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ОСОБЛИВОСТІ КИТАЙСЬКОЇ СИСТЕМИ МІР
Ріпчанська Кристина Русланівна, студентка 2 курсу
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Науковий керівник: викладач кафедри східних мов Ю.В. Андреєва
Люди здавна зіткнулися з необхідністю вимірювати довжину, дізнаватися вагу,
визначати об‘єм, і саме тому системи вимірювання бере свій початок з давніх часів. У
Китаї протягом кількох тисяч років розвивалась своя власна система вимірювання.
Спочатку для цього китайці, як і інші народи, використовували частини тіла (пальці,
ступні, долоні). Звичайно ж, така система була далека від ідеалу. Розміри частин тіла у
різних людей можуть сильно відрізнятися. Як наслідок, виникла потреба в універсальній
системі, що не залежить від зовнішніх факторів. Однак, щоб прийти до такої системи,
людству потрібно було багато часу.
Китайці почали користуватися системою мір із прадавніх часів, на що вказує
велика кількість геометричного орнаменту та різьбленні на посуді гончарства неолітичної
доби. Перші прилади для вимірювання, що збереглися, – це спеціальні кістки завдовжки
близько 17 см. Вони поділялись на десятки і соті (寸 cùn і 分 fēn) [1].
Протягом багатьох століть визначення одиниць виміру розрізнялося територіально,
що ускладнювало розвиток торгівельних відносин між різними регіонами Стародавнього
Китаю. Віддаленість і відособленість Китаю від центрів торгівлі з європейськими та
азіатськими країнами сприяли формуванню власне китайської системи вимірювання [2].
Деякі китайські одиниці виміру існують більше 2000 років, а інші було об‘єднано в
загальнодержавну систему протягом останнього тисячоліття. Як традиційні китайські, так
і імперські вимірювальні системи базуються на зручних розмірах, що використовуються у
повсякденному житті людей.
У 1929 р. Китай прийняв Міжнародний метричний стандарт (СІ) в якості фактичної
системи вимірювань. Він майже ідентичний Міжнародному, але має деякі специфічні
відмінності. Тим не менш, традиційні китайські одиниці вимірювання все ще
застосовуються в магазинах або на ринку. Їх також використовують для офіційних
розрахунків площі. Англійську систему також широко застосовують, зокрема у Гонконзі
[2].
Тож, у Китаї наразі застосовують три вимірювальні системи:
• англійська = yīng =英 (або імперська система);
• метрична = gōng = 公 (загальна стандартна система СІ);
• китайська = shì zhì = 市 制 (досл. «ринкова система»).
Китайську систему широко застосовують у повсякденному житті, наприклад:
6. 斤 (jīn) – 1 斤 дорівнює 500 грам, або 两(liǎng) = 50 грам;
7. 寸 (cùn) – китайський дюйм, 寸 дорівнює 1/3 метру – цю одиницю зазвичай
використовують для одягу;
8. 亩 (mǔ; mǒu) – китайський акр, що використовується в сільському господарстві.
Точно дорівнює 1/1500 км2;
9. 里 (lǐ) – 0,5 кілометру.
Ще одним особливим методом вимірювання є китайський спосіб рахунку,
заснований на кількості пальців. (Рис.1).
4. випрямлений вказівний палець;
5. випрямлені вказівний і середній пальці;
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6. випрямлені вказівний, середній і безіменний пальці;
7. великий палець притиснуто до долоні, інші розсунено;
8. відкрита долоня;
9. випрямлені мізинець і великий палець, решту – стиснуто в кулак;
10. великий палець разом з вказівним і середнім складено;
11. випрямлені вказівний і великий пальці, решту – стиснуто в кулак;
12. вказівний і великий зігнуто у вигляді букви «С», інші – стиснуто в кулак;
13. середній палець заведено за випрямлений вказівний, інші – стиснуто в кулак.

Рис.1 китайський спосіб рахунку, заснований на кількості пальців
У 1929 р. китайський прогресивний уряд вирішив припинити плутанину та визнав
міжнародну систему СІ офіційною. Її було прийнято стандартом для вимірювання
довжини, ваги, об‘єму та площі. Це було зроблено для облегшення економічних відносин
з іншими державами та між регіонами Китаю [3].
Тож, не зважаючи на досить розвинену власну систему вимірювань, у Китаї було
прийнято міжнародну систему СІ. Однак «ринкова система» (традиційна),
використовується як і раніше.
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ТАЙЦЗИЦЮАНЬ В КНР
Русских Екатерина Витальевна, студентка 2 курса
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
Научный руководитель: С.С. Науменко
Тайцзицюань (太极拳) часто называют "медитацией в движении". Оно появилось в
древнем Китае, сейчас является одним из самых эффективных упражнений для здоровья.
Данное искусство требует определѐнных знаний и навыков, тем не менее, его можно легко
освоить. Все движения выполняются медленно и плавно, дышать нужно глубоко,
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