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англійської мови, дуже швидко асимілюються, та під впливом інших чинників , стають 

частиною сучасної японської мови. 

9. Отже, наразі в японській мові є три тісно пов‘язаних системи: мора, склад, 

наголос. Які на даному етапі розвитку японської мови функціонують взаємопов‘язаним 

чином і позаяк не повинні розглядатися вроздріб, але так чи інакше, ці три явища, не 

підпорядковуються одне одному, а тому є різними категоріями. Позаяк поняття складу в 

японській мові – багатовимірне питання, яке потребую подальшого детальнішого 

вивчення, та розрізнення між різними категоріями складу та їх функціями. На даному 

етапі дослідження чітко можна прослідити закономірності,  які можуть говорити нам про 

відмінності в таких явищ як мора та склад. 
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Останнім часом китайська мова набирає оберти серед бажаючих вивчати та 

користуватися китайською мовою у бізнесі, туризмі, навчанні та праці закордоном. Задля 

легшого вивчення мови та оволодіння навичками розуміння публіцистичних тексів 

необхідно проводити аналогії з рідною мовою. У нашому випадку ми зрівнюємо 

публіцистичні тексти написані китайською та російською мовою. У газетних та 

журнальних текстах найчастіше відображається сучасна мова, її розвиток, поява нової 

лексики, скорочень та ін. Саме аналіз журнальних та газетних текстів може стати 

платформою для покращення методики викладання китайської мови та розвитку навичок 

перекладу. 

Актуальність даного дослідження обумовлена необхідністю детальнішого вивчення 

стилістичних особливостей з метою визначення спільних та відмінних рис написання 

публіцистичних текстів. 

Метою дослідження є визначення стилістичних особливостей текстів у газетах та 

журналах 

Вивченню функціональних стилів присвячено велика кількість робіт. У монографії 

«Стилистика современного языка» І.В. Горелов зрівнює стилістичні прийоми у китайській 

та російській мовах, наводить приклади збігів та відмінностей у написанні текстів 

публіцистичного характеру. Ця книга виступає як найвидатніша праця з описання 
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сучасної стилістики китайської мови. Одним із нещодавно написаних підручників є 

виданий у 2017 році «Курс лекций по стилистике китайского языка» автором якого є О.І 

Калінін та Л.А.Радус. У своїй роботі лінгвісти розглядаюсь особливості функціональних 

стилів китайської мови, історію розвитку китайської стилістики та сучасний стан 

стилістики як наукової дисципліни. 

У ході дослідження було виявлено, що китайський публіцистичний стиль має не 

тільки відмінності від російського, але й збіги, які характерні для тільки для китайських 

публіцистичних текстів. 

Яркою особливістю китайських публіцистичних текстів є емоційний окрас лексики, яка 

спрямована на читача, для зрозумілішої передачі відношення журналіста до предмета 

обговорення чи інформації, яку журналіст хоче передати читачеві. Це пояснюється тим, 

що предметом публіцистики є суспільство та проблеми життя у суспільстві.  

Ще однією особливістю, яка характеризує китайську публіцистику є використання 

сленгу, скорочень, недомовок та приказок. Найскладніше опанувати та зрозуміти 

скорочення та приказки, адже при вивченні чи перекладі іноземної мови, зокрема 

китайської мови, необхідно знати не лише переклад слова, а й історію розвитку країни та 

мови.  

Перелічені прийоми використовуються і в інших функціональних стилях, особливо 

приказки, але переважне вживання стає загальною прикметою публіцистичного стилю. 

Належне вивчення публіцистичного стилю китайської мови відкриває перед 

лінгвістами простори нової лексики, граматичних конструкцій, закономірностей розвитку 

мови. Публіцистичний стиль знаходиться у постійному русі, саме тому вивчення цього 

функціонального стилю може принести ряд змін у стилістику, як наукову дисципліну.  

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Горелов В.И. Стилистика современного китайского языка. –М.: «Просвещение», 1979. 

– 192с. 

2. Калинин О.И., Радус Л.А. Курс лекций по стилистике китайского языка. – Учебное 

пособие. – М.: ВКН, 2017. – 244 с. 

 

 

ВІДМІННОСТІ МІЖ ЯПОНСЬКИМ І УКРАЇНСЬКИМ ДІЛОВИМ 

ЛИСТУВАННЯМ 

Юрченко Маргарита Едуардівна, студентка 5 курсу факультету іноземної філології 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Науковий керівник: викладач кафедри східних мов Ю.Г. Локшина 

 

Оскільки японці з особливою увагою ставляться до ведення листування, вміння 

писати ділові листи японською мовою є дуже важливим для підтримки ділових стосунків 

з японськими компаніями. Існує декілька посібників з написання японських ділових 

листів, складених вітчизняних лінгвістами [1; 2]. Проте розходження в правилах 

оформлення ділових листів українською та японською мовами все ще недостатньо 

досліджені. 

Метою дослідження є визначення основних відмінностей у складанні ділових 

листів в японській і українській мовах. Мета обумовлює вирішення таких завдань: 1) 

аналіз правил листування та написання ділових листів японською мовою; 2) визначення 

основних відмінностей японського ділового листування від українського. 

Перш за все розглянемо поняття ділового листа. Діловий лист – це узагальнена 

назва різних за змістом документів для зв'язку і передачі інформації між адресатами в 

діловій практиці організацій [3, с 3]. Серед японських ділових листів виділяють три види: 

ділові листи від імені фірми (для укладання ділових стосунків), ввічливі листи від імені 

фірми (офіційні вітання з різних приводів) та ділові листи всередині фірми [1]. 
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