
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

УДК 821.531-93’06(043.3) 

 

 

 

 

МОГИЛКО ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА  

КОРЕЙСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

 

 

 

 

10.01.04 — література зарубіжних країн 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук 

 

 

 

 

 

 

Київ-2019  

 



Дисертацією є рукопис 

Роботу виконано на кафедрі мов і літератур Далекого Сходу та Південно- 

Східної Азії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
 

Науковий керівник  кандидат філологічних наук, доцент 

     АЛІЄВА Заміна Керім-кизи, 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, доцент кафедри тюркської 

філології 
 

Офіційні опоненти:  доктор філологічних наук 

      ОВЧАРЕНКО Наталія Федорівна, 
      Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН 

      України; 

      завідувач відділу світової літератури; 

      кандидат філологічних наук 

      ЩЕРБАКОВ Ярослав Ігорович, 
      Київський університет Бориса Грінченка, 

      старший викладач кафедри східних мов і 

      перекладу. 

      

 

 

Захист відбудеться «29» травня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.39 при Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, бульвар 

Тараса Шевченка, 14, ауд. 63. 

Із дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені 

М.О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал №12. 
 

Автореферат розісланий «___» квітня 2019 р.  
 

 

 

 

 

 

Вчений секретар        Н.О. Любарець 

спеціалізованої вченої ради 



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

  

Актуальність теми дослідження. Дисертацію присвячено національній 

специфіці корейської дитячої літератури ХХ ст. Дослідження в цій галузі є 

важливими для розкриття національно-культурних особливостей літератури на 

Корейському півострові протягом ХХ ст., оскільки історичні та політичні 

передумови неабияк вплинули на мову, літературу та культуру країни. Інтерес 

до корейської дитячої літератури зумовлений, головним чином, її специфікою. 

Сьогодні тема дитинства є однією з найбільш актуальних та розроблених у 

психології й теорії літератури, проте не є повністю вичерпаною. ХХ ст. в 

корейській літературі є свого роду перехідним періодом — в цей час корейська 

дитяча література виокремлюється в окрему ланку літератури. Все більше 

науковців з різних галузей (психології, культурології, літератури, лінгвістики 

та ін.) звертаються до творів, в яких висвітлені питання дитини та дитинства 

як такого.  

Вивчення творів корейської дитячої літератури ХХ ст. передбачає 

дослідження широкого кола питань, серед яких головними постають 

особливості дитячої літератури, тобто літератури, написаної для дітей, та 

літератури, створеною дітьми. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі мов і літератур Далекого Сходу і Південно-

Східної Азії Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка у межах теми «Мови і літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (номер державної реєстрації 11 БФ 044-01) та «Україна і 

сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (номер державної 

реєстрації 16 БФ 044-01). Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої 

ради Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 24 

березня 2015 р.). 

Хронологія дослідження охоплює період кінця ХІХ ст. — початку ХХ 

ст., коли Корею сколихнула російсько-японська війна та японська окупація, до 

90-х р. ХХ ст., коли дитяча література остаточно відокремилась від дорослої 

літератури. Цей часовий проміжок становить особливий інтерес для 

дослідження дитини, літератури про дитину та літератури для дитини, 

оскільки вивчення репрезентацій представниками східного світу корейських 

традиційних реалій у літературі для дітей створює можливість глибше 

зрозуміти вплив інтелектуальної спадщини минулого на сучасні погляди щодо 

корейської культури у західному світі, простежити стадії осмислення 

західними інтелектуалами корейської національної ідентичності. 

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі художніх текстів 

сучасної корейської дитячої літератури в контексті національної специфіки її 

багатожанрового формування і функціонування. Реалізація мети передбачає 

розв’язання низки наукових завдань: 
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— схарактеризувати художні форми та жанрове розмаїття сучасної 

корейської дитячої літератури ХХ століття; 

— розкрити на прикладі творчості дитячих письменників ХХ століття 

образну систему корейської дитячої літератури ХХ століття; 

— з’ясувати національно-сутнісні особливості у формуванні 

персонажних систем у корейській дитячій літературі ХХ століття; 

— розглянути корейську періодику ХХ століття для дітей; 

— дослідити сюжетно-мовні та персонажні реалізації вираження в 

дитячих творах гуманістичних ідей гендерної нерівності; 

— прослідкувати процес формування та розвитку корейського 

молодіжного роману; 

— проаналізувати тематику корейських дитячих творів, які залучені до 

навчальної дитячої літератури для молодшого та середнього дитячого віку; 

— дослідити специфіку північнокорейської дитячої літератури ХХ ст. 

Період кінця ХІХ століття — початку ХХ століття для Кореї в цілому 

був дуже важливим. На сьогодні Південна Корея є однією з найрозвиненіших 

країн світу. Після японської анексії Кореї (1910-1945 рр.), Корейської війни 

(1950-1953 рр.) і корейської економічної кризи (1997 р.) Республіка Корея 

зробила потужний стрибок в усіх сферах — в економічній, політичній, 

освітній, культурній тощо. 

Сучасна корейська дитяча література є вагомою складовою світової 

літератури. На хвилі глобалізації та посилення мультикультуралізму вона 

поєднала в собі корейську національну літературну традицію з європейськими 

та західними (американським) впливами. Вивчення художніх рис корейської 

дитячої прози та поезії, її образної та тематичної специфіки надає змогу 

збагатити літературознавчу науку та висвітлити взаємозв’язки між 

корейськими народами та становленням корейської дитячої літератури ХХ ст. 

Комплексне дослідження національно-культурного феномену дитячої 

літератури є перспективним напрямом в українському кореєзнавстві. 

Специфічні закони розвитку дитячої літератури в кожній з літератур світу 

мають своє національне вираження. Однією з основних проблем в дослідженні 

літератури для дітей та юнацтва є невпорядкованість термінологічної бази. 

Спеціалісти сперечаються, чи є поняття «література для дітей» та «дитяча 

література» тотожними. Видається необхідним визначити значення основних 

термінів, а також їхнє уточнення. Важливою проблемою в дослідженні 

літератури для дітей є вплив на неї інших видів духовної культури, якими є 

фольклор, національна література, педагогіка, наука та мистецтво. 

Специфіка дитячої літератури обумовлена її орієнтацією на читачів-

дітей тим, що вона повинна враховувати рівень та особливості їхнього 

інтелектуального та психологічного розвитку, а також обсяг знань, отриманих 

дитиною, та накопиченого нею життєвого досвіду. 

Досліджуючи дитячу літературу, необхідно звернутись до праць з 

вікової психології, історії, етнографії. Це необхідно тому, що завдяки 
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дослідженням у цих сферах ми маємо можливість зрозуміти та проаналізувати 

ті чи інші зміни, які відбувались в літературах різних країн, зокрема — в Кореї. 

Культурні тенденції ХХ ст. потребують нових поглядів літературознавців на 

вивчення, аналіз та тлумачення творів дитячої літератури. Дитинство як 

окрема суспільна субкультура до другої половини ХІХ століття залишалося 

поза увагою дослідників. За останні сто років зацікавлення дитинством 

здобуло статус науковості, починаючи з праць «матері етнографії» дитинства 

Маргарет Мід, у яких вперше сформульовано уявлення про окремий субетнос. 

У вітчизняній фольклористиці та етнографії такий погляд обстоювали  

Г. Виноградов, І. Кон, М. Осоріна, українські дослідники Г. Довженюк та  

В. Бойко. Дослідженням дитячої літератури займались такі дослідники, як:  

С. Лелер, Д. Фергюсон, М. Хоуріхен, Д. Такер та Д. Веб,  

П. Гант, У. Баран, О. Папуша, Н. Марченко, Е. Огар, Л. Овдійчук, Б. Салюк,  

В. Кизилова. У корейському літературознавстві питання «дитини», «дитячої 

літератури» вивчали Чхве Нам Сон, Панг Джонг Хван та ін. Яскраві зразки 

феномена дитинства знаходимо також у А. Гомм, В. Ньюела, Е. Кей,  

К. Франца та інших. 

У зв’язку з колоніальним минулим Кореї та України в літературах цих 

двох країн є точки дотику, що зумовлюють актуальність дисертаційної роботи. 

Актуальність теми дослідження визначається, насамперед, 

антропоцентричністю сучасної філологічної науки, зокрема — 

літературознавства, що передбачає комплексне вивчення процесів, пов’язаних 

з формуванням культурного потенціалу у суспільно-державних координатах 

«людина і світ», «нація і менталітет», «художньо-наукова діяльність і 

цивілізаційний прогрес». Це передбачає застосування широкого 

методологічного інструментарію з історії й теорії літератури, психології, 

соціології, інших гуманітарних наук. 

Актуальність обраної теми зумовлена невивченістю корейської дитячої 

літератури ХХ ст. з огляду на її виникнення, розвиток, гендерне розрізнення та 

зміну гендерних позицій. Розв’язання цих питань у науковому дискурсі 

сучасного літературознавства сприяє формуванню цілісного уявлення про 

особливості розвитку корейської дитячої літератури ХХ ст., її образної 

системи. Незважаючи на спроби згаданих літераторів комплексно описати всі 

аспекти дослідження дитячих літературознавчих студій, сучасна 

літературознавча термінологія має низку незаповнених та неуточнених 

прогалин у визначенні дитячої літератури. 

Оскільки у терміні «дитяча література» часто змішуються поняття 

«література для дітей» та «дитяча літературна творчість», дисертант вважає за 

потрібне провести певне розмежування та надати більш чітку класифікацію. 

Зокрема, дисертант вважає, що дитяча література — це художні твори, які 

створені дорослими для дітей, тому що через певні історичні та політичні 

умови письменники були позбавленні власного дитинства і їхньою головною 

метою стало прагнення надати дітям почуття дитинства. Дисертант виділяє 
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окремо термін «література дитинства», до якої входять: дитяча література, 

ювенальна література, яка, в свою чергу, поділяється на підліткову та юнацьку 

літературу. 

Об`єктом дослідження слугували найбільш яскраві в ідейно-

художньому плані розповіді та вірші таких авторів, як: Кім Нок Чхон, Лі Хє 

Йонг, Ю Гьон Хван, Кім Іль Ло, Юн Сок Джун, Пак Мок Воль, Сон Дон Йон, 

Юн Гик Йонг, Пак Джонг Хьон, Кім Со Воль, Шін Хьон Дик, Кім Йон Іль, Лі 

Джун Кван, Лі Джон Тхек, Кім Йо Соп, Лі Хьон Джу, Квон Чжонг Сенг, Хьон 

Док, Хванг Сон Мі; а також матеріали таких корейських періодичних дитячих 

видань, як: «소년» («Соньон») (1908-1911, 1937-1940), «어린이» («Оріні») 

(1923-1934), «신소년» («Шінсоньон») (1929-1934), «어린이 나라» («Оріні 

нара») (1949-1950), «별나라» («Бьол нара») (1930-1934). 

Предмет дослідження. Національна специфіка корейської дитячої 

літератури ХХ століття, система художніх засобів, художніх образів, що 

віддзеркалюють ідею національної специфіки сучасного літературного 

процесу Республіки Корея. 

Методи дослідження. У дисертації визначення основних 

фундаментальних характеристик національної специфіки корейської дитячої 

літератури ХХ століття базується на комплексному застосуванні таких 

загальнонаукових і суто філологічних методів, як: структурно-типологічний, 

порівняльний, порівняльно-історичний, біографічний, міждисциплінарний. 

Теоретико-методологічну базу дисертаційного дослідження складають 

розробки таких українських та зарубіжних дослідників, як: І. Арзамасцева, 

Б. Бегак, С. Іванюк, Л. Кіліченко, І. Лупанова, О. Тараненко, П. Хант, З. Шевіт, 

Р. Бенедікт, М. Бахтін, М. Костомаров, Г. Виноградов, О. Капиця, А. Гомм,  

В. Ньюел, Чон Мьонг Хве, Чхве Мьонг Пхьо, Кім Гван Шік, Лі Дже Чхоль, 

Шін Хьон Дик, Лі Сун Ук, Пак Йонг Гі, Лі Мін Хве, Мун Сон Йонг, Пак Тхе 

Іль, Сон Ан На, О Се Ран, Чонг Хе Вон, Пак Хе Сук, Ма Сонг Ин, Пак Йонг Гі, 

Шін Чжонг А, Ім Сонг Гю та ін. Методологічну значущість для дослідження 

мали роботи загальнотеоретичного характеру: у сфері психології — К. Юнга,  

З. Фрейда, Ж. Піаже, Б. Беттельгейма, Л. Виготського, А. Лурія, Д. Єльконіна, 

Л. Божовича, В. Мухіна, М. Мід, Є. Єріксона, у сфері культурології та 

антропології — Ф. Арьеса, І. Кона, В. Акінкіна, Р. Бенедікт, К. Леві-Строса та 

ін. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в українському 

кореєзнавстві здійснено системне й комплексне дослідження корейської 

дитячої літератури ХХ століття в контексті японської окупації Кореї (1910-

1945 рр.), Корейської війни (1950-1953 рр.) та післявоєнного часу. Досліджено 

поетичні та прозові тексти корейських письменників, національну специфіку 

дитячої літератури в Кореї ХХ століття. Проаналізовано образну систему та 

художні засоби прозових та поетичних корейських дитячих творів. Зроблено 
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перші переклади корейської дитячої літератури ХХ століття українською 

мовою. 

Теоретичне значення дисертаційної роботи полягає в дослідженні 

національної специфіки дитячої літератури ХХ століття в Кореї (на 

Корейському півострові). Отримані теоретичні висновки можуть бути 

використані в подальших дослідженнях творчості корейських дитячих 

письменників і у порівнянні художньої творчості корейських та європейських 

письменників дитячої літератури. 

Практичне значення дисертації полягає в можливості подальшого 

застосування її результатів у викладанні теорії літератури, історії зарубіжної 

літератури, зокрема — у розробці курсів історії корейської літератури ХХ 

століття, написанні підручників та навчальних посібників, а також у 

навчальних курсах із лінгвокраїнознавства, релігієзнавства, культурології та 

психології. Дитяча література — важливий елемент національної культури. 

Знання її історії важливе для сучасних письменників, для історичної орієнтації, 

для знайомства з витоками багатьох явищ в сучасній літературі. Це дає 

можливість створення наукової теорії для дослідження сучасної дитячої та 

юнацької літератури. Художні переклади, наведені в роботі та Додатках до 

дисертації, можуть бути застосовані при підготовці філологів-перекладачів 

кореїстів. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження здобувач 

отримав одноосібно. Результати дослідження впроваджено у навчальний 

процес Київського національного лінгвістичного університету. 

Апробація роботи. Основні положення дисертаційного дослідження 

було висвітлено у доповідях на міжнародних і всеукраїнських наукових 

конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мови і 

писемності Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції (м. Київ, Київський 

національний лінгвістичний університет, 22 грудня 2015 р.); Міжнародній 

науковій конференції «Кореєзнавство у Східній Європі: сучасність і 

перспективи» (м. Київ, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, 9-10 жовтня 2016 р.); міжнародній науково-практичній конференції 

«Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів» (м. Львів, 

11-12 листопада 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Мови і писемності Далекого Сходу: нові парадигми і тенденції (м. Київ, 

Київський національний лінгвістичний університет, 22 грудня 2016 р.); 

міжнародній науково-практичній конференції «Мова у світлі класичної 

спадщини та сучасних парадигм» (м. Львів, 10-11 березня 2017 р.); International 

research and practice conference «Contemporary issues in philological sciences: 

experience of scholars and educationalists and educationalists of Poland and 

Ukraine» (Lublin, Republic of Poland, April 28-29, 2017); міжнародній науково-

практичній конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу 

філологічних наук на розвиток мови та літератури» (м. Львів, 12-13 травня 

2017 р.); Міжнародній науковій конференції «Кореєзнавство у Східній Європі: 
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сучасність і перспективи» (м. Київ, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, 23 вересня 2017 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії» (м. 

Львів, 13-14 жовтня 2017 р.); науково-практичній конференції «Стратегії 

розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук» (м. Запоріжжя, 

Класичний приватний університет, 20-21 жовтня 2017 р.); International research 

and practice conference «Modern philology: relevant issues and prospects of 

research» (Lublin, Republic of Poland, October 20-21, 2017), ІІ міжнародній 

науково-практичній конференції «Прикладні лінгвістичні дослідження в 

умовах міжкультурної комунікації» (Національний університет «Острозька 

академія», 19-20 квітня 2018 р.), International scientific practical conference 

«Modern Philological Research: a combination of innovative and traditional 

approaches» (Tbilisi, Georgia, April 27-28, 2018). 

Проведено: 5 спеціальних лекції в Офіційній фан-зоні Зимових 

олімпійських ігор-2018 і Параолімпійських ігор-2018, проведено спеціальну 

лекцію 1 серпня 2018 р. в Лекторії креативного простору UA:HUB — лекції 

були присвячені корейській культурі та корейській літературі ХІХ-ХХ ст.; 

підвищення кваліфікації «Актуальні проблеми сучасного лінгвістичного 

сходознавства» (23.04.18-31.05.18 р.), підвищення кваліфікації «Методика 

викладання» в корейському освітньому центрі в м. Києві (12.09.2017 р.). 

Структура дисертації зумовлена метою, завданнями і основними 

методами. Робота складається зі вступу, трьох розділів, поділених на 

підрозділи, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації складає 230 сторінок, з них — 181 сторінка 

основного тексту та 21 сторінку списку використаних джерел, що містить 294 

позиції. Додатки з авторськими перекладами українською мовою деяких 

корейських дитячих текстів ХХ століття, списком публікацій та довідок  

нараховують 20 сторінок. 
  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі проаналізовано стан дослідження обраної теми, сформульовано 

наукову проблему, визначено мету й завдання роботи, обґрунтовано новизну, 

окреслено теоретико-методологічну базу. Подано рекомендації щодо 

практичного застосування, вказано на зв’язок теми з програмами та планами 

кафедри. 

Перший розділ «НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА КОРЕЙСЬКОЇ 

ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ПРОБЛЕМАТИКА, ПОНЯТТЯ ТА 

ХАРАКТЕРИСТИКА» присвячено опису завдань та понятійно-

термінологічного апарату сучасної дитячої літератури, огляду стану сучасних 

дитячих літературних досліджень в Україні та світі, проблематиці дефініцій 

дитячої літератури. 

Досліджуючи питання національної специфіки дитячої літератури, варто 

звернутись до ключових кластерів, а саме: етнопсихології, ментальності, нації, 
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національного характеру, національній специфіці літератури. Так, національна 

специфіка літератури зумовлена рядом чинників, насамперед — ментальністю 

та національним характером. Корейський народ став історично стійким 

соціумом, йому властива певна сукупність етнічно-психічних ознак, які 

відбились на духовному світі письменників, позначались на їхній творчості. 

Культура Кореї відрізняється не лише багатством матеріальних та духовних 

цінностей, а й своєю неосяжною життєздатністю: не дивлячись на нескінченні 

війни, перевороти, вона не лише не слабшала, а змогла увібрати все найкраще 

з культур загарбників та асимілювати під свої культурні умови. 

Дитяча література є специфічною — навколо неї точаться суперечки з 

приводу того, як варто тлумачити той чи інший термін, і досі немає єдиного 

підходу щодо тлумачення самого терміну та його функцій. В сучасному 

літературознавстві не існує чіткого загальноприйнятого розуміння понять 

«дитяча література» та «дитяча літературна творчість». Переважає думка, що 

дитяча література — це література, творена безпосередньо дітьми. 

На основі аналізу визначень дитячої літератури та дитячої літературної 

творчості, сформульованих українськими та зарубіжними науковцями, 

дисертанткою пропонується власна дефініція дитячої літератури та різновидів 

творів, розглянутих у дослідженні національної специфіки корейської дитячої 

літератури. Дитяча література — це художні твори, які призначені для читання 

дітьми в різних вікових категоріях, а саме — в період з раннього дитинства (1-

3 роки) до другого дитинства (8-12 років для хлопчиків, 8-11 — для дівчаток). 

Дитячу літературу дисертант пропонує поділити на три підгрупи, а саме: 

- літературу раннього дитинства (1-3 роки); 

- літературу першого дитинства (4-7 років); 

- літературу другого дитинства (8-12 років для хлопців, 8-11 — для 

дівчат). 

Ювенальну літературу дисертант пропонує поділити на дві підгрупи, а 

саме: 

- підліткову літературу (12-15 років для дівчат, 13-16 років для хлопців); 

- юнацьку літературу (17-20 років — хлопці, 16-20 років — дівчата). 

У дисертацій застосовується психологічний та антропологічний підходи 

до визначення та розмежування термінів на позначення феномену дитини та 

дитинства. 

Усі твори, використані у дисертації для аналізу національної специфіки 

дитячої літератури Кореї ХХ ст., мають властивості різних вікових категорій, 

на які можуть впливати національні особливості країни, соціальні, культурні 

та економічні чинники. 

Дисертант розглядає в роботі дитячий фольклор як важливу складову 

формування власне дитячої літератури. Сам процес всебічного виховання 

дитини на сучасному етапі набуває нового значення. На важливість виховання 

дітей засобами художнього слова вказували С. Васильченко, Б. Грінченко,  

Г. Сковорода, В. Сухомлинський, І. Франко та ін. Аналіз наукової літератури 
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свідчить про посилення уваги українських та зарубіжних науковців до 

проблеми використання дитячого фольклору при формуванні власне дитячої 

літератури. Усна народна творчість є узагальненням багаторічного людського 

досвіду, в якому відбивається ментальність народу, національна специфіка 

етносу. Вона бере витоки з народних традицій, своїми коренями сягає сивої 

давнини та забезпечує потужний зв'язок між поколіннями. Отже, дитяча 

література має суттєвий вплив на формування національної свідомості дітей 

різного віку. 

З початку ХХ ст. в Кореї наступає період історичних змін, які 

знаменували перехід від середньовічного часу до сучасного. Всі ці процеси 

були викликані політичними та соціальними факторами. Розвиток дитячої 

літератури відбувався разом з просвітницьким рухом. До першої половини ХХ 

ст. відноситься народження нової поезії — так званої шінші. Зародження 

нового жанру пов’язують з іменем Чхве Нам Сона. Письменник зображує 

неповторність особистості та важливість її суспільної поведінки. Потужним 

стимулом для розвитку корейської поезії стало започаткування Чхве Нам 

Соном в 1908 р. літературно-художнього журналу «Юність», де публікувались 

переклади з японської та англійської літератури, які слугували зразком для 

створення оригінальних неповторних творів. В період Просвітництва 

корейська дитяча література знаходить новий поетичний жанр — чханга 

(хорова пісня), яка стає перехідною формою від старої поезії до сучасної. 

Жанрова система корейської літератури є відмінною від європейської системи. 

В далекосхідній традиції в кожен з жанрів закладений свій відповідний 

ієрогліф, якому немає відповідного значення в західному літературознавстві. З 

писемністю, яка прийшла до Кореї із Китаю, потрапили і власне жанри 

китайської літератури, які мали свої власні назви та позначення. Хоча у 

наукових працях й зустрічаються терміни «роман», «новела», «повість», в 

корейській літературній традиції такі терміни відсутні. Власне корейські твори 

рідною мовою не були включені ані в китайську, ані в європейську систему 

жанрів — вони зберігали свої корейські жанрові назви. На сьогоднішній день 

постає проблема змалювання образу «дитини» та «дитинства» у працях 

західних вчених. Теоретичні питання зародження дитинства та характеристика 

його основних періодів були розроблені в працях П. Блонського,  

Л. Виготського, Д. Єльконіна, В. Мухіної, Л. Обухової. Питання дитинства та 

дитини привертає увагу не лише літературознавців, а й істориків, антропологів, 

філософів — таких як: Ф. Аріє, М. Мід, Л. Поллок, І. Кон. Проблема дитини та 

дитинства є ключовою темою в літературі та є універсальною, оскільки вона 

не обмежується будь-якою національною літературою або певним часовим 

простором. В літературознавстві найбільш повно образ дитини та дитинства у 

світовій художній прозі було висвітлено в роботі М. Єпштейна та Е. Юкіной 

«Образи дитинства». 

У другому розділі «КОРЕЙСЬКА ДИТЯЧА ПЕРІОДИКА ПЕРШОЇ 

ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ» 
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розглядається становлення та розвиток корейської дитячої періодики у першій 

половині ХХ ст. як засіб формування власне корейської дитячої літератури в 

період японської анексії та Корейської війни. 

На початку ХХ ст. в Кореї з’являється нова літературна течія шін (новий): 

шін сосоль (новий роман), шін ші (новий вірш) а також соньон сосоль 

(молодіжний роман) та чаюші (вільний вірш). Головною метою цієї течії було 

витіснення феодального ладу задля створення нових традицій. Під впливом на 

корейську дитячу літературу та літературу загалом західних ідей туди увійшли 

такі поняття, як патріотизм, страждання особистості, рівність. Анексія 

Японією Кореї дала потужний поштовх розвитку не лише економіки, а й 

літератури. Молоді письменники їхали до Японії, де навчались на 

літературних факультетах, знайомлячись з творами західноєвропейської, 

американської та російської літератур, а потім перекладали їх корейською 

мовою для дітей. Література Заходу мала вагомий вплив на становлення 

сучасної дитячої літератури в Кореї. Художні твори піддавались цензурі та 

нерідко не допускались до публікацій. Проте корейські дитячі письменники 

постійно звертались до ідей свободи та національної незалежності. 

В 1945-1953 рр. Корея перебувала у стані війни, в цей період 

відбувається поступове розділення дитячої літератури на дві різні течії — 

південнокорейську та північнокорейську дитячі літератури. Дитяча література, 

написана під час корейської війни, повинна була підтримувати високий 

бойовий дух солдатів та цивільних осіб. Вірші, що були написані для юнаків, 

мали патріотичний характер. Ворога письменники зображували як чоловіка, 

нерідко зі спотвореним обличчям чи тілом, а жінку — як берегиню родини. В 

проаналізованих творах корейської дитячої літератури ХХ ст. переважають 

герої-хлопці й чоловіки, тварини, квіти та персоніфіковані речі. Герої дівчата-

жінки (сестри, матері, бабусі) в дитячій літературі ХХ ст. поступово виходять 

на перший план, постаючи поряд з героями-чоловіками. Жінки в корейських 

дитячих творах ладні зробити все задля майбутнього, вони можуть не лише 

піклуватись про власну родину, а й змінювати встановлені стандарти. 

Положення жінки в корейському суспільстві неоднозначне, проте після Другої 

світової війни в Кореї відбулися не лише економічні зміни, а й зміни в 

соціальній сфері. Рух 1-го березня 1919 р. став новою точкою відліку в 

розвитку соціального та національного самопізнання корейських жінок. В 

Північнокорейській дитячій літературі головним героєм виступає Кім Ір Сен 

(Кім Іль Сон), який отримує перемогу над ворогом: «боровся з японським 

хлопчиком, який був більшим за мене, і якого я збив одним ударом». Період 

японського правління (1910-1945 рр.) був досить вагомим для розвитку 

дитячої літератури ХХ ст., оскільки її формування було обумовлено не лише 

особливостями розвитку літературного процесу, а й особливостями соціально-

політичної ситуації, яка панувала на межі ХІХ-ХХ століть. Провідна тема того 

часу — конфлікт між особистістю та суспільством в окупованій Кореї. Вагому 

роль в період колоніального правління відігравала національна періодика, 
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наприклад, «Техан меіль ільбо». В цей період відбувається створення 

літературних творів для дітей та юнацтва, де головною темою постають 

взаємовідносини між батьками, дітьми та цілими поколіннями. Основним 

джерелом дитячої літератури на період японського правління були журнали 

«Соньон», «Оріні», «Себьоль» та ін. Створення дитячої періодики мало 

закласти основу для створення нової нації. Засновник першого дитячого 

журналу «Соньон» Чхве Нам Сон стверджував, що без сучасних знань 

неможливим є формування нової нації та розвиток цивілізації в цілому. Всі 

свої журнали письменник починав звертанням до корейського народу: 

«Давайте зробимо нашу велику націю молодою нацією, для реалізації цієї мети 

давайте виховувати та реформувати нашу молодь, щоб вона могла нести цю 

відповідальність». Сам журнал «Соньон» був першим виданням, який 

представляв своїм читачам літературну поезію, народні казки, перекладну 

фантастику, доповнюючи все це ілюстраціями та фотографіями. 

Інший журнал, засновником якого був Панг Джон Хван — «Оріні» — 

відрізнявся від свого попередника. Журнал «Оріні» був зорієнтований на 

виховання у дітей почуття культурної та національної приналежності. В своїх 

виданнях письменник ототожнював дитину як повноцінну особистість з 

певним інтелектуальним та емоційним потенціалом. Панг Джон Хван — 

перший, хто ввів термін «дитячий» щодо творів корейської художньої 

літератури для дітей і про дітей. Більша частина історій, які були написані та 

видані протягом 1910-1945 рр., частіше видавались серійно в дитячих 

журналах або щоденних газетах, аніж в книжках. 

Вчений Ім Хва в своєму нарисі «Деякі особистісні погляди на проблему 

дитячої літератури» каже, що дитячій літературі потрібна реформація, 

оскільки з моменту появи дитячої літератури в Кореї було дуже мало 

письменників, які присвячували свою творчість дітям, окрім тих, що активно 

публікувались в дитячих періодичних виданнях. Головною метою цих двох 

журналів було прищепити дітям розуміння оточуючого світу, тому 

письменники обирали такі напрями-концепти, як школи, фабрики, моря. 

Школа — прогрес нації, фабрика — місце, що викликало зацікавлення дітей, 

оскільки там працювали їхні батьки, море — зображення навколишнього світу 

у специфічних соціальних вимірах. 

Рух за незалежність 1 березня 1919 р., звільнення Корейського 

півострову у 1945 р. — ці події повинні були стати певним поштовхом для 

повної реалізації надій та мрій дітей про майбутнє Кореї. В період перед 

Корейською війною виходять друком два дитячих журнали «Оріні нара» 

(1949-1950) та «Сохаксень» (1946-1950)». Видання цього періоду намагалися 

розважити своїх юних читачів. Письменник Чі Йонг пише, що періодика цього 

періоду була написана письменниками, які самі втратили своє дитинство через 

непрості події, які відбувались на Корейському півострові. Дитячий журнал 

«Сохаксень» загалом був спрямований на читацьку аудиторію учнів середньої 
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школи. В ньому публікувались навчальні матеріали, здебільшого присвячені 

науці та історії. 

У третьому розділі «КОРЕЙСЬКІ ДИТЯЧІ ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ У 

ХХ СТОЛІТТІ ЯК ОБРАЗ РОЗДІЛЕНОЇ КОРЕЇ» розглядаються системи 

образів-символів творів дитячої літератури як Південної, так і Північної Кореї. 

Після виснажливої війни 1950-1953 рр. на корейському півострові 

починають розвиватись дві різні дитячі літератури. Література Півдня 

прагнула до відновлення національної літератури. В цей період 

південнокорейська дитяча література зазнає змін, оскільки на літературних 

теренах з’являються нові, молоді письменники. Головним прагненням нової 

літературної плеяди було використати нові літературно-художні засоби для 

того, щоб передати юним читачам власний погляд на війну та її наслідки. В 

той же час в північнокорейській дитячій літературі особливе місце посідають 

твори про об’єднання Батьківщини, а також про діяльність Кім Ір Сена (Кім 

Іль Сона). Північнокорейські письменники не забувають також і про унікальну 

природу свого краю, звичаї та традиції. Відбувається створення 90-томної 

«Бібліотеки світової дитячої літератури». Дитячу культуру Північної Кореї 

яскраво відображає діяльність організації Соньондан (корейські піонери) та 

військові ігри, де діти та учні початкових класів мають знищувати 

американських та японських ворогів. Загалом дитяча література у післявоєнні 

часи перебувала у стані стагнації, проте, починаючи з 1960-х років, корейська 

дитяча література почала стрімко розвиватись як на Півдні, так і на Півночі 

країни. А в 1990-х роках їй вдалося стати особливим літературним напрямом. 

На Півночі та на Півдні Кореї дедалі з’являються нові дитячі твори з 

притаманними лише їм темами, які згодом екранізувались та екранізуються. 

Корейські письменники стають володарями багатьох відомих літературних 

премій не лише в Кореї, а й в цілому світі — Франція, Китай, Японія, 

Братислава, Америка та ін. 

Головною особливістю корейської дитячої літератури є власне корейська 

форма викладу матеріалу, так звана манхва, або як вона ще відома в сучасному 

світі — комікси для дітей. На сьогоднішній день виділяють шість різновидів 

манхви: 

— 명랑만화 /мьоннан манхва/ — гумористична манхва для будь-якого 

віку; 

— 소년만화 /соньон манхва/ — манхва, що розрахована на хлопців 

віком від 12 до 18 років, де головним героєм виступає хлопець; 

— 순정만화 /сунджон манхва/ — манхва, що розрахована на дівчаток 

віком від 12 до 18 років. Головним героєм виступає дівчина, її становлення як 

особистості, перше кохання; 

— 청년만화 /чхонньон манхва/ — манхва, розрахована на хлопців віком 

від 18 років та старше; 
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— 만문남화 /манмун манхва/ — манхва, яка була опублікована в газетах 

та журналах в 1930-ті рр. 

— 딱지만화 /ттакчі манхва/ — пригодницька манхва, в якій події 

розгортаються на Заході. 

Починаючи з 1950-х років, корейські дитячі періодичні видання 

починають публікувати перші мальовані історії. Яскравим представником 

такої літератури є Хон Сон Джан. Його роботи базувались на основі 

корейських казок, він був першим корейцем, який отримав нагороду Ганса 

Крістіана Андерсена, яку вручають за видатний внесок у дитячу літературу 

найкращим письменникам і художникам-ілюстраторам дитячої книги. 

Проаналізований матеріал мальованих книг можна поділити 4 періоди: І 

період — Ранній етап (1950-1980), ІІ період — Народження жанру (1980-1990), 

ІІІ період — Зрілий період (1990-2000), ІV період — Пік розвитку (2000 — і по 

теперішній час). Твори, які друкувались після 70-х років ХХ ст., особливо 

твори дитячої науково-фантастичної літератури, носять більш песимістичний 

характер, в той час як в працях 1950-1970 рр. переважають утопічні сюжети, в 

яких зображуються можливості новітніх наукових технологій. Після 

звільнення Кореї від загарбників головним завданням, яке поставили перед 

собою корейці, стало звільнення від впливу загарбників, а саме — відновлення 

власної мови, культури, літератури. Починаючи з 1962 р., в Кореї проводяться 

серйозні дослідження проблем дитинства та дитячої літератури. Відправною 

точкою слугували праці Юн Сок Джуна «Корейський дитячий журнал», Лі 

Вон Су «Введення в дитячу літературу», Лі Че Джул «Вступ до дитячої 

літератури», «Історія корейської сучасної дитячої літератури» та «Словник 

світової дитячої літератури». Північ та Південь по-різному трактують поняття 

дитяча література — як на словниковому, так і на змістовому рівнях. 

Письменники Північної Кореї розглядають дитячу літературу як політичний 

інструмент, в Південній Кореї дослідники прагнуть знайти спільні суспільно-

фундаментальні характеристики. 

Перша половина ХХ ст. була ознаменована появою нових жанрів в 

корейській дитячій літературі. У творчому доробку письменників з’являються 

молодіжна література та дитяча література. Жанр молодіжного роману 

спрямований на патріотичне виховання нової молоді для розбудови та 

побудови сучасної держави. Головною темою є криза молодої людини, а саме 

— пошук себе, вираження емоцій, що дає змогу юному читачеві виокремити 

себе із загалу. Молодіжний роман — це роман, в центрі якого знаходиться 

молодий герой, що перебуває у пошуку себе. На відміну від прозового жанру 

сосоль (роману), головною метою письменників жанру молодіжного роману 

було показати майбутньому поколінню корейців те, що вони — на відміну від 

старшого покоління — спроможні зробити більше, наприклад, зберегти 

національний суверенітет. Основним сюжетно-інформаційним джерельним 

матеріалом для жанру молодіжного роману корейської дитячої літератури, 
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який формувався в Кореї 1910-1920 років, була історія Корейського півострову 

та власний досвід письменників. 

Невід’ємною складовою при дослідженні національної специфіки 

корейської дитячої літератури ХХ ст. є власне корейська учбова література, в 

якій розмішуються дитячі вірші, казки, лічилки, загадки, колискові, казки 

тощо. Твори письменників, які використовувалися у підручниках, завжди 

відповідали віковим категоріям. Письменник Кім Нок Чхон вважав, що однією 

з головних якостей, якою має володіти нація, є вміння правильно 

використовувати мову. Саме його досвід та бажання навчити дітей правильно 

висловлювати свої думки робить його особливим в контексті корейської 

дитячої літератури. 

Становленню корейської дитячої літератури сприяли переклади зі 

східних та західних літератур. Слово як засіб прямого вираження думки 

замінюється образом-символом, який покликаний передавати неосяжну 

сутність речей та внутрішній світ і переживання письменника. В Кореї на 

честь 100-річчя корейської дитячої літератури обрали 111 письменників. Серед 

них особливої уваги заслуговують: Ю Гьон Хван, Кім Іль Ло, Юн Сок Джун, 

Пак Мок Воль, Сон Донг Йон, Юн Гик Йонг, Пак Джон Хьон, Кім Со Воль, 

Шін Хьон Дик, Кім Йон Іль, Лі Джон Тек, Лі Джун Кван. Людина в корейській 

поезії наче розчиняється, вона існує у гармонії з природою та космосом. При 

збереженні традиційної символіки з’являються нові тлумачення образів. 

Повторення синтаксичних, морфологічних конструкцій стають композиційною 

основою віршів, що більш емоційно впливає на читача. Художній твір 

збагачується традиційною символікою. Білий та жовтий метелики в житті 

корейців символізують Будду: білий колір — світло, духовність, чистота; 

жовтий — буддизм, сонце, золото. Становлення та розвиток прозових жанрів 

корейської дитячої літератури відбувався під впливом японської окупації 

Кореї (1910-1945 рр.) та Корейської війни (1950-1953 рр.). Головним 

завданням письменників ХХ століття вважається прагнення до забезпечення 

принципів патріотичного, ідеологічного та естетичного виховання дітей в 

цілому, нового покоління корейської молоді. З початку 1960-х років розвиток 

літератури став набагато складнішим, оскільки умови в корейському 

суспільстві поступово почали стабілізуватись. З того часу і до сьогодні в 

корейській літературі з’являються такі терміни, як: «література розділення», 

«література розлуки», «література епохи індустріалізації», «вікова література». 

У 1960-х рр. література віддзеркалює основні проблеми, пов’язані з 

розділенням та індустріалізацією. 

В 1980 р. в літературі Кореї — так само, як і в суспільстві — 

спостерігається потужний вплив Демократичного руху в Кванджу. Поезія та 

проза цього періоду містила в собі концепцію «літератури як соціального 

руху» — тобто, література повинна боротись проти військового режиму у 

владі. 
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В Південній Кореї дослідження північнокорейської дитячої літератури 

почалось в 1988 р. Проте сама північнокорейська дитяча література є досить 

інтровертною, тому й досі немає повних, ґрунтовних досліджень, які могли б 

повною мірою задовольнити сучасний літературознавчий світ. Варто 

проводити більш системні та поглиблені дослідження з приводу цього питання. 

Аналізуючи північнокорейську дитячу літературу ХХ ст., можна побачити 

різні терміни для позначення літературних жанрів. В той час як письменники в 

Південній Кореї переважно створювали дитячі вірші, письменники в Північній 

Кореї включали до своєї творчості приблизно до десяти різних жанрів, 

наприклад, дитячі ігрові пісні, ліричні та епічні вірші, каса та ін. У 1950 р. в 

північнокорейській дитячій літературі налічувалось п’ять дитячих 

літературних жанрів, а саме: дитяча пісня, дитячий вірш, казка, молодіжний 

роман, дитячі спектаклі. Що стосується жанру молодіжного роману, то були 

створені різні різновиди цього жанру, наприклад: наукові романи, історичні 

романи, пригодницькі романи, романи, які схожі на романи у світлинах. Серед 

них дитячий роман-казка був основним літературним жанром. 

Північнокорейська дитяча література другої половини ХХ ст. впродовж 

довгого часу залежала від тих чи інших ідеологічних течій, особливо під час 

панування Кім Чен Іна. Знайомлячись з північнокорейськими дитячими 

творами ХХ ст., читач бачить масштабну пропаганду життя спадкоємця Кім 

Чен Іна та Кім Чен Ина. Північнокорейська дитяча література епохи Кім Чен 

Іна розглядалась як пропагандистський інструмент. 
  

ВИСНОВКИ 

У наш час ми стаємо свідками бурхливого розвитку корейської дитячої 

літератури, яка розпочинала своє існування, проходила різні періоди (етапи): 

створення, становлення, етап розділення, а в ХХІ столітті — етап об’єднання 

літератур Півночі та Півдня. 

1. Національна специфіка корейської дитячої літератури зафіксована на 

рівні ментальності двох націй, мови, культурного та соціального середовища 

письменника, що відображається в художніх творах через призму національної 

свідомості, менталітету, уявлення про національний образ країни і світу. 

Національною специфікою корейської дитячої літератури є власне 

корейська мова. Оскільки в корейській мові у другій половині ХХ ст. через 

історичні події, а саме — Корейську війну, відбуваються зміни власне 

корейської мови, то можна стверджувати, що однією з національних специфік 

є мова. Історія Кореї дає дослідникам змогу прийти до розуміння національної 

свідомості корейців. Через історичну призму вона дає можливість розкрити 

феномен корейських дитячих літератур. На сьогоднішній день завдяки 

підписаній у 2018 р. угоді між двома Кореями корейська дитяча література та 

література в цілому переживає новий етап становлення та розвитку, що 

сприятиме подальшому вивченню національної специфіки літератури 

Корейського півострову. 
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2. Дитяча література — це художні твори, створені безпосередньо 

дорослими для дітей, оскільки переважно дорослі через політичні або 

історичні події були самі позбавленні власного дитинства. Тому їхня мета — 

створити світле дитинство для своїх нащадків. Отже, можемо виокремити 

літературу для дітей та юнацтва, яка, в свою чергу, поділяється на: дитячу 

літературну творчість, дитячу літературу, підліткову літературу, юнацьку 

літературу, літературу дитинства, ювенальну літературу та літературу 

дитинства. Відповідно до кожного поділу існує своя вікова класифікація, яка 

може варіюватись залежно від країни. 

3. Особливістю корейської дитячої літератури на Корейському півострові 

є наявність крос-культурних письменників в межах однієї географічної 

території. 

4. Жанри дитячої літератури слід класифікувати в залежності від їхніх 

функцій. Фундаментальними функціями корейської дитячої літератури є 

розважальна, виховна, естетична, пізнавальна та компенсаторна. З’ясували, що 

корейські дитячі письменники популяризували в Кореї жанр поеми в прозі, 

використовуючи нетрадиційні форми віршоскладання і нові художньо-виразні 

засоби, а саме — метафори та порівняння. Виходячи за межі традиційної 

тематики, письменники змусили юних читачів по-іншому поглянути на життя. 

Найпопулярнішими були твори поетів, які в своїй творчості спирались на 

національну традицію. Специфіку корейської дитячої літератури ХХ ст. 

складає її інтертекстуальність та синтез фольклорних й літературних жанрів. У 

1950-1970-х роках відбувається розширення дитячої тематики у зв’язку з 

розділенням Кореї та появи нових реалій. 

5. В молодіжних романах 1910-1920 роках письменники зображували 

безнадійних підлітків зі своїми сподіваннями на відновлення країни після війн. 

Корея є фамілістичним та натуралістичним суспільством, в якому родина та 

природа є базовими одиницями у формуванні національної своєрідності 

корейської дитячої літератури. Родина в корейській культурі посідає важливе 

місце, а сама природа є невід’ємною частиною літературного образу, оскільки 

саме через природні явища передаються ті чи інші якості нації. Рослинні та 

тваринні образи наскрізь проходять через корейську дитячу літературу, тим 

самим кодуючи інформацію про морально-етичні критерії корейського 

соціуму. Сам образний світ корейської дитячої літератури передається через 

метафоричні вирази, прислів’я та приказки. В персонажно-образній системі 

південнокорейської дитячої літератури ХХ ст. головними героями є діти та 

батьки, переважно матері. Не менш важливими персонажами в дитячій 

корейській літературі ХХ ст. є образи рослин, дерев, тварин, метеликів, дощу, 

зірок, місяця. 

Північнокорейська дитяча література є досить ізольованою від світу. 

Переважна кількість жанрів, які властиві південнокорейській літературі, не 

властива північнокорейській. Особливу увагу в подальшому слід звернути на 

крос-культурних письменників в межах корейського півострову. А головними 
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героями виступають вожді та їхні родини, пейзажі рідної країни, іноді самі 

військові. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні специфіки 

корейської дитячої літератури об’єднаної Кореї, а також у дослідженнях 

корейської, японської та китайської дитячих літератур ХІХ-ХХІ ст., що дасть 

змогу глибше зрозуміти динаміку розвитку та вплив інших культур на дитячу 

літературу Корейського півострову. 
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АНОТАЦІЯ 

Могилко Ю.О. Національна специфіка корейської дитячої літератури 

ХХ століття. — На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.01.04 — література зарубіжних країн — Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню національної 

специфіки корейської дитячої літератури ХХ століття. Уточнено визначення 

терміну дитяча література, її вікові межі, а також запропонована дефініція 

ювенальна література. Уперше в кореєзнавстві було здійснено комплексне 

дослідження національної специфіки корейської дитячої літератури. Вперше 

були проаналізовані корейські періодичні видання для дітей. У ході 

дослідження в проблемно-хронологічному порядку аналізуються твори 

корейських письменників ХХ століття, таких як: Ю Гьон Хван, Кім Іль Ло, Юн 

Сок Джун, Пак Мок Воль, Сон Донг Йон, Юн Гик Йонг, Пак Джон Хьон, Кім 

Со Воль, Шін Хьон Дик, Кім Йон Іль, Лі Джон Тек, Лі Джун Кван. В роботі 

наведені тексти корейської дитячої літератури в авторському перекладі 

українською мовою. В роботі висвітлюються особливості національної 

специфіки корейської дитячої літератури ХХ століття з огляду на події, які 

відбувались у Кореї впродовж 1900-1990 років. З’ясовано, що Корея є 

фамілістичним та натуралістичним суспільством, в якому родина та природа є 

фундаментальними одиницями у формуванні національної самобутності 

корейської дитячої літератури. 

Ключові слова: дитяча література, корейська дитяча поезія ХХ 

століття, корейська дитяча проза ХХ століття, молодіжний роман, корейська 

дитяча періодика ХХ століття. 
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литературы ХХ века. — На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.04 — литература зарубежных 

стран. — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 

2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию национальной 

специфики корейской детской литературы ХХ века. Уточнено определение 

понятия детская литература, ее возрастные границы, а также предложена 

дефиниция ювенальная литература. Впервые с позиций корееведения было 

осуществлено комплексное исследование национальной специфики корейской 

детской литературы. Впервые были проанализированы корейские 

периодические издания для детей. В ходе исследования в проблемно-

хронологическом порядке анализируются произведения корейских писателей 

ХХ века, таких как: Ю Гѐн Хван, Ким Иль Ло Юн Сок Джун, Пак Мок Воль, 
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Сон Донг Йон, Юн Ик Йонг, Пак Джон Хѐн, Ким Со Воль, Шин Хѐн Дык, Ким 

Ён Иль, Ли Джон Тек, Ли Джун Кван. В работе представлены тексты 

корейской детской литературы в авторском переводе на украинский язык. В 

работе освещаются особенности национальной специфики корейской детской 

литературы ХХ века с учетом событий, происходивших в Корее в период 

1900-1990 годов. Выяснено, что Корея является фамилистичным и 

натуралистичным обществом, в котором семья и природа являются 

фундаментальными единицами в формировании национальной самобытности 

корейской детской литературы.  

Ключевые слова: детская литература, корейская детская поэзия ХХ 

века, корейская детская проза ХХ века, молодежный роман, корейская детская 

периодика ХХ века. 

 

SUMMARY 

Mogylko Iu.O. National specificity of the Korean children's literature of 

the twentieth century. — Manuscript. 

Thesis for the degree of the candidate of philological sciences in the 

specialty 10.01.04 — literature of foreign countries. — Kyiv National Taras 

Shevchenko University, Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to a comprehensive study of the national specifics of 

Korean children's literature of the twentieth century. In the dissertation the complex 

systematic study of works of the Korean children's literature of the twentieth century 

was carried out for the first time. Explain the influence of political ideology and 

literary trends of the twentieth century. The research material was the Korean 

children's periodical of the twentieth century, poetic and prose works of the writers 

of the twentieth century. The first translations of Korean children's literature of the 

twentieth century were done and published. In Ukrainian. 

The scientific novelty of the dissertation research is that in the Ukrainian 

Korean studies, for the first time, an analysis of Korean poems and poetic works of 

the twentieth century was carried out. An attempt was made to systematic the works 

of the Korean children's literature of the twentieth century, both in genres, and in 

time-space vector. 

For research in the problem-chronological order, the works of Korean 

writers of the twentieth century are analysed, namely: Yu Gyeon Hwan, Kim Il Lo 

Yun Sok Joon, Pak Mok Wol, Son Dong Yong, Yun Ik Yong, Pak John Hyun, Kim 

So Wol, Shin Hyun Duc, Kim Young Il, Lee John Tech Lee Joon Kwan. The paper 

highlights the specifics of the national specifics of Korean children's literature of the 

twentieth century, taking into account the events that took place in Korea during the 

years 1900-1990.  

The Introduction substantiates the choice of the topic of the dissertation, 

and the relevance of the research, determines the main principles that determined the 

choice of the object and subject, formulated the purpose, objectives and main 

provisions that are put forward in defense, outlines the research material and 
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methods of its analysis, reveals the scientific novelty. The theoretical value and 

possibility of practical application of the obtained results are determined. 

In the first section «National Specificity of Korean Children's Literature: 

Problems, Concepts and Characteristics» is considered a unique phenomenon in the 

history of literature — the genres of Korean literature, artistic forms, as well as the 

theoretical and methodological foundations of the study of children's literature and 

children's folklore. The second section of the «Korean Children's Periodicals in 

Korea of the Twentieth Century as a Source for Children's Literature» reviewed the 

development and development of the Korean children's periodicals of the twentieth 

century, the Korean children's periodicals, as a source of children's literature, and the 

discourse of childhood in the Korean children's literature of the twentieth century. In 

the third section «Korean children's literary works in the twentieth century as an 

image of a divided nation», the formation and development of Korean child 

literature of the twentieth century, a figurative system of Korean children's works 

(poetry and prose works) and the socio-cultural aspect of the development of Korean 

child literature of the twentieth century were considered. The general conclusions 

outline the results of the study, formulate the main conclusions and outline the 

prospects for further research on selected topics.  

Original and distinctive features are Far Eastern cultures, in particular, the 

Korean peninsula. To understand the culture and literature of the country, and the 

world as a whole, one must realize that the literary process of each country is 

something unique, individual and at the same time independent. That is why the 

literature of the world, and especially the Far Eastern literature, in particular, Korean 

literature, complement each other. The national specificity of Korean children's 

literature is fixed at the level of mentality of the two nations, the language and the 

place of residence of the writer himself. 

Keywords: Children’s literature, Korean children's poetry of the twentieth 

century, Korean children's prose of the twentieth century, youth novel, Korean 

children's periodicals of the twentieth century. 
 


