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5. Ініціалі “j”, “z”, “zh” варто передавати в українській транскрипції 

через “дз”, “дз” й “дж” відповідно, оскільки дж і дз в українській мові є 

ОДНИМ окремим звуком, а не комбінацією звуків, як і не є поєднанням 

звуків китайські ініціалі j”, “z”, “zh”. Окрім того, носіям української мови 

природно вимовляти ці звуки, а не цз або чж відповідно, бо за законами 

української фонетики в потоці мовлення вони асимілюються, і їх 

вимовлятимуть, як дз та дж. 

Ще одним аргументом на користь використання дж та дз є той факт, 

що китайські приголосні “z”, “zh” як дзвінкі становлять опозицію глухим  

«с» та «сh», відповідно дзвінкими африкатами в українській мові і є дз та 

дж, а ц та ч є глухими.  

Отже, українську практичну транскрипцію китайських власних і 

загальних назв розроблено на фонологічних засадах із врахуванням 

особливостей як китайської мови, так і української.  
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В сучасній лінгвістиці спостерігається підвищений інтерес до 

проблеми використання мови в інтернет-комунікації. Інтернет є не тільки 

джерелом різноманітної інформації, але й посередником для спілкування. 

Особливо актуально це для Китаю, де, згідно з останнім звітом 

Китайського інформаційного Інтернет-центру, в грудні 2017 року було 

зареєстровано 772 мільйона користувачів [1]. 

Великою популярністю користуються китайські соціальні мережі і 

багато інших платформ, на яких відбувається спілкування між 

користувачами. Оскільки спілкування відбувається в письмовій формі, 

виникає необхідність пошуку нових шляхів адекватного вираження 

бажаного сенсу і передачі інтонації усного мовлення. Тому  комуніканти 

вдаються до допоміжних засобів повідомлення інформації, таких як 

вживання смайлів, картинок, відео, експресивних часток, вигуків тощо. 

У китайській мові вигук є особливою частиною мови, яка не 

відноситься ні до самостійних, ні до службових, а також не має 



 Питання Сходознавства в Україні  
 

68 

 

конкретного граматичного і лексичного значення. В інтернет-комунікації 

функції вигуків можуть істотно відрізнятися від тих, які вони традиційно 

виконували в усній і письмовій мові в доцифрову епоху. 

Вигуки можуть ставитися, як на початку, так і в кінці речення, вони 

не мають граматичних зв'язків з іншими членами речення і не входять в 

його граматичну структуру. Більш того, вони відокремлені від речення і 

передають не конкретний зміст, а певний емоційний відтінок [2]. 

Важливо те, що вигуки є полісемантичними, і в китайській мові 

немає суворої регуляції з їх використання. Звертаючись до питань 

класифікації, ми побачимо, що дослідники беруть за основу різні аспекти 

вигуків, оскільки на даний момент не існує єдиної загальноприйнятої 

класифікації. 

Розглянемо деякі приклади використання поширених вигуків в 

онлайн-спілкуванні. Передані ними емоції визначаються тоном, з яким 

вони вимовляються, і їх позицією в реченні. 

Вигук 啊 

3. 啊 на початку або в кінці фрази висловлює здивування, захват. 

Наприклад: 啊! 好漂亮啊! – Як красиво! 

4. 啊 в кінці фрази висловлює подив, невпевненість. 

Наприклад: 这个事情啊 ...... 你让我再想想 ...... – Ця справа ... Дай мені ще 

подумати... 

5. 啊 в кінці фрази висловлює здогадку або згоду. 

Наприклад: 娜娜啊 ...... 她可能不在家 – Нана ... Мабуть, вона не вдома. 

Вигук 哦 

 哦 на початку речення висловлює розуміння. 

Наприклад: 哦!我懂了懂了! – О! Я зрозумів! 

 哦в кінці імперативного речення висловлює команду, попередження, 
звинувачення, заклик [3]. 

Наприклад: 你一定要来哦, 不要迟到哦 – Обов'язково прийди, не 

запізнися. 

 哦 в кінці речення висловлює неформальність мови, дружелюбність. 

Наприклад: 下午见哦! – Побачимося після обіду. 

Вигуки 哈, 呵, 嘿 

Кожен із цих вигуків служить для передачі емоції сміху в інтернет-

комунікації, проте цей сміх має різні відтінки, що впливає на зміст 

речення. 

 哈, його подвоєння 哈哈 (hāhā), і потроєння 哈哈哈 (hāhāhā) можуть 

передавати як щирий сміх, так і виражати щастя або задоволення [4]. 

Наприклад: 哈哈你的表情包好可爱 - Хаха, твої стікери дуже милі. 

 呵呵. Раніше цей вигук використовувався для передачі незграбного 
сміху або милої посмішки. 

Наприклад: 呵呵, 谢谢你! - Хехе, спасибі. 
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Тепер він може використовуватися з відтінком глузування. Крім того, 

молодші покоління інтернет-користувачів вживають це вигук для 

вираження сарказму [5]. 

Наприклад: 呵呵, 就他, 也能考满分? 肯定是抄的答案! - Хех, так навіть він 

отримав найвищий бал на іспиті? Точно списав відповіді! 

 Вигук 嘿嘿 не несе в собі негативного сенсу і використовується для 

передачі милої посмішки. 

Наприклад: 嘿嘿, 我们明天一起去呀, 么么哒. - Давай завтра підемо разом. 

Отже, інтернет-комунікація в Китаї – це складний багатогранний 

феномен, який має великий вплив на всі сфери життя населення. Нині 

можна спостерігати зміни в мовній комунікації, що відбуваються під 

впливом різних факторів. Якщо раніше вигуки були способами передачі 

раптових почуттів, а їх відсутність компенсувалося інтонацією, жестами 

або мімікою, то в онлайн-спілкуванні, через брак невербальних засобів 

комунікації, співрозмовники все частіше вдаються до використання 

вигуків. Таким чином, вони не лише імітують інтонаційні патерни, що 

склалися в усному мовленні в доцифрову епоху, а й надають емоційний 

відтінок нейтральним реченням. Використання вигуків в інтернет-

комунікації також особливо тим, що нові смисли, відмінні від 

загальноприйнятих, легко закріплюються за вигуком і швидко 

поширюються через соціальні мережі, які нараховують мільйони 

користувачів. 
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Проведення "політики реформ і відкритості зовнішньому світу", щ 

обула проголошена Ден Сяопином в 1979 р., повсюдне впровадження 

новітніх інформаційних технологій, що почалося незабаром, стрімке 

поширення мережі Інтернет, збільшення користувачів мережевих ресурсів 

спричинило необхідність запозичувати міжнародну термінологію, 

обробляти і створювати величезну кількість нової лексики. Повсюдне 
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