символізувати, що він і вона 

йшли далеко. Аналогічним чином, актори можуть використовувати хлист, щоб 

вдарити уявного коня і робити вигляд, що вони стрибають на землю.  

Багато інформації закладено в масках пекінськоїопери, які представляють 

різні характеристики персонажів на сцені. Грим в Пекінській опері являє собою 
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окреме, досить специфічне мистецтво. Досить одного побіжного погляду на грим 

актора, щоб зрозуміти, що це за персонаж. 

Характеристику персонажа можна визначати за особливостями гриму. 

Наприклад, червоний колір означає відданість і чесність, адже червоний - 

позитивний колір, який в китайській культурі символізує достаток, інтелект і 

мужність. Фіолетові маски надівають чесні та вишукані герої. Хоча, чорний 

показано як негативний колір у Західній культурі, чорна маска вважається 

нейтральною. Чорний вказує на прямоту і вірність персонажа, а білий викриває 

злочин. У той час як люди з заходу традиційно бачать білий, як символ чистоти, 

біла маска насправді означає зло. Синій - символ твердості та хоробрості, 

жовтий - жорстокості та омани, зелена маска віщує насильство. Золотий і срібний 

кольори застосовуються для характеристики буддійських та міфічних героїв. 

Таким чином, пекінська опера – один з найцікавіших і неоднозначних видів 

східного мистецтва. Європейці відзначають її особливу складність для сприйняття, 

адже її головна відмінність від звичних для нас форм європейської опери – це те, 

що дія на сцені не обмежена ні часовими, ні просторовими рамками. Щоб 

відобразити всі ці зміни, актори активно використовують символіку кольору та 

рухів. 

 

 

ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННОГО ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА, 

ОТНОСЯЩАЯСЯ К СЕМАНТИЧЕСКОМУ ПОЛЮ «МОДА» 

Придатко О.С. (Харьков) 

Научный руководитель – Локшина Ю.Г. 

Историческая лексикология называет три основных пути пополнения 

словарного запаса любого языка: возникновение слов исконных, т.е. 

существующих издавна, постоянно, словообразовательный способ и 

заимствование слов из других языков. 

Этимологическая структура лексики «Мода» в современном персидском 

языке практически не исследовалась. Это и обуславливает актуальность данной 

работы. 

Методом сплошной выборки из двухтомного персидско-русского словаря 

под ред. Ю.А. Рубинчика было отобрано 100 слов из персидской лексики «Мода». 

В ходе исследования было выявлено несколько групп слов: 

1) слова исконно иранского происхождения (16 слов):  دامن «юбка»; شلوار 

«брюки»; 

2) слова исконно иранского происхождения, образованные 

словообразовательным способом (38); 

3) слова, заимствованные из других языков (46); 

В лексике «Мода» наиболее многочисленная группа иноязычных слов (17 

штук) - французского происхождения:  بلوز «блуза, джемпер» от фр. слова blouse; 

  .жакет» от фр. слова jaquette» (ژاکت)
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Следующую группу заимствованных слов (15 слов) составляют слова 

арабского происхождения: مقنعه «исламский головной платок». 

Небольшое количество слов (7 слов) составляет группа слов, заимствованная из 

английского языка: شرت یت  «футболка» от англ. слова T-shirt, - (کت) «пиджак» от 

англ. слова coat; 

Также в данной работе есть слова, заимствованные из тюркского (3 слова), 

русского, греческого (по 1 слову) языков.  

Из 100 исследуемых слов, 38 слов составляют слова исконно иранского 

происхождения, образованные тем ли иным способом словообразования. 

Исследование показало, что среди лексики моды довольно распространены 

свободные словосочетания, в котором главное и зависимое слово соединены 

изафетной связью. В таких словосочетаниях зависимое слово обозначает 

предназначение или область применения данного вида одежды: Номинация  لباس

 شنا платье» и» لباس :купальный костюм» образовано слиянием двух слов» شنا

«плавать». Получается значение «костюм для плавания».  

Вторую по численности группу составляют сложные слова. В зависимости 

от смысловых взаимоотношений между компонентами сложные имена 

подразделяются на два типа:  

1)  сложные имена сочинительного типа, в которых оба элемента равноправны;  

Например, номинация کت ودامن «женский костюм» образовано слиянием двух слов: 

анг. слова کت «пиджак» и перс. слова دامن «юбка», соединенных союзом و.  

2) сложные имена детерминативного типа, в которых один элемент зависит по 

смыслу от другого, поясняет или дополняет его. 

Сложные имена детерминативного типа в персидском языке образуются 

сочетанием существительного с существительным (например: слово شال گردن 

«шарф» образовано слиянием двух слов: фр. слова شال «шаль» и گردن «шея»), 

существительного с глагольными основами (основами настоящего времени) 

(например: номинация دکمر بن  «ремень» образовано слиянием слова کمر «талия» и 

ОНВ глагола بستن «закрывать, завязывать»).  

Изучая особенности персидской лексики «Мода», было выявлено, что 

заимствования иноязычных слов из других языков составляет 46%, слова исконно 

иранского происхождения, образованные словообразовательным способом - 38%, 

слова исконно иранского происхождения - 16%. 

Процентное соотношение персидских слов и заимствованных составляет: 

слова исконно иранского происхождения – 52,6%, заимствованные слова – 47,4%. 

Данные результаты приводят нас к выводу, что персидский язык имеет 

смешанный характер. И не смотря на большое количество заимствованных слов, в 

данном исследовании было выявлено преобладание персидской лексики над 

иноязычной. Это показывает, что персидский язык сохранил и сохраняет свой 

иранский характер. 
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ПРИХОВАНИЙ ЗМІСТ У НАЗВАХ ЯПОНСЬКИХ СТРАВ 

(ІЄРОГЛІФІЧНИЙ АСПЕКТ)  

Рудакова М.О. (Харків) 

Научный руководитель – Локшина Ю.Г. 

Актуальність статті зумовлена інтересом вчених до аспекту ієрогліфіки в 

японській мові. Дослідження ієрогліфіки в Україні почалися порівняно нещодавно, 

і хоча цим питанням займалися такі вчені як Н.І. Конрад, Н.І. Фельдман-Конрад, 

І.В. Кочергін, О.В. Стругова, Н.Г. Паюсов, З.Ф. Моргун, Е.В. Маєвський, У.П. 

Стрижак, та інші, в цій сфері все ще залишається кілька недосліджених аспектів. 

Специфіка ієрогліфічної системи полягає в тому, що в кожного ієрогліфа є 

декілька читань: онйомі і кунйомі. Онйомі (音読み ) – адаптоване китайське 

читання, а кунйомі (訓読み ) – власне японське читання. Вибір прочитання 

ієрогліфа залежить від контексту, змісту та сполучення з іншими знаками, а 

інколи — від позиції у реченні. Через це в японській мові дуже багато омографів і 

омофонів і це створює підґрунтя для великої кількості каламбурів, подвійних і 

прихованих значень слів і символізму. Залежно від читання слова можуть мати 

різне значення.  

Останнім часом в Україні спостерігається високий рівень зацікавленості 

японською кухнею, тому метою цієї статті є вивчення і аналіз використання 

ієрогліфів у назвах деяких японських страв. 

Японія є острівною країною, тому в їжу вживається велика кількість 

морепродуктів. Дуже популярні в японській кухні страви з сирої риби. Мабуть, 

найвідоміша з них – суші. Суші почали виготовляти ще здавна у Південній Азії. 

Рибу розрізали на шматки, засипали сіллю, змішували з рисом і залишали під 

тиском на кілька місяців. За цей час відбувався процес молочнокислої 

ферментації риби, в результаті якого готовий продукт можна було зберігати 

протягом року. Ця традиція прийшла до Японії десь у VII столітті через Китай і 

Таїланд. Цей спосіб приготування ферментованої риби зберігся в деяких країнах 

Північної Азії але поступово зник в Японії на користь приготування суші із сирої 

риби. Ієрогліфічно слово суші записується двома ієрогліфами – 寿司. Перший 

означає довголіття, в другий управляючий. Тобто це відсилка до початкового 

варіанту приготування суші з натяком на те, що через процес ферментування 

люди могли управляти довголіттям риби, часом, який вона була придатна у їжу. 

В Японії є ціла низка страв, які готуються в горщиках. Вони називаються 

набємоно (鍋物), що дослівно означає їжа в горщику. Споживанню їжі з одного 

горщика придається велике значення, адже японці вважають, що це допомага. 

Створити близькі та дружні відносини. Навіть є така приказка 鍋を囲む (набэ о 

какому) – сидіти біля горщика, що означає теплі відносини.  

Одним з видів набємоно є сукіякі (寿き焼). Гловним інгредієнтом страви є 

шматки яловичини або тофу. Що цікаво, це блюдо прийнято їсти поки воно 

вариться. Якщо поглянути на назву, то її можна перекласти, як радість, що 
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вариться на вогні. І це можна пояснити тим, що м’ясо в Японії вважається 

делікатесом і навіть зараз не всі жителі країни Вранішнього сонця можуть його 

собі дозволити, тому їсти страву з мяса – це радість. В сукіякі також додають 

багато різних трав, спецій та овочів, що дарує довголіття.  

Серед найцікавіших видів їжі в Японії можна також виділити фаст-фуд, 

адже він доволі різноманітний і унікальний. Одним з яскравих представників 

японської їжі швидкого приготування є окономіякі. Цю страву можна назвати 

японським варіантом піци – м’ясо, морепродукти, нарізана капуста, овочі і рибна 

стружка, що шарами насипані на тонкий круглий млинець тіста. Їх готують на 

спеціальній стальній пластині і приправляють різними спеціями. Залежно від 

регіону спеції, інгредієнти і навіть розмір страви може змінюватися. Назву можна 

перекласти, як смажена страва, яка подобається (お好み焼き). 

Отже, ми бачимо, що японці дуже тонко відчувають навколишній світ і 

приділяють увагу дрібницям, що відбивається в назвах страв. Також, через 

особливості фонетичної системи японської мови в ній багато омофонів з дуже 

різними значеннями, тому деякі страви можуть нести в собі не тільки насолоду 

смаку а й невербальну комунікацію, таку як побажання удачі, щастя, успіху і 

довголіття. 

 

 

ІСЛАМІЗАЦІЯ КРИМУ В XIII-XVIII СТ. 

Семененко А.О. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н, доц. Ямпольська Л.М. 

Етноконфесійна історія Кримського півострова пов’язана з життям і 

релігійними поглядами багатьох народів, які були прибічниками різних систем 

язичницьких культів і монотеїстичних релігій. Пасивне проникнення ісламського 

віровчення на Кримський півострів починається з VII ст. через мусульманських 

купців і місіонерів-суфіїв із Середньої Азії, Іраку та Малої Азії. Найбільш 

активізується процес ісламізації народів Криму в другій половині XIII – першій 

половині XV ст., адже, за свідченнями багатьох мандрівників, та зокрема Ібн 

Батутти, можна зробити висновок, що в період існування Кримського улусу в 

степових і передгірних районах Криму існувало багато мечетей, верхівка знаті 

була ісламізованою та дотримувалась Корану, релігія була розповсюджена у 

формі суннізму ханіфітського та шафіїтського напрямків. 

Починаючи з етапу існування незалежного Кримського ханства 1443-1475 

рр., суннітський варіант ісламу ханіфітського мазхабу став державною релігією, 

що де-факто пояснює і підтверджує існування мусульманського населення Криму 

зі збереженими архітектурними пам’ятками, культурою, етносвідомістю, що є 

характерними для ісламського світу і в наш час. Виходячи з вищезазначеного, 

виникає питання: «Якими методами іслам утверджувався в Криму як державна 

релігія, та як він вплинув на етнокультурне формування регіону?» 
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Історіографія теми ґрунтується на працях сходознавців, які проводили 

дослідження та збирали лінгвістичні, етнографічні та фольклорні матеріали, що 

засвідчували велику роль ісламу в розвитку півострова. Починаючи з 1920-30-х 

рр., були проведені експедиції, присвячені вивченню культурної спадщини 

народів Криму. Одним із перших звернув увагу на особливості ісламу в 

Північному Причорномор’ї академік В. В. Бартольд, який у праці «Іслам на 

Чорному морі» підкреслив, що в причорноморському регіоні розповсюдився 

тюркський, а не арабо-перський варіант ісламу. Багато сучасних дослідників, 

таких як В. Ю. Ганкевич, С. А. Дружинін, С. Р. Іздінова, М. А. Хайрудінов та ін. 

порушують тему вивчення системи етноконфесійного розвитку, вивчаючи 

існування кримсько-татарських мекбе, які відігравали велику роль в 

етнопедагогіці, що формувала свідомість народів даної території, та вивчаючи 

культурні традиції. Однак проведені ісламознавчі та етнографічні дослідження 

стосуються лише окремих аспектів специфіки кримських форм ісламу та його 

ролі в процесі формування системи цінностей народів Кримського півострова. 

Завданнями нашої доповіді є: дослідження процесу впровадження і 

розвитку ісламського віросповідання часів османського панування в Криму, 

методів його насадження, аналіз ролі ісламу в формуванні та консолідації 

кримсько-татарського етносу.  

У результаті дослідження було виявлено, що основним методом 

розповсюдження ісламу в Кримському ханстві було створення імаретів – 

мусульманських духовних центрів у головних адміністративних, торговельних, а 

також стратегічно важливих населених пунктах. Імарети були комплексними 

закладами, які включали в себе мечеті, мектебе, медресе, караван-сараї тощо. 

Створення за допомогою ханської адміністрації мережі духовних центрів у містах 

Кримського ханства і прагнення місцевих торгівців і ремісників отримати 

політичну опору в сильній державі сприяли широкій ісламізації городян. Іншим 

методом ісламізації було розповсюдження ісламу завдяки підтримці суфійських 

місіонерів ханською адміністрацією. Суфійські місіонери не тільки будували 

текке, але і засновували вакуфні комплекси і цілі мусульманські поселення, в яких 

вели пропаганду ісламу для різних верств населення.  

Під час панування на цих територіях османського правління політика 

ісламізації була посиленою, адже адміністративне управління здійснювалося 

візирем Кафи, і в турецькому санджаку проводилося жорстоке скорочення 

немусульманських місць для відправлення культів. Активна адаптація ісламу на 

кримському ґрунті у XV-XVIII ст., глибоке проникнення ісламських норм та 

уявлень про загальнонаціональні традиції кримських татар, культивування 

ісламських канонів у регіональні та сімейно-родові традиції засвідчують 

безпосередній вплив ісламу на процеси етноінтеграції кримсько-татарського 

етносу.  
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Семенченко Ю. К. (Харьков) 

Научный руководитель – Науменко С.С.  

Эта работа посвящена исследованию разнообразных видов фразеологизмов, 

их происхождению и непоколебимому значению в китайском языке. 

Все лингвисты, конечно же, знают, что представляет собой раздел науки о языке, 

который называется фразеологией, - это некая невероятно сложная система, 

способная передать богатство и многолетнюю культуру, существующую 

непосредственно в самом языке. Сегодня речь пойдет о фразеологических 

единицах, а именно об их наличии в современном китайском языке.  

Как известно, принято различать несколько разрядов ( 熟 语 ) таких 

неизменяемых сочетаний слов: 

1) 成语 /сhéngyǔ/ - идиомы; 

2) 俗语 /súyǔ/ - поговорки; 

3) 谚语 /yànyǔ/ - пословицы; 

4) 歇后语 /xiēhòuyǔ/ - недоговорки – иносказания; 

5) 惯用语 /guànyòng yǔ/ - привычные выражения; 

6) 警句/jǐngjщ/ - крылатые фразы; 

7) 格言 /géyán/ - афоризмы. 

Китайские фразеологизмы содержат глубокий смысл, ведь это такие 

сочетания слов, которые прожили очень долгий отрезок времени и все еще живы 

благодаря людям, которые их употребляют даже в повседневной речи. Несмотря 

на то, что некоторые фразеологизмы очень краткие по своей структуре, в них 

можно распознать как удачные сравнения, юмор, шутку, так и поучительный 

смысл. И сейчас мне бы хотелось поговорить непосредственно об источниках 

фразеологизмов, их значении и происхождении. 

Источник, который мне показался наиболее значимым, - это, конечно же, 

легенды и исторические предания.  

自相矛盾 /Zì xiāng máodùn/ - самому себе противоречить. 

Данное высказывание зародилось во времена, когда китайцы применяли в 

бою копье и щит. В царстве Чу жил торговец оружием, он продавал на рынке 

копья и щиты. Вокруг него всегда собиралась толпа. Он поднимал щит и говорил: 

«Мой щит самый крепкий, на свете нет такого предмета, который бы проткнул 

его». Затем торговец похвастался копьем: «Нет ничего острее этого копья. Каким 

бы прочным ни был щит, оно может проткнуть его». Тогда человек из толпы 

спросил: «А если взять твое копье и ударить им щит, что получится?» Торговец 

оружием застыл, не зная, что ответить. Он забрал щиты и копья и ушел. 

Впоследствии выражение 自相矛盾 /Zì xiāng máodùn/ начали использовать для 

передачи значения «слова противоречат делам». 
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俗语和谚语  /sъyǔ hй yаnyǔ/ - Пословицы и поговорки – метко выраженная 

народная мудрость. Они представляют собой предложения, могут иметь 

буквальный и переносный смысл, а также поучительное значение. 

一日三笑不用吃药 /Yо rм sвn xiаo bщyтng chо yаo/ - в день три раза посмеялся – 

не надо принимать лекарство. 

活到老，学到老 /Huу dаo lǎo, xuй dаo lǎo/ - век живи – век учись. 

歇后语/xiēhòuyǔ/ - Недоговорка – речение, состоящее из двух частей. Отношения 

строятся по принципу «загадка» (иносказание) – разгадка (раскрытие 

иносказания). 

八仙过海各显神通 /Bв xiвn guт hǎi, gи xiǎn shйntфng/ - Восемь небожителей 

пересекают море – каждый показывает свое волшебство. 

惯用语/guànyòng yǔ/ -Привычные выражения – устойчивые 

словосочетания, имеющие целостное переносное значение, отличающееся 

образностью. 

炒冷饭 /Chǎolмngfаn/ - Поджаривать остывший рис – повторять избитые истины. 

警句  /jǐngjщ/ - Крылатые фразы – они могут быть либо авторскими, либо 

народными. В данном случае 警句 /jǐngjù/ называют только авторские выражения. 

人的价值是有自己决定的/Rйn de jiаzhн shм yǒu zмjǐ juйdмng de/ - человек сам 

определяет свои ценности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что китайский язык – это невероятно 

сложная, многогранная система, которая состоит из огромного количества 

интересных выражений, употребляемых и сейчас. Поэтому я уверена, что такой 

язык действительно достоин изучения! 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КИТАЙСКИХ ИДИОМ 

Симонов Я.В., Семаков Д.И. (Харьков) 

Научный руководитель – Рудая Н.В. 

Каждый народ имеет характерную культуру, в которую входит и язык. На 

протяжении всей истории человечества люди развивали и обогащали своё 

культурное наследие, стараясь сохранить и передать его следующим поколениям. 

Этим объясняется тесная связь между фольклором и языком. Особенно преуспел 

в сохранении своей народной культуры китайский язык. Одной из его интересных 

особенностей как раз является наличие устойчивых выражений, или же чэнъюев. 

 «Чэнъюй» (成语 chéngyŭ) означает в переводе «готовое выражение». В китайском 

языке их имеется довольно большое количество. Существуют специальных 

словари, в которых насчитывается более 3 тысяч таких выражений. Чэнъюи 

основаны на исторических преданиях, притчах, философских трактатах. Они 

помогают более точно донести смысл речи. Кроме того, использование и 

понимание ченъюев является признаком образованности человека, так как лишь 

редкие поговорки можно понять без комментария.  
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Чэнъюи по своей структуре можно разделить на параллельные и 

непараллельные. Семантическая парность строится на антитезе, тождестве и 

аналогии. Антитеза в таких фразеологизмах достигается с помощью антонимов, 

тождество – с помощью синонимов, аналогия – аналогами, то есть словами, 

входящими в одну понятийную ассоциацию, но не отягощёнными 

антонимичными или синонимичными отношениями. 

Рассмотрим несколько подобных идиом: 

闻风丧胆 Wén fēng sàng dǎn 

闻 — узнавать 风 — слух 丧 — лишаться 胆 — храбрость. 

 Смысл становится очевиден. Еще одно выражение:有声有色 Есть звук, есть цвет. 

Перевод: "красочный, выразительный". Порой достаточно знать значение 

входящих в состав идиомы иероглифов, чтобы догадаться о смысле. 

情义无价 Qíngyì wú jià 

Дословный перевод: У дружбы нет цены. 

Русский вариант: Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

隔岸观火 Gé'ànguānhuǒ 

Дословный перевод: Смотреть на пожар с противоположного берега  

Значение: безучастно наблюдать за бедами других  

Русский вариант: Моя хата с краю. 

得陇望蜀 Délǒngwàngshǔ 

Дословный перевод: Получив Лун, желать Сычуань  

Значение: ненасытная жадность  

Русский вариант: дай палец - откусит по локоть  

Древнее происхождение "чэнъюй" определяет одну из главных его 

особенностей — построение по законам древнекитайской языка — вэньянь, для 

которого характерно использование архаичной лексики, скрытых цитат, 

литературных и исторических реминисценций. Построение по законам "вэньянь", 

архаизация языковых средств, необычная языковая форма, несвойственная 

современному состоянию языка, контраст архаичной, старой формы и новой, 

современной, создают эмфазу. Это обусловливает особенности перевода 

китайских фразеологизмов: чэнъюи необходимо переводить либо используя 

максимально приближённые по смыслу идиомы другого языка, либо же применяя 

дословный перевод с последующим комментарием-объяснением. 

 

 

ВІРМЕНСЬКО-ТУРЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ В 90-Х РОКАХ ХХ СТ. 

Сопельняк А.С. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н, доц. Ямпольська Л.М. 

На початку ХХI століття проблема вірменсько-турецьких відносин набуває 

фундаментального значення в майбутньому політичному та економічному 

розвитку Південного-Кавказького регіону. На наш час рівень взаємовідносин між 
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Туреччиною та Вірменією далекий від задовільного. Напруженість, яка 

зберігається у турецько-вірменських відносинах, породжує виклики не тільки 

інтересам національної безпеки обох країн, але й регіональній стабільності. 

Вирішення турецько-вірменської проблеми є нагальною вимогою сучасних 

геополітичних реалій регіону Південного Кавказу.  

Найбільше значення для проведення дослідження мають праці вірменських 

істориків Г.В. Демояна «Карабахський конфлікт і взаємини тюркомовних держав», 

Р.С. Сафрастяна «Вірменсько-турецькі відносини», С.А. Амірбекяна 

«Нормалізація вірменсько-турецьких відносин», А. Демояна «Туреччина і 

карабахський конфлікт в кінці ХХ – початку XXI ст.». Важливий внесок у 

розробку цієї теми зробили сучасні російські історики А.О. Куртовий «Вірменія-

Туреччина: політичні та економічні зв’язки держав» і Н.В. Кононов «Визнання 

факту геноциду в 1915 році в Туреччині міф чи реальність?».  

Основні завдання нашої доповіді: дати характеристику стану відносин між 

Вірменією та Туреччиною в 90-х роках ХХ століття; визначити основні чинники, 

що на них впливали. 

З 1991 р. між Республікою Вірменія та її західним сусідом Турецькою 

Республікою були відсутні будь-які дипломатичні відносини. Вірменсько-

турецький кордон був закритий із 1993 р. з ініціативи Анкари.  

Розпад СРСР відкрив перед Туреччиною принципово нові перспективи 

стрімкого розширення свого політичного, економічного, культурного впливу на 

Південному Кавказі. Спочатку в обох держав були певні ризики в нормалізації 

двосторонніх відносин. У Вірменії це був острах зіштовхнутися один на один із 

сильним сусідом, що був правонаступником Османської імперії, винної у скоєнні 

геноциду проти вірмен Західній Вірменії в період Першої світової війни, й 

водночас заперечення Туреччиною самого факту цього геноциду.  

Розробка нової стратегії відносин із Республікою Вірменія стала для 

Турецької Республіки пріоритетом, з огляду на необхідність налагодження 

безпосередніх зв’язків з Азербайджаном і Центральноазійським регіоном. 

Протягом усього 1992 р. і надалі вирішальним чинником у подальшій 

динаміці вірменсько-турецьких відносин став Нагірно-Карабахський конфлікт. 

Перегляду турецької політики щодо Вірменії певною мірою сприяла 

«нафтова лихоманка» у першій половині 90-х років ХХ століття. І все-таки, попри 

відсутність дипломатичних відносин і закриття кордону, загальна сума 

товарообігу між Вірменією та Туреччиною доходила, за статистичними даними 

того часу, до 300 млн. доларів. У 1997 р. за спільної ініціативи держав був 

створений Турецько-вірменський комітет із розвитку бізнесу. Обидві сторони 

виступили з наміром надавати взаємну гуманітарну допомогу щодо ліквідації 

природних катаклізмів. Після грудневого землетрусу у Вірменії 1988 р. турецька 

сторона через офіційні та неофіційні канали виявила готовність допомогти 

жертвам стихії й послала гуманітарні вантажі до зони лиха. У листопаді 1999 р. 

вірменські рятувальники брали участь у порятунку жертв землетрусу в Туреччині.  
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Проте ці чинники виявилися другорядними і не змогли істотно вплинути на 

вихідні політичні установки турецької правлячої еліти у встановленні 

двосторонніх відносин. Вірменська сторона неодноразово вказувала, що 

нормальні взаємовідносини можуть скластися лише після встановлення 

двосторонніх дипломатичних відносин, що на той час було неможливим. 

Справжня нормалізація відносин між Вірменією і Туреччиною виходить із 

корінних інтересів вірменського та турецького народів, відповідає національно-

державним інтересам обох країн і здатна відіграти ключову роль у поступовій 

стабілізації політичних процесів у регіоні. 

 

 

ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛИ У 50-х – 60-х рр. ХХ ст. 

Степаненко Х.Ю. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н, доц. Ямпольська Л.М. 

Нельсон Мандела (18 липня 1918 р. – 5 грудня 2013 р.) – 

південноафриканський правозахисник, юрист, політик, президент Південно-

Африканської Республіки (1994-1999 рр.). Він був першим президентом ПАР, 

обраним на демократичних виборах. До свого президентства залишався 

незмінним лідером Африканського Національного Конгресу (АНК). Був 

засуджений за участь у підпільній збройній боротьбі до 27-річного ув’язнення, 

ставши всесвітньовідомим борцем із південноафриканським апартеїдом.  

Філософські та політичні погляди, а також життєвий досвід Нельсона 

Мандели є актуальними в контексті нинішніх українських реалій, оскільки 

«правда полягає в тому, що ми ще не вільні, ми просто здобули свободу бути 

вільними, право не бути пригноблюваними… справжнє випробування нашої 

відданості свободі лише починається». За аналогією з подіями біографії 

африканського лідера, українці зробили тільки перший крок на важкому шляху до 

свободи, адже бути вільним – це не просто скинути кайдани, а жити так, щоб 

поважати свободу інших людей. 

Завдання нашої доповіді: дати загальну характеристику політичної 

діяльності Нельсона Мандели у 50-х – 60-х рр. ХХ ст., визначити її основні 

напрями, проаналізувати його безпосередню участь у діяльності воєнізованого 

крила АНК «Умконто ве Сізве» («Спис нації»).  

Нельсон Мандела відомий низкою публікацій, які користуються 

популярністю у всіх, хто цікавиться політикою та громадською діяльністю. 

Основою джерельної бази нашого дослідження є його автобіографія «Довгий 

шлях до свободи», промова «Я готовий до смерті», виголошена в залі суду 20 

квітня 1964 року, збірник опублікованих архівних записів і листів з ув’язнення 

«Розмови з самим собою» і книга-відкровення «Боротьба – це моє життя». 

Активна політична діяльність Нельсона Мандели почалася з 1944 року, коли 

він вступив до лав Африканського Національного Конгресу, в його Молодіжну 
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лігу. З цього часу він стає непримиренним борцем за права чорношкірих в ПАР, 

проти політики апартеїду, яку проводила правляча в країні Національна партія. 

Протягом 1950-х рр. південноафриканський дискримінаційний режим білої 

меншості дедалі міцніше «закручував гайки». Поліція при розгоні акцій 

громадянської непокори жорстоко била протестувальників і застосовувала 

вогнепальну зброю. Сам Мандела отримав під час мітингів і демонстрацій кілька 

серйозних поранень і тривалий час лежав у лікарнях.  

Серед керівництва Конгресу почалася дискусія про відмову від виключно 

ненасильницьких методів боротьби, переконаним прибічником яких, під впливом 

вчення М.К. Ґанді, Н. Мандела став ще на початку своєї політичної кар’єри. 

Врешті він дійшов висновку, що ця стратегія не приносить перемоги, і треба 

застосовувати інші методи. Знаковою подією в трансформації політичних 

поглядів для нього стала Шарпевільська бійня 21 березня 1960 р., коли поліція 

відкрила вогонь по натовпу чорношкірих демонстрантів, від якого загинуло 69 

осіб. Відтак 1961 р. Мандела створив воєнізоване крило АНК «Умконто ве Сізве», 

ставши його головнокомандувачем.  

У період активної політичної діяльності на свободі і перебування за ґратами 

(1964-1982) він закликав своїх однодумців підривати публічні місця, що 

асоціювалися з політикою апартеїду, такі як паспортні столи, місцеві суди й 

урядові установи. Крім того, він наполягав на знищенні об’єктів інфраструктури: 

електрокомунікацій, трансформаторів, залізничних колій, розраховуючи таким 

чином знизити інвестиційну привабливість ПАР серед іноземних держав. Лише в 

1961-1962 рр. було здійснено більше 156 диверсій, в результаті яких загинули 

десятки мирних громадян. Слід зазначити, що в програмних документах 

«Умконто ве Сізве» стверджувалося, що організація обрала тактику саботажу, а 

не терору; бійці Н. Мандели обіцяли звести до мінімуму число жертв своїх 

диверсій. До того ж, на думку дослідників, вони до останнього сподівалися 

змусити уряд до застосування дипломатичних заходів. 

Таким чином, боротьба Н. Мандели за права і свободи чорношкірого 

населення не закінчувалася, переходячи до нових етапів, форм і методів. На 

початку своєї політичної діяльності він був прибічником ненасильницьких 

методів боротьби, наслідуючи М.К. Ганді, а вже під впливом вищезазначених 

подій його переконання еволюціонували, а діяльність набула екстремістських 

форм.  

 

ОСОБЕННОСТИ ИРАНСКОЙ КУХНИ 

Татарченко Е.С. (Харьков) 

Научный руководитель – Завгородняя Е. С. 

 Традиционная иранская кухня представляет собой наследие, которое 

досталось иранцам от своих великих предков и сохранилось до наших дней почти 

в неизменном виде. Помимо того, что иранская кухня считается одной из 

древнейших, она также является одной из вкуснейших кухонь Востока и всего 
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мира. Основные ингредиенты, использующиеся персидскими кулинарами – это 

рис, хлеб, свежие овощи, фрукты, молоко и травы. 

  Мясо в иранской кухне. Мясо здесь можно встретить довольно часто, 

однако как основной продукт в блюдах оно используется несколько реже 

остальных ингредиентов иранской кухни, а чаще всего является небольшим 

дополнением. Мясные блюда готовят преимущественно из мяса ягнят, баранины 

(иногда говядины), при этом чаще всего оно перемолото или мелко нарезано. В 

некоторых блюдах мясная часть используется лишь для придания аромата.  

  Хлеб. В любом иранском доме и на любой кухне особое значение придается 

изделиям из хлеба. До сих пор в домах зерна пшеницы или ячменя мелют на 

ручных мельницах-дегирмон. Считается, что хлеб из такой муки получается 

вкуснее. Среди огромного количества видов хлеба в Иране самыми популярными 

являются «нан (перс. نان)» и «хамир (перс. ریخم )», которые выпекают в огромных 

глиняных печах тенурах.  

  Статус риса. Рис в Иране является одним из основных злаков. Из него 

готовят самые популярные национальные блюда. Из риса готовят более ста блюд. 

Отваренный рис подают с различными приправами: шашлык с рисом – чело-кебаб 

(перс. کباب), рис на пару с мясом ягненка, мясные шарики с рисом-кофте, просто 

отварной рис кате и множество других блюд. Но основным среди них все же 

может по праву считаться популярнейшее на Востоке блюдо – плов (перс. پلو). В 

Иране он представляет собой вареный рис, к которому прилагаются мясо, овощи 

или фрукты. На столе могут стоять рядом подносы с пловом, приготовленным из 

мяса птицы – «поло-морг (перс. پلو مرغ)», из кисло-сладкого риса с изюмом, 

миндалем и апельсинами «поло-ширин (перс. نیریش   .«(پلو 

  Молочные продукты. Очень много блюд в иранской кухне готовится из 

молочных продуктов. Наиболее излюбленное из них – это йогурт, называемый 

иранцами «маст (перс. ماست)». Из маста, разведенного кипяченой водой, делают 

освежающий, слегка газированный напиток айран. Маст также используют для 

приготовления холодного супа «маст-о хиер (перс. اریخ  приправленного ,«ماست و 

мятой, травами и изюмом. Из маста в кожаных мехах сбивают масло. 

 Сладости. Почетное место на иранском традиционном столе занимают 

также и прославленные персидские сладости. Настоящим шедевром кулинарного 

искусства считается «бахлава (перс. یباقلوا )» с миндалем, кардамоном и яичными 

желтками. В состав иранских сладких блюд входят мед, корица, лаймовый сок и 

проращенные зерна пшеницы. Популярный десертный напиток шербет- 

прокипяченный в сахарной воде вместе с цедрой апельсиновый сок – подают на 

стол, разбавив розовой водой. [1] 

 Самые популярные блюда Ирана. Фесенджа́н (فسنجان ).Это мясные шарики, 

для приготовления которых используется любое мясо (а иногда даже берут рыбу). 

Но подают их с неповторимым гранатово-ореховым соусом, который и придает 

всему блюду его неповторимость. Тахдиг ( گید  Это хрустящий жареный рис. По (ته 

вкусу он напоминает сочетание попкорна с картофельными чипсами. Что 

удивительно, на любом иранском застолье именно это блюдо первым исчезает со 
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стола. Его едят в качестве гарнира и преимущественно руками. Аше рещте (رشته 

 ,Это блюдо представляет собой густой суп из фасоли с лапшой, шпинатом .(آش

листьями свеклы и другими пряными травами. Иногда перед подачей иранцы 

добавляют в суп молочный продукт, напоминающий кислый йогурт. [2] 

  Таким образом, можно сделать вывод, что иранская кухня является одной из 

самых вкусных в мире. Иранцы могут похвалиться разнообразием вкусной еды, 

даже не смотря на то, что в их кухне практически отсутствуют первые блюда. 

Отличительной особенностью иранской кухни является то, что они уделяют 

особое внимание специям, а иранские сладости прославлены по всему миру.  

Литература: 

1. Национальная кухня Ирана: Режим доступа: http://www.centralasia-

travel.com/ru/countries/iran/cuisine  

2. Восемь главных блюд иранской домашней кухни: Режим доступа: 

http://iransegodnya.ru/post/view/156  

 

 

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧЕН’ЮЙ  

З КОМПОНЕНТОМ «ПРАЦЯ» 

Тіщенко М. О. (Харків) 

Науковий керівник – к. філол. н., доц. Бикова І. А.  

Чен'юй 成语 – це словосполучення, побудоване за нормами китайської мови, 

яке має сталий порядок слів, з узагальнено-переносним значенням, експресивний 

характер, функціонально є членом речення. Чен'юй відображає реалії китайської 

діяльності, що відноситься до історії Китаю, його літератури, філософії, етики та 

естетики. З пізнавальної точки зору фразеологічний зворот являє собою важливий 

і цікавий феномен, артефакт китайської культури. Зазвичай фразеологізми даного 

виду поділяють на чен'юй паралельної конструкції і чен'юй непаралельної 

конструкції. Чен'юй паралельної конструкції складаються з чотирьох морфем-слів. 

Група фразеологізмів чэн'юї непаралельної конструкції подібно чэн'юям першої 

групи, нерідко являють собою склад з чотирма морфемами. Але також існують 

чэн'юї з п'яти і більше морфемами. Крім того, чэн'юї цієї групи, не підкоряючись 

лексико-граматичним обмеженням, характерним для паралельних конструкцій, 

допускають побудову з різною структурою і лексичним складом.  

  Національна своєрідність світосприйняття тієї чи іншої етнокультурної 

спільності закладена в образі життя та психології народу, відображених у 

семантичних структурах чен'юїв. Наприклад, для китайського народу велике 

місце в житті займає праця, тому виділяється окрема група фразеологічних 

одиниць з лексико-стилістичними особливостями компонента «праця». 

  Методом інтерпретації ФО було виявлено 10 семантичних груп, у яких як 

правило, доволі чітко відображене відношення китайського народу до праці. В 

цих семантичних групах відтворюється: загальна позитивна характеристика 

http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/iran/cuisine
http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/iran/cuisine
http://iransegodnya.ru/post/view/156
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діяльності, великий обсяг роботи, активна діяльність людини спрямована на 

досягнення мети, сумлінне ставлення до роботи, інтенсивність та напруженість 

при виконанні роботи, самостійне виконання роботи, виконання безглуздої 

роботи, або важкої, нудної роботи, недбале виконання роботи, легкість виконання 

роботи, а також семантична група - працювати на інших. 

  У складі чен'юй зі компонентом «праця», як і в інших фразеологічних 

одиницях, широко використовуються різні стилістичні фігури і тропи. Наприклад, 

повтор 反复 fǎnfù, в якому свідомо, навмисно, неодноразово відтворюються 

ідентичні мовні одиниці (слова, словосполучення, речення). Наприклад: 得过且过 

dé guòqiеguò – робити абияк, халатно. 做牛做马 zuòniúzuò− працювати як віл (бик) 

і працювати як кінь. У першому прикладі повторюється дієслово 过 (проходити) , 

а в іншому 做 (робити). 

  У чен'юй часто зустрічається алегорія 比喻 bǐyù, або абстрактна мотивація, 

в якій все зображення має переносне значення ідеї в предметному образі. 

Наприклад: 跛鳖千里 bǒbiēqiānlǐ − і кульгаючи черепаха пройде тисячу лі. Через 

те, що черепаха у Китаї є символом терпіння та мудрості, ця ФО має значення - 

терпінням і працею всього здобудеш. 

  Для контрастного співвідношення двох явищ або фігур в чен'юй 

використовується протиставлення 对照 duìzhào або антитеза. Наприклад: 哭笑不

得 kū xiào bù dé – і сміх і гріх, в значенні зовсім погано щось виконати.  

  В китайській мові досить часто використовується перебільшення. Гіпербола 

夸张 kuāzhāng в чен'юй використовується з метою створення емфази, посилення 

емоційного ефекту і навіть свідомій, навмисній відхід від фактів. Наприклад: 学海

无涯 xuéhǎi wú yá – море знань і немає горизонту, має значення – вік живи – вік 

навчайся.  

  Отже, лексико-стилістичні особливості чен'юй зумовлені і виражені 

культурними цінностями їх носія, творця та представляють собою певні соціальні 

норми, зразки поведінки людини в тому чи іншому суспільстві, яки 

закріплюються в мові і передаються з покоління в покоління. 

 

 

КОНТРОВЕРСИОННОСТЬ ОБРАЗА МАТЕРИ ТЕРЕЗЫ (1910-1997) 

Тушева А.О. (Харьков) 

Науковий керівник – к. істор. н., доц. Ямпольська Л.М. 

Образ Матери Терезы (1910-1997) является одним из самых известных и 

узнаваемых во всём мире. Отдавая всё на содержание нищих и нуждающихся, 

открывая приюты для бездомных детей, прокаженных, пострадавших от военных 

действий и катаклизмов людей, она стала эталоном бескорыстия и милосердия. В 

1979 году Агнес Гондже Бояджиу была удостоена Нобелевской премии мира. Но 

существует и другое мнение. Категорические заявления об абортах, поддержание 

отношений с сильными мира сего и наличие больших денежных средств на 
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банковских счетах заставляют усомниться некоторых исследователей в 

искренности побуждений монахини. 

Историография темы исследования не слишком широка. Данной 

проблематикой занимались зарубежные ученые Л. Масбург, О. Брайан, Б. Смокер, 

К. Хитченс, современные российские исследователи А. Осипов, Я. Дубинянская. 

Однако стоит отметить особенность их работ – каждый автор рассматривал 

деятельность этой выдающейся женщины достаточно односторонне: либо 

освещал исключительно положительные стороны, либо же только отрицательные 

моменты. 

Наша работа является попыткой дать объективную характеристику 

деятельности Терезы Калькуттской, показать контроверсионность ее образа, 

отыскать факты, которые бы подтвердили или опровергли устоявшееся мнение о 

её деятельности.  

С 38-и лет Мать Тереза начала вести «борьбу за нищих»: под её 

руководством в Индии открывались больницы, приюты для бездомных. Сестры 

Ордена милосердия не оставляли без внимания детей, от которых часто бедные 

слои населения попросту избавлялись ещё при рождении: был открыт «Шишу 

Баван» («Дом детей»). Среди населения проводились лекции по половому 

воспитанию, велась яростная борьба против абортов. Отдельного внимания 

заслуживает создание «Шанти Нагар» («Города мира»), так называлось поселение 

для прокаженных. Мать Тереза сделала всё, чтобы улучшить условия жизни 

данной категории людей, вылечить, восстановить их дух (ведь эта болезнь 

считалась наказанием свыше). В начале 1960-х годов сфера деятельности Ордена 

значительно расширилась: были открыты «филиалы» в Европе. В последующие 

годы началось успешное открытие миссий в разных странах. Будучи аполитичной 

в своих взглядах, Тереза Калькуттская высказывалась публично по самым острым 

проблемам современности, помогала урегулировать межгосударственные 

конфликты. Она лично до последнего контролировала и посещала «филиалы» 

Ордена. Доподлинно известно, что когда на приёме в 1964 году папа римский 

Павел VI подарил Матери Терезе лимузин, она тут же его продала и перечислила 

деньги на нужды Ордена. 

Достаточно быстро Мать Тереза стала публичной личностью, и это 

привлекало внимание. Источники финансирования Ордена и сегодня являются не 

до конца установленными, однако среди благотворителей были замечены 

мошенники и политики, на чьём счету были сотни репрессированных людей. 

Далеко неоднозначными являются мотивы, побудившие монахиню-

преподавательницу начать работать с бездомными и страждущими. 

Непосредственно критике поддается тот факт, что для всех больных, независимо 

от стадии заболевания, применялись одни и те же методы лечения, часто при 

наличии лекарства они не применялись вообще, и человек должен был либо 

побороть свою болезнь самостоятельно, либо умереть. Мать Тереза неоднократно 

заявляла о том, что всё, что она делает, она делает для Иисуса – не для того, 
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чтобы помочь обездоленным, а чтобы стать ближе к Богу. Ее настойчивые 

просьбы сжечь письма и документацию Ордена также настораживают ученых. 

В результате исследования автором были сделаны выводы о том, что на 

данный момент невозможно однозначно сказать, каковы на самом деле были 

мотивы деятельности Матери Терезы ввиду недостатка фактического материала, 

документации личного характера (часть личной переписки была уничтожена по её 

просьбе). Однако необходимо отметить противоречивость сведений 

современников (к примеру, рассказы очевидцев об условиях содержания и 

«оказании» медицинской помощи нуждавшимся), деятельность самой монахини 

(просьбы матери Терезы помиловать одних из самых преступных деятелей того 

периода) подталкивают к проведению новых, более детальных исследований.  

 

 

ПЕРІОД «ЖІНОЧОГО СУЛТАНАТУ» В ІСТОРІЇ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

(1550 – 1656) 

Фатєєва Г.О. (Харків) 

Науковий керівник – к. істор. н., доц. Ямпольська Л. М. 

 Впливові жінки, що знаходилися поруч із верховною владою або навіть 

безпосередньо володіли нею, – далеко не випадковість у світовій історії. Досить 

згадати Єлизавету I і Катерину II, які розглядаються більшістю істориків як 

можновладні правителі, відповідно, Англії та Росії. Однак в історії держав, які 

належать до ісламської цивілізації, поєднання таких понять, як жінка і влада, 

виглядає парадоксальним. Саме тому значний науковий і суспільний інтерес 

викликає проблема «жіночого султанату» – періоду історії Османської імперії, 

тривалістю приблизно в сто років – з середини XVI до середини XVII ст. 

 Безпосередньо вказаний термін був уведений турецьким істориком 

Ахметом Рефіком Алтинаєм у 1916 році. В одній із своїх праць він розглядав 

жіночий султанат як одну з причин кризи та падіння Османської імперії. Також 

вивченню даної теми достатню увагу приділяли турецькі історики Ільбер Отайли, 

Галіль Іналджик, Мустафа Наїма. Це питання привернуло увагу й американського 

історика Леслі Пірс – автора загальних праць з історії Османської імперії та 

султанських гаремів. 

 Мета доповіді – розкрити сутність періоду «жіночого султанату» в 

Османській імперії та його особливості. 

 «Жіночий султанат» (тур. Kadınlar saltanatı) – період в історії Османської 

імперії (1550 – 1656), коли жінки впливали на державні справи. В Османській 

імперії, як і в більшості східних монархій, жінки не допускалися до управління 

державою. До того ж, султани не визнавали офіційних шлюбів, а їхні дружини 

мали статус наложниць. Робилося це, ймовірно, для того, щоб не допустити 

зайвого впливу на султана. 

 Сулейман Кануні (1520-1566) скасував це правило, коли зробив своєю 

законною дружиною Гюррем Султан. На зміну Гюррем прийшли дві Хасекі, що 
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стали згодом валіде: спочатку Нурбану, а потім Сафійє (яка не була офіційною 

дружиною). Піку своєї влади «жіночий султанат» досяг при правлінні Кьосем 

Султан, що стала валіде одразу при двох султанах – Мураді IV та Ібрагімові I, а 

також після смерті Ібрагіма впливала на внука. Цей період закінчився вбивством 

Кьосем, на зміну їй прийшла мати Мехмеда IV Турхан Султан. Саме з ініціативи 

Турхан в 1656 році на пост великого візира був призначений Мехмед Кепрюлю. 

Саме це призначення і стало кінцем «жіночого султанату». 

           Жінкою, що заклала основи «жіночого султанату», вважається Гюррем 

Султан. Вперше за кілька століть султан одружився на своїй наложниці. У 1534 

році померла валіде Хафса Султан. Ще до цього, в 1533 році, разом з сином 

Мустафою, який досяг повноліття, в Манісу вирушила давня суперниця Гюррем – 

Махідевран. В березні 1536 року великий візир Ібрагім-паша, що раніше спирався 

на підтримку Хафси, був страчений за наказом султана Сулеймана, а його майно 

було конфісковане. Смерть валіде і страта великого візира відкрили Гюррем 

дорогу для зміцнення влади. Саме за її правління було відкрито багато мечетей, 

хамамів, лікарень, шкіл. Вона славилася тим, що заснувала багато благодійних 

фондів для допомоги бідним. Її наступниці (Нурбану, Сафіє, Кьосем, Турхан) 

також займалися благодійництвом, однак більше зосереджували свою увагу на 

питаннях політики, як внутрішньої, так і зовнішньої. За відсутності своїх 

чоловіків вони могли приймати іноземних послів, підписувати деякі документи 

державного значення, призначати візирів і голів яничарського корпусу. 

        Отже, в даному періоді історії Оттоманської Порти були як позитивні, так і 

негативні сторони. З одного боку – султанші приділяли значну увагу 

доброчинності, допомагали чоловікам в управлінні імперією, а з іншого – дуже 

часто влаштовували інтриги, вдавалися до вбивств осіб, які якимось чином їм 

заважали (особливо це проявлялося в питаннях престолонаслідування), 

намагаючись змінити хід історії Османської імперії. Тому цих жінок можна 

вважати сильними особистостями, яким вдалося змінити статус простих рабинь-

наложниць на статус дружин султанів. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕНТАЛИТЕТА 

КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Чихарина К. И. (Харьков) 

Научный руководитель – к.филол.н, доц. Жукова Е. Е.  

В течение последних лет, изучение китайского языка становится все более 

популярным и востребованным в Украине. В связи с этим возникает острая 

необходимость в изучении духовной и материальной культуры народа, его 

психологии, этнического сознания, а так же менталитета вышеупомянутой нации, 

что и является причиной актуальности выбранной темы.  
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Эта работа посвящена рассмотрению и исследованию основных вопросов, с 

которыми мы сталкиваемся в процессе изучения Китая, народа этой страны, а так 

ее же культурного достояния.  

Национальный характер китайского общества сформировался под влиянием 

различных факторов: изоляции от внешнего мира, специфической письменности, 

религиозных и философских учений. Замкнутость, склонность к простым 

логическим конструкциям, предприимчивость, продуманность, прагматичность, 

жестокость – всегда были характерны для менталитета китайцев. 

Как уже было упомянуто выше, философия оказала огромное влияние на 

мировоззрение. Известно, что основными школами философской мысли Китая 

изначально были конфуцианство, даосизм и буддизм, которые пользовались 

целым рядом общих категорий. Высшим принципом саморазвития мира являлось 

понятие Дао – дорога, путь, поток. Дао управляется двумя вселенскими силами: 

Ян и Инь. 

Лао-цзы, заложивший основы даосизма оставил потомкам книгу «Дао-дэ-

цзин» – Книгу пути и его силы, которая сыграла величайшую роль в 

формировании китайского мировоззрения, а сейчас влияет на умы миллионов 

людей во всех странах мира. Это сборник классических афоризмов, 

представляющих собой формулы поведения на все типичные случаи жизни. Всего 

таких правил – 36. Они называются стратагемами, что означает тактические 

ловушки для достижения успеха. Использование стратагем считалось высоким 

искусством, которым обладали только талантливые люди, однако, стратагемность 

мышления присуща всему китайскому народу. Великолепно пользовался ими в 

политической и военной борьбе Мао Цзедун. Эти стратагемы часто выступают 

полной противоположностью распространенной в Китае конфуцианской этике. В 

одной из китайских книг об этом противоречии между идеалами и жизненной 

практикой говорится так: «Речи о человечности и добродетели могут 

использоваться, чтобы добиться чего-то от других. Но нельзя позволять провести 

себя с их помощью, по крайней мере, не в сражении, физическом или духовном. 

Как говорится, «жизненный опыт – это вопрос образованности, а здравый смысл в 

обращении с людьми основывается на махинациях». В наше время многие страны 

провозглашают себя цивилизованными, но чем цивилизованнее общество, тем 

больше в нем места занимает ложь и обман. В такой среде 36 стратагем 

представляют собой средство, как защиты, так и нападения. Они несут в себе 

практическую мудрость, которая значительно ценнее пустых фраз морали и 

увещеваний [1, с. 72]. 

Рационализм и прагматизм китайцев порождают избирательность в 

отношении и усвоении чужой культуры. Конфуцианство на протяжении веков 

рассматривало Китай как «островок цивилизации» в море варваров и 

культивировало чувство исключительности и превосходства у китайцев, как у 

людей, живущих в центре всего мира. До сих пор все китайское преподносится 

эталоном совершенства, а все «некитайское» считается неполноценным и 

некультурным.  
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«Лучше несправедливость, чем беспорядок» – сказал как-то великий Гете, 

выразив тем самым основную формулу жизни китайцев, которые строят свой 

порядок не столько на государственных законах, сколько на общинных традициях, 

мифах, суевериях и стратагемах своего мышления. В сочетании с 

ответственностью перед государством это создает невероятную дисциплину труда, 

напряжение воли, ума и чувств, которое позволяет развивать огромную 

творческую энергию и осуществлять крупные социальные проекты. А стремление 

к порядку всегда сочетается у них с интересом ко всему новому и способностью к 

рациональному освоению чужого опыта. [2, с. 311]. 
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СЕМАНТИКА ГІДРОНІМІВ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ 

Шевченко Р.Є. (Харків) 

Науковий керівник – к.філол.н, доц. Бикова І. А.  

  Топоніміка – це розділ ономастики, який вивчає географічні назви 

(топоніми) у різних аспектах. Одним з класів топонімів, що характеризується за 

типом конкретних географічних об'єктів є гідроніми. Гідроніми – цевласні імена 

будь-яких водних об'єктів таких, як річки, озера, моря, струмки, криниці тощо. 

Гідроніми не змінювалися тисячоліттями, тому мають велику цінність для 

багатьох наук. Наприклад, на їх основі вчені можуть простежити етнічні та 

міграційні процеси на конкретній території, шляхи її заселення і напрямки 

міграції народів, виявити контакти і системні зв'язки між різними народами та 

історичну зміну одного етносу іншим, відтворити георгафічні умови місцевості, 

історичні події.    

  У лінгвістиці розрізняють такі види гідронімів: 

• Пелагоніми – назви морів (南海– Nánhǎi – Південно-Китайське море); 

• Лімноніми – назви озер та ставків (太湖 – Tàihú – озеро Тайху); 

• Потамоніми – назви річок (松花江 – Sōnghuājiāng – Сунгарі); 

• Гелоніми – власні імена боліт, заболочених місць (黄河三角洲沼泽– 

Huánghésānjiǎozhōuzhǎozé – болото дельти ріки Хуанхе). 

Особливістю китайських гідронімів є те, що їх легко пізнати в тексті, бо останній 

ієрогліф, або ключ, що міститься в гідронімі, вказують на водний об’єкт. 

Найчастіше, це ключ вода 氵– shuǐ, або ієрогліфи 河  – hé та 江  – jiāng, що 

перекладаються, як річка, 海 – hǎi – море, 湖  – hú – озеро тощо. 

З точки зору семантики китайські гідроніми можуть включати в себе ієрогліфи, 

які мають наступні значення: кольори, розташування, напівдорогоцінні каміння, 

риси характеру людей, якісні та відносні прикметники.  
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  Дуже часто в китайських гідронімах використовуються ієрогліфи, пов’язані 

з кольорами. Наприклад, 黄河 – Huánghé – Хуанхє (Жовта річка) отримала свою 

назву через те, що у період правління династії Західна Хань в ній містилося багато 

піску та глини й вода була каламутна – нагадувала жовтий колір. Також, 黑龙江- 

Hēilóngjiāng – Хейлунцзян (Річка чорного дракона) знаходиться в Північно-

східній частині Китаю й вода здалеку здається чорного кольору, бо берега 

річки вкриті чорноземами. 

  Крім того, у китайських гідронімах часто використовуються назви частин 

світу: 东海 – Dōnghǎi – Східно-китайське море, 西湖 – Xīhú – озеро Сіху (Західне 

озеро), 北云河 – Běiyúnhé – річка Бейюнь (річка Північних хмар), 岗南水库 –

Gǎngnánshuǐkù – водосховище Ганнань (водосховище Південного пагорбу) , або 

назви місць, які розташовані поблизу: 杭州湾  –Hángzhōuwān – Ханчжоуська 

затока, 辽东湾 – Liáodōngwān – Ляодунська затока. 

  Китайськи гідроніми включають назви напівдорогоцінних каменів – 

найчастіше нефриту: 瑶池 –Yáochí – Яочхи (Нефритовий, або яшмовий ставок), 

玉渊潭 – Yùyuāntán – озеро Ююаньтань (Глибоке водоймище нефриту), а також 

риси характеру людей: 怒江  – Nùjiāng – Нуцзян (Сердита річка), 永定河  –

 Yǒngdìnghé – річка Юндін (Вічно спокійна річка). 

  Часто в складі китайських гідронімів знаходяться якісні прикметники, тобто 

ті що позначають ознаку предмета, яка може бути виражена більшою чи меншою 

мірою: 太平洋  – Tàipíngyáng – Тихий океан (Занадто тихий океан), 长江  – 

Chángjiāng – Янцзи (Довга річка), або відносні прикметники, що позначають 

ознаку предмета стосовно інших предметів або явищ: 珠江 – Zhūjiāng – Чжуцзян 

(Перлинна річка), 金 沙 江  – Jīnshājiāng – річка Цзіньша (Річка золотого піску). 

 Як бачимо, семантика китайських гідронімів дуже різноманітна і відображає 

історію, культуру і традиції китайського народу. 
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