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Основна проблема при вивченні китайської писемності полягає у тому, що 

фонетичне озвучування слова не має ніякого зв'язку з його письмовим зображенням. 

Іншими словами, ієрогліфи у китайській мові складаються з рисок, які, на відміну від букв 

у мовах романської групи, не є фонемами. Тому у вивченні китайської мови існує 

величезна різниця між опануванням усним мовленням і вмінням читати, так само як між 

умінням читати й умінням писати. Іншими словами, якщо ви знаєте, як вимовляється те чи 

інше слово, це зовсім не означає, що ви зможете прочитати це слово, а тим більше 

написати його. 

Питанням поліпшення методики викладання ієрогліфіки вчені та методисти 

задаються вже багато років, але чіткої відповіді досі не існує. 

Так, на сьогодні одним з найбільш використовуваних підходів є навчання 

писемності через вивчення графем. Будь-який ієрогліф китайської мови являє собою 

графічну побудову, що складається з мінімальних графічних елементів ієрогліфа - рисок. 

Риски, у свою чергу, складаються у графеми. Графемою, або ієрогліфічним ключем, 

називається базовий знаковий елемент китайської мови, що служить для побудови 

ієрогліфів і володіє семантичною змістовністю [1]. Ключі є основою для класифікації 

ієрогліфів і мотиваторами смислових значень ієрогліфа. Як вже було сказано, ієрогліфи 

мають складну структуру. У теорії, як заведено поділяти складні знаки на дві категорії: 

ідеографічні знаки і фоноідеографічні знаки [2]. 

До категорії ідеографічних знаків відносяться ієрогліфи, що складаються з двох і 

більше графем. Значення такого ієрогліфа є похідним від семантики назв графем, при 

цьому читання ніяк не пов'язане з читанням графем, з яких він складається. Так 

наприклад:明 míng (яскравий, світлий, ясний) складається з графем 日 rì (сонце) + 月 yuè 

(місяць). 

Для знаків, що відносяться до фоноідеографічної категорії, також характерний 

поділ на дві частини. Однак ці частини відрізняються одна від одної своєю 

функціональною роллю. Одна частина, зазвичай є семантичним множником, позначає 

належність ієрогліфа до групи знаків, близьких за значенням, що позначають класи 

предметів, явищ або властивостей. Так, наприклад, графема 木 mù (дерево): містить знаки 

які позначають різні породи дерев або види деревини і виробів, виконаних з неї - 桦 huà 

(береза), 椴 duàn (липа), 椅子(стілець). Друга частина таких знаків, що відноситься до 
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фоноідеографічної категорії, називається фонетиком. Вона виступає як фонетичний 

компонент знака, який в окремих випадках може повністю збігатися з читанням фонетика. 

Наприклад, ієрогліф 冰 bīng (лід) складається з графем 冫 bīng + 水 shuǐ. На даному 

прикладі ми бачимо, що читання ієрогліфа повністю збігається з читанням фонетика. 

Однак в силу того, що найбільша кількість фоноідеограм  виникло ще у давнину, то мова в 

цілому, її категорії і фонетики зазнали значних змін. Тому читання ієрогліфа не завжди 

збігається з читанням фонетика. 

Існує ще один підхід до опанування ієрогліфікою. Вона полягає у вивченні 

ієрогліфів за допомогою поділу їх на складові компоненти. Погляньмо на цей підхід на 

прикладі ієрогліфа 韶  sháo (стара мелодія). Даний ієрогліф складається з наступних 

компонентів: 音 yīn (музика) і 召 zhào (запрошувати), які, в свою чергу, розкладаються на 

立 lì (стояти), 日 rì (сонце), 刀 dāo (ніж) і 口 kǒu (рот), як зображено на рис. 1. 

 
 

Прості ієрогліфи 

Прості складені ієрогліфи 

Складні складені ієрогліфи 

Рис. 1. Аналіз ієрогліфа 韶 sháo (стара мелодія) 

 

Відповідно до даного підходу, слід пояснювати структуру ієрогліфа, починаючи 

від найпростіших складових (наприклад, 立  і 日 ), переходячи до простих складених 

ієрогліфів (音 ), закінчуючи складними складеними ієрогліфами ( 韶 ). Таким чином, 

можливе вивчання нових ієрогліфів через уже знайомі, а також можливість повторення 

раніше вивченого матеріалу. Проте, застосування такого підходу не можна назвати дуже 

продуктивним у силу того, що ієрогліфи неминуче діляться на складові частини, які, по 

суті своїй, втрачають сенс.  

Так, на приклад, розглянутий  раніше ієрогліф 韶 sháo (стара мелодія) поділяється на 

графеми 立 lì (стояти), 日 rì (сонце), 刀 dāo (ніж) і 口 kǒu (рот), які не мають нічого 

спільного зі значенням ієрогліфа 韶 sháo. Таким чином, склад даного ієрогліфа можна 

запам'ятати тільки як набір незв'язаних компонентів. 

Ще одним продуктивним способом навчання ієрогліфіки є вивчення ієрогліфів 

через їх походження. Воно полягає в тому, що найпростіші ієрогліфи можна запам‘ятати 

шляхом використання наочного матеріалу, що ілюструює шлях еволюції ієрогліфа від 

його давнього зображення до сучасної форми. 

 

 

Рис. 2. Графічне походження ієрогліфа 鼠 shǔ (миша)  

Цей підхід є особливо ефективним, оскільки допомагає запам'ятовувати точне 

написання ієрогліфа. На прикладі таких малюнків можна пояснити, що ієрогліф 鼠 shǔ 
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(миша) являє собою мишу, яка сидить, перші дві вертикальні риски з гаком - це ноги 

миші, а горизонтальні крапки символізують кігті. Таким чином, стає очевидним, що третя 

вертикальна риска з гаком без двох «пазурів» - це хвіст.  

Іноді в ієрогліфі легко побачити зображення об'єкта, як у випадках зі знаками 門 

(ворота) або 木 (дерево); два і три дерева - це «ліс»: 林 і 森. В інших випадках потрібно 

трохи більше уяви - наприклад, в ієрогліфі 川 «річка» середня лінія являє собою поточну 

воду між двома берегами, а у ієрогліфі «кінь» 馬 точки - це ноги, а лінії справа вгорі 

означають гриву.  

Крім цих підходів, безумовно, існує ще безліч різних способів і методик навчання 

китайської писемності, заснованих на абсолютно інших принципах. Варто відзначити, що 

з ходом прогресу з'являється все більше і більше різних програм, електронних і 

мультимедійних пристроїв, що дозволяють вивчати китайську мову в легкій, 

інтерактивній формі. Використання таких продуктів також може бути вельми корисним в 

процесі навчання. 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТНАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Задоєнко Т.П., Хуан Шуїн. Початковий курс китайської мови. Ч. 1. - М.: Сх. книга, 

2010. - 304 с. 

2. Кондрашевский А.Ф. Практичний курс китайської мови / А.Ф. Кондрашевский, М.В. 

Румянцева, М.Г. Фролова. - М.: Сх. книга, 2010. - Т. 1. - 1512 с. 

 

 

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Соколова Анастасія Русланівна, Федюк Владислава Юріївна, студентки 2 курсу 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Науковий керівник: к.і.н., доц., завідувач кафедри східних мов 

і перекладу І.В. Семеніст 

 

Реальність-слово. Останні роки в Україні є помітною тенденція до зростання 

популярності китайської мови. Дані Єдиної державної системи з питань освіти (ЄДБО) 

переконливо свідчать, що з кожним роком зростає кількість абітурієнтів, які подають свої 

заявки на вступ на китайську філологію [1]. Поряд із цим спостерігається й тенденція до 

поширення мережі вивчення китайської мови в закладах середньої освіти (факультатив, 

друга мова) та навіть в закладах дошкільної освіти (насамперед приватних). Усе це 

створює необхідність вироблення адекватного методичного забезпечення навчання 

китайської мови для різних вікових груп. Якщо система вищої освіти має у своєму 

арсеналі перевірені часом методи навчання китайської мови, то навчання китайської 

мови дітей дошкільного віку є порівняно новим явищем, а тому саме цьому аспекту ми й 

вирішили приділити увагу у нашій статті. 

Проблема засвоєння дітьми дошкільного віку будь-якої інформації полягає в 

слабкому механізмі зіставлення слова з реальною дійсністю. Діти частіше орієнтуються 

на слова дорослого, їх поведінка характеризується підвищеною сугестивністю, як 

зазначає в своїй статті «Вікові особливості дітей 4-5 років» Катерина Сотова. При цьому, 

акцентується, що мозкова діяльність дітей цього віку найбільш сприятлива для засвоєння 

нової інформації, зокрема ‒ вивчення іноземних мов [2]. 

Також, в статті підкреслюється, що у дитини середнього дошкільного віку нервові 

процеси ще далекі від досконалості. У зв‘язку з тим, що на п‘ятому році життя дитячий 

механізм зіставлення слів і реальності вдосконалюється, то і вивчення китайської мови 



 258 

 

Сходознавство. Актуальність та перспективи. Тези доповідей  
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