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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Сучасні лінгвістичні дослідження характеризує посилений інтерес до 

з’ясування сутнісних характеристик мовної картини світу, а відтак, і до проблеми 

вербалізації мовними засобами інтелектуального й чуттєвого універсуму людини, 

що узгоджується з антропоцентричним принципом аналізу мовних процесів та 

явищ. «Концептуальний бум» (А. Сусов, І. Сусов), «концептоманія» (А. Приходько) 

останніх десятиліть зумовили виникнення міждисциплінарного інтегративного 

підходу до розуміння та моделювання свідомості, пізнання, спілкування, діяльності, 

переосмислення структури й семантики мовних одиниць у вимірах етно-, соціо-, 

ідіо- та подібних концептуальних мереж і конфігурацій. 

З’ясування особливостей співвідношення когнітивних структур свідомості 

людини з мовними одиницями, які їх репрезентують, мотивує необхідність аналізу 

процесів концептуалізації та категоризації. Питання концептуалізації світу, 

відображеної у мові, теоретично обґрунтовані у працях М. Алефіренка, 

І. Голубовської, Ю. Караулова, О. Кубрякової, Д. Лихачова, А. Приходька, 

З. Попової, Й. Стерніна, В. Телії, Р. Фрумкіної, В. Крофта, Е. Рош, Е. Сміта, 

В. Сухаровського, Дж. Тейлора, М. Шварца та ін.  

Дитяча мовна картина світу є особливим способом концептуалізації дійсності, 

специфічним відображенням фізичних та психічних реалій у мові дітей. 

Відповідно, в одиницях мови дітей та їхніх лінгвальних реалізаціях представлено 

особливий тип світобачення. Незважаючи на посутню роль найпершого етапу 

розвитку картини світу, на сьогодні це питання належить до маловивчених. Дитяча 

мовна картина світу аналізується в межах таких підходів, як когнітивна лінгвістика 

(М. Львов, С. Цейтлін); функціональна репрезентація мови (Д. Слобін, Ю. Караулов); 

евристичність мовленнєво-мисленнєвої діяльності (Т. Гридіна, Т. Єрофєєва, 

Н. Семенченко, О. Снитко, І. Cухан, О. Рульова, С. Фостер-Коен, В. Штерн) тощо. 

Уявлення про мовний світ дитини передбачає з’ясування особливостей мови 

дитини (лінгвістичний аспект), специфіки мовленнєвої (комунікативної) поведінки 

(соціолінгвістичний та прагматичний аспекти) та змісту текстової культури 

відповідної спільноти. Усі три компоненти реалізуються в інтеракції під впливом 

психофізіологічних та когнітивних факторів, що визначають розвиток дитини. 

Текстова культура певного суспільства є важливим фактором формування 

бачення та сприйняття світу дитиною, що закладає основи концептуалізації та 

категоризації нею навколишньої дійсності, впливає на її інтелектуальний, 

мовленнєвий, когнітивний і емоційний розвиток. Саме через тексти дитячої 

літератури, які є суттєвою частиною світової літератури, певна мовна спільнота 

формує дитячий світогляд, передаючи досвід і знання попередніх поколінь, 

зберігаючи при цьому свою національну ідентичність. Література для дітей є 

водночас віддзеркаленням картини світу, сформованої дорослими для дітей 

засобами рідної мови, що, відповідно, вербалізована в текстах художньої дитячої 

літератури, та способом передачі накопиченої суспільством культурно значущої 

інформації новим поколінням з урахуванням пізнавальної мети, що передбачає 

освоєння дитиною світу і пізнання самої себе через набуті людством досвід і 
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знання, і виховної мети, що полягає у засвоєнні нею морально-етичних норм 

поведінки. Таким чином, дитячу літературу можна вважати одним із вагомих 

факторів, що сприяє формуванню дитячої картини світу.  

Актуальність дисертації зумовлена необхідністю комплексного вивчення 

репрезентації універсальних та національних концептів у дитячій мовній картині 

світу, відображеній в англомовній художній літературі для дітей, що дозволить 

розширити уявлення про специфіку вербалізації концептів, встановити роль дитячої 

літератури у формуванні світогляду дитини, а також сприятиме поглибленню й 

узагальненню лінгвістичних знань про дитячу мовну картину світу як особливий тип 

концептуалізації дійсності. Актуальність дослідження посилюється в умовах 

масштабної дії інформаційних технологій, інтернету, віртуальної реальності, 

різноманітних гаджетів, що впливають на розвиток мисленнєвих здібностей дитини і 

створюють помітну конкуренцію для друкованої книги.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах наукової теми 11БФ044-01 «Мови та літератури народів світу: 

взаємодія та самобутність», затвердженої Міністерством освіти і науки України, 

яка розробляється фахівцями Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей мовної картини світу, 

представленої в змістовому просторі творів британської дитячої літератури. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 окреслити основні напрями дослідження дитячої мовної картини світу в 

сучасній лінгвістиці;  

 довести, що тексти британської дитячої літератури сприяють формуванню 

прийнятного для британського соціуму світогляду британської дитини, закладаючи 

підґрунтя для формування дитячої мовної картини світу; 

 визначити основні універсальні та національні концепти в британській 

англомовній літературі для дітей, виділити їх структурні компоненти та 

проаналізувати особливості їх вербалізації; 

 довести можливість моделювання дитячої мовної картини світу шляхом аналізу 

універсальних концептів, що є ціннісно значущими для англомовної дитячої 

особистості;  

 визначити національно-культурну специфіку картини світу дитини у 

британському суспільстві, репрезентовану в текстах британської дитячої літератури. 

Об’єктом дослідження є універсальні та національні концепти, представлені в 

британській дитячій літературі, що складають основу мовної картини світу дитини, 

а предметом дослідження – мовні засоби їх вираження.  

Матеріалом дослідження є тексти англомовної британської дитячої 

літератури, а саме: фольклорні й авторські віршовані твори (nursery rhymes), 

загальним обсягом 2000 сторінок, англійські літературні казки і художні твори 

англомовних авторів для дітей молодшого і середнього віку (від 2 до 9 років), 

загальним обсягом 9000 сторінок.  
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Методологічна основа дисертаційного дослідження вмотивована 

лінгвістичним підходом до аналізованого матеріалу, де дитяча мовна картина світу 

розглядається як рефлексія мовної особистості в осягненні простору культури. У 

дисертації застосовано комплекс сучасних лінгвістичних методів: 

контекстуальний та інтерпретаційно-текстовий методи – для виокремлення 

текстів, у яких актуалізовано досліджувані концепти; аналіз словникових 

дефініцій – для характеристики лексичних номінацій досліджуваних концептів у 

лексикографічних джерелах; семантико-синтаксичний, когнітивно-семантичний 

та елементи методів компонентного та дистрибутивного аналізу – для 

встановлення ядерних компонентів концептів та їх лінгвокультурних особливостей; 

метод когнітивної інтерпретації з подальшим узагальненням відповідних 

когнітивних ознак у вигляді тверджень про концепт застосовано для з’ясування 

периферійних складників концептів. У роботі також використано загальнонаукові 

методи: спостереження, опис, систематизація, класифікація та узагальнення. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше визначено і досліджено 

концепти, що є ціннісними для дитячої картини світу англомовної особистості; 

проаналізовано особливості репрезентації дитячої мовної картини світу в 

британській дитячій літературі; визначено й описано структурні компоненти 

дитячої мовної картини світу. 

Теоретичне значення дисертації полягає у визначенні національних 

концептів та їх структурних компонентів, репрезентованих у британській дитячій 

літературі і притаманних дитячій картині світу, що є внеском у методологію 

лінгвокультурного аналізу і сприяє його подальшому розвитку. Тексти британської 

дитячої літератури розглядаються як джерело впливу на формування дитячого 

світогляду: аналізується семантична кореляція концептів дитячої мовної картини 

світу із фольклором, національною культурною традицією, що узгоджується з 

феноменом синкретичності концепту. 

Практичне значення дослідження виявляється в тому, що його результати та 

матеріали можуть використовуватися у викладанні базових курсів з лексикології та 

стилістики англійської мови, лінгвістики тексту, жанрології, наратології. 

Практична частина дисертації може слугувати ілюстративним матеріалом для 

укладання підручників та лексикографічних праць. 

Положення, які виносяться на захист: 

1. Британська дитяча література зі своїх ранніх витоків сприяє моделюванню 

прийнятного для британського соціуму дитячого світогляду з відповідною 

національною специфікою, що згодом стає основою національного менталітету. 

Незважаючи на бурхливий розвиток сучасних гаджетів, кіноіндустрії, британська 

дитяча література, з її прихильністю традиціям, і в сучасному світі відіграє важливу 

роль у формуванні британської дитячої особистості: її характеру, поглядів, моральних 

та ціннісних орієнтирів, національної ідентичності. 

2. У текстах британської дитячої літератури відображено водночас і дорослий 

погляд на життя, насамперед у вигляді важливих у вихованні дітей системи понять 

і цінностей, і характерне для дитячого світосприйняття міфологічне мислення 
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(персоніфікація іграшок, відображенння перетворення дитиною навколишніх 

предметів та перехід з реального у вигаданий світ у процесі дитячої гри, наявність 

казкових істот, що виступають персонажами творів), і властивий дітям погляд на 

навколишній світ. Таким чином, британська дитяча література закладає фундамент 

для формування дитячої картини світу. 

3. Широко представлені в текстах британської дитячої літератури концепти 

HOME, PRIVACY, MONEY, що відображають ключові поняття британського 

менталітету, можна вважати національними, оскільки текстам британської дитячої 

літератури властиве відображення традиційних для британського суспільства 

цінностей.  

4. Представлені у творах британської дитячої літератури концепти MOTHER, 

PLAY, TOY, BIRTHDAY, що відображають найбільш важливі для дитини реалії її 

повсякденного життя, можна вважати універсальними, ціннісно значущими 

концептами.  

5. У досліджених концептах, представлених у творах для дітей молодшого і 

середнього віку, простежуються певні відмінності, що підтверджує існуючий у 

сучасній лінгвістиці постулат про динамічний характер картини світу. Так, залежно 

від віку дитини варіюється змістове наповнення концептів MOTHER, HOME, 

PRIVACY (додаються нові компоненти, зміщуються акценти – на перший план 

виступають нові якості або характеристики); концепти BIRTHDAY, TOY, PLAY 

характеризуються високим емоційним та аксіологічним забарвленням саме в дитячій 

картині світу; п’ять із семи досліджених у роботі концептів (MOTHER, HOME, 

BIRTHDAY, TOY, PLAY) відрізняються від уявлення дорослих особистостей про 

відповідні концепти, реалізованого в лексикографічних джерелах.  

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані дисертантом особисто, усі статті написані без співавторства. 

Апробація роботи. Основні положення та результати дисертаційної роботи 

обговорювалися на міжнародних та всеукраїнських конференціях: «Мова і 

культура» (м. Київ, 23-26 червня 2003 р.), «Мовно-культурна комунікація в 

сучасному соціумі» (м. Київ, 22 жовтня 2008 р.), «Діалог культур: лінгвістичний і 

літературознавчий виміри» (м. Київ, 9 квітня 2008 р.), «Мова, свідомість, художня 

творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» (м. Київ, 11 квітня 

2011 р.), «Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» 

(м. Київ, 18 жовтня 2012 р.), «Людина і соціум у контексті проблем сучасної 

філологічної науки» (м. Київ, 5 квітня 2012 р.), «Modern Problems of Education And 

Science» (м. Будапешт, Угорщина, 28-30 січня 2014 р.), «Україна і сучасний світ: 

міжмовний та міжкультурний діалог» (м. Київ, 25-26 жовтня 2016 р.), «Actual 

Problems of Science and Education» (м. Будапешт, Угорщина, 29 січня 2017 р.).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені у 

8 одноосібних статтях, 6 із яких опубліковані в наукових виданнях, затверджених 

ДАК України як фахові, та 2 одноосібних статтях, що опубліковані в періодичному 

фаховому виданні Угорщини. 
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Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі списку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів із підрозділами, висновків до кожного розділу, 

загальних висновків, списку використаної літератури, списку джерел 

ілюстративного матеріалу, списку довідкових джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 262 с., обсяг основного тексту – 190 с. Список використаної 

літератури містить 550 праць (із них 61 – іноземними мовами), 121 джерело 

ілюстративного матеріалу та 10 словників. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, 

сформульовано мету і завдання роботи, визначено об’єкт, предмет і методи 

дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

отриманих результатів, описано методи й матеріал дослідження, зазначено основні 

положення, які винесено на захист, наведено відомості про апробацію роботи, 

публікації і структуру дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади вивчення дитячої 

мовної картини світу» проаналізовано сучасні дослідження дитячого мовлення і 

світобачення; узагальнено досвід осягнення понять «концепт», «концептуальна 

картина світу», «мовна картина світу», «дитяча мовна картина світу», засвідчений у 

фахових працях; схарактеризовано роль концептів у моделюванні особливостей 

мовної картини світу; досліджено підходи до вивчення концепту в сучасній 

гуманітаристиці; встановлено параметри наукового аналізу концептуальної 

картини світу; визначено особливості британської англомовної дитячої літератури. 

Світ дитини є об’єктом синкретичних досліджень, у яких поєднано 

лінгвістичні, психологічні та соціологічні дані. Орієнтованість свідомості дитини на 

співвідношення плану змісту й плану вираження одиниць мови, пошук зв’язку між 

ними мислиться як мотиваційна рефлексія, як особлива форма метамовного 

мислення, пов’язана з усвідомленням внутрішньої форми слова (Т. Гридіна). При 

цьому мотиваційна рефлексія є однією з основних ментальних домінант мовної 

свідомості дитини (С. Ніканоров), яка «висвітлює» когнітивні підстави, покладені в 

основу інтерпретації змісту та форми мовних одиниць.  

Рефлексія в дитячому мовленні розглядається як особливий вид інтелектуальної 

діяльності дитини, механізм якої відрізняється від рефлексивної діяльності дорослих. 

Такий «аналітичний» зріз сприйняття мови є однією зі стратегій засвоєння мови 

дитиною. Основними чинниками, які зумовлюють різні прояви рефлексивного 

мислення дитини, є часовий фактор, когнітивний фактор, фактор комунікативної 

потреби, фактор креативності тощо. Рефлексія дитини над внутрішньою формою 

слова є механізмом поєднання когнітивного та мовного досвіду дитини.  

Сучасний антропоцентричний підхід дозволяє здійснити цілісне й 

аргументоване дослідження дитячого мовлення з урахуванням таких факторів: 

1) світ, у якому дитина живе й розвивається, коло її інтересів та сфера спілкування; 

2) особистість «дитини-мовця», специфіка психології її сприйняття та когнітивного 

розвитку. 
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Дитяча мовна картина світу є особливим способом концептуалізації дійсності, 

специфічним відображенням фізичних та психічних реалій у мові дітей. 

Опановуючи мову, дитина починає сприймати світ крізь призму рідної мови, 

усвідомлюючи й засвоюючи концептуалізацію світу, характерну для відповідної 

культури. Оскільки дитяча картина світу формується в результаті взаємодії дитини 

з навколишньою дійсністю, її доцільно розглядати як один з етапів еволюції 

цілісної мовної картини світу людини.  

Британська дитяча література, що розвинулася завдяки зусиллям авторів, які 

намагалися допомогти молодим людям визначитися із самоідентифікацією та 

ціннісними орієнтирами, є одним із джерел для дослідження концептів дитячої 

мовної картини світу. Специфіка дитячої літератури обумовлена своєрідністю 

читача: рівнем його психічного розвитку, віковими можливостями, інтересами й 

потребами.  

Узагальнення знань про феномен концепту (Н. Арутюнова, М. Блек, Е. Будаєв, 

А. Вежбицька, Т. Вільчинська, Д. Девідсон, В. Карасик, Е. Кассірер, В. Кононенко, 

О. Корнілов, О. Кубрякова, Е. МакКормак, В. Маслова, Дж. Морган, Т. Радзієвська, 

Н. Слухай, Ю. Степанов, А. Чудінов та ін.) дозволило запропонувати визначення і 

характеристику концепту: концепт як центральна одиниця мовної картини є 

семантичною категорією, що вербалізує певний культурний контекст з усім 

розмаїттям супровідних значень, уявлень та асоціацій, і є елементом 

концептуальної картини світу не лише окремої людини, а й людської спільноти. 

Концепт характеризується динамічністю, здатністю до розширення, трансформації та 

відтворення людського досвіду. 

Другий розділ «Британські національні концепти» присвячено 

дослідженню концептів HOME, PRIVACY, MONEY в картині світу дитячої 

англомовної особистості; визначено вербальні засоби репрезентації цих концептів 

на матеріалі творів сучасної британської дитячої літератури; встановлено 

особливості дитячого уявлення про дім, приватність, гроші.  

Концепт HOME репрезентує уявлення про рідну домівку, що належить до 

загальнолюдських цінностей і водночас посідає особливе місце в системі життєвих 

цінностей британської англомовної особистості. Компоненти, що входять до складу 

концепту HOME, представленого в аналізованих текстах, поділяються на дві 

основні групи: компоненти the best place, fixed residence, place to live with family, 

place to invite friends, the place to come back (to your family), one’s native place 

представляють рідну домівку як місце (home as a place), а компоненти being safe, 

being loved, being happy, being comfortable, being private, do as one wishes 

характеризують почуття і можливості, пов’язані з рідною домівкою (being at home). 

Особливістю репрезентації концепту HOME в текстах британської дитячої 

літератури є те, що його змістове наповнення варіюється залежно від того, для 

дітей якого віку призначено той чи інший художній твір. У творах для 

наймолодших (починаючи з колискових) реалізуються здебільшого компоненти 

being safe, being loved, being happy, де вони тісно пов’язані між собою 

контекстуально і часто асоціюються з образом матері (Come to the window / My 
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baby, with me. You’ll be safe with me now / Together we will stay. When little baby bye-

bye goes / On mamma`s arm reposing / Soon he lies beneath the clothes / Safe in the 

cradle dozing. Baby dear, baby dear, where do you lie? / In my warm cradle, with 

Mother close by. Mother's right here beside you / I'll protect you from harm / You will 

wake in my arms.), натомість компоненти being private, do as one wishes 

вербалізовано переважно у творах для дітей 7-8 років і старших, і в подібних 

випадках, як правило, спостерігається зв’язок концептів HOME та PRIVACY, а 

отже, ці компоненти є спільними для обох концептів. Такі особливості змісту та 

репрезентації концепту дозволили дійти висновку про розширення змісту концепту 

HOME залежно від віку дитини і, відповідно, про динамічний характер концепту 

HOME, а також про його зв’язок із низкою інших концептів – MOTHER, SAFETY, 

LOVE, HAPPINESS, FAMILY, FRIENDS PRIVACY. 

Головна відмінність концепту HOME, представленого у текстах дитячих 

поезій (nursery rhymes) для молодших дітей порівняно з творами для дітей 

середнього віку, – обмеженість за розміром. Рідна домівка для дитини – це 

спочатку тепла колиска або ліжечко, де вона спить (warm cradle, bed), потім – її 

дитяча кімната або навіть просто куточок дитячої кімнати (warm and cheerful room, 

sitting safe in nursery nooks). Таке явище можна пояснити особливостями дитячого 

світосприйняття: реальний простір, у якому існує дитина, дійсно є дещо 

обмеженим за розміром. Світ в уявленні дитини, особливо маленької, не відразу 

виходить за межі її дитячої кімнати. Коли дитина дорослішає, поняття рідна 

домівка в її розумінні стає більш абстрактним і простір рідної домівки 

розширюється. Простір рідного дому може розширюватися до власного садочка, 

адже для англійця типовим є володіння будинком із садом (особливістю 

репрезентації аналізованого змісту компонента концепту є вживання присвійних 

займенників his, her та ін. зі словом garden, наприклад: Noah went into his garden to 

think; You see, merry Phillis, that dear little maid, / Has invited Belinda to tea; Her nice 

little garden is shaded by trees – / What pleasanter place could there be), або навіть до 

країни / рідної землі (Once, a long ago, two giants lived in a beautiful country. In 

summer it was warm, and in winter the land was even more beautiful under snow.) 

У творах британської дитячої літератури для дітей середнього віку 

найчастотнішими є реалізації таких компонентів концепту HOME:  

1) fixed residence – цей компонент концепту HOME може реалізуватися через 

опис будинка (the most delightful little house), згадку про місце знаходження 

помешкання (On a hill above the valley there were woods; In the woods there was a 

huge tree. Under the tree there was a hole. In the hole lived...; in a small wooden house 

on the edge of a great town; lived in a house in the middle of a wood, in a small wooden 

house on the edge of a great town та ін.); також може бути зазначена точна адреса (of 

number four, Privet Drive, house at number thirty-two Windsor Gardens), вказана 

належність помешкання конкретним особам (This is the home of Tumtum and Nutmeg, 

The Brown’s house) або названо мешканців резиденції (Mr and Mrs Dursley, an artist 

called Holly, a little ghost та ін.). Найчастотніші засоби вербалізації цього 

компонента концепту – лексеми house, home, live;  
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2) place to live with family – для реалізації цього компонента концепту HOME 

обов’язковим є зазначення всіх членів родини (Mr.Fox and Mrs Fox and their four 

Small Foxes та ін.) та опис їх типових дій – того, чим вони, зазвичай, займаються 

вдома, інколи їх родинних обов’язків (ran errands for elderly foxes). Цей компонент 

концепту реалізовано лексемами-номінаціями членів родини (наприклад, daddy 

bear, mummy bear, a little teeny baby bear) та дієсловами зі значенням повсякденних 

буденних справ (made porridge for breakfast / went out for a walk, kept his room tidy / 

played with his little brothers and sisters and never got cross with them та ін.), 

наприклад: Once upon a time there was a wood, and in the middle of the wood was a 

neat little house. The walls were painted white and the front door was blue, and bright 

red curtains fluttered at the windows. Inside the house everyone was up and busy. 

Mummy Bear was cooking the porridge for breakfast, Daddy Bear was pouring milk into 

a jug. Baby Bear was running to and fro putting a great big spoon, a middle-sized spoon 

and a little teeny spoon on the table; 

3) the best place (вербалізується якісними прикметниками a special place, sweet, 

the right place та ін.): So old MacDonald started searching the barn for a special place 

for the mouse and her family to make their home. It had to be warm and cosy. It had to be 

somewhere that Milly and Lazy the cats couldn't reach; 

4) the place to come back to your family (But the very cool chicks just chuckled and 

dripped their way back home to Mummy; Liu Chu threw his scissors into the lake and 

went home hopefully. There he found the old bamboo hut again. His mother in her old 

clothes was waiting for him with a bowl of rice. She smiled at him. And Liu Chu, sitting 

down on the warm yellow sand to gobble up his rice, felt that once more he was the 

happiest boy in the world.); 

5) being loved (Someone’s calling / I’ve got to go home. / Somebody wants me / I 

can’t live alone. / There’s Mum and my Dad and / My sister, makes three. / I really would 

miss them / And they would MISS ME!); 

6) being safe (One can’t have anybody coming into one’s house. One has to be 

careful; Puss says, / “Mouse, mouse, come out of your house, / We could have some fun. / 

I'll chase you round about the chairs, / Down the hall and up the stairs / To see how fast 

you run. / Mouse, mouse what do you say – / Will you come and play today?” / And 

mouse says, / “No!”). 

Компоненти being happy (представлено лексемами, що містять відповідну 

сему: happy, glad, cheerful, merry), being comfortable (репрезентовано лексемами 

warm, cosy, comfy, comfortable) та do as one wishes часто реалізовані поряд, в одному 

контексті (All day long he played in the sand or he sat in the sun and looked at the birds 

and the flowers. And when he was hungry his mother gave him a bowl of rice, and he ate 

it with his fingers, and nobody minded).  

PRIVACY – один із ключових концептів ціннісної картини світу англійців, 

який безпосередньо пов’язаний із концептом HOME. Концепт PRIVACY в 

британській дитячій літературі найбільше представлено у творах, розрахованих на 

дітей від 7 до 9 років (переважно в сімейно-побутовій прозі Дж. Вілсон, 

Ф. Саймон). Припускаємо, що саме цей вік вважається найкращим для засвоєння 
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дітьми відповідного поняття. Концепт PRIVACY визначальний тим, що належить 

насамперед до дорослої картини світу, і діти отримують уявлення про приватність 

під керівництвом дорослих, у тому числі через тексти дитячої літератури. Концепт 

PRIVACY, представлений у досліджуваних текстах, є дворівневим за структурою. 

На когнітивному рівні концепт PRIVACY має чотири компоненти: власний будинок 

(private house), приватний / міжособистістний простір (interpersonal distance), 

особисті речі (personal possessions), вміння / бажання ділитися (sharing). 

Особливостями дитячого уявлення про приватність є, по-перше, той факт, що 

когнітивний блок концепту PRIVACY private house в уявленні дитини середнього 

віку реалізується, як правило, на рівні власної кімнати (private room) і пов’язаний зі 

статусом дитини. Для дитини дуже важливо мати власну кімнату, де вона може 

реалізувати своє право на приватність (мати особисті речі, особистий простір): And 

I don’t want to share her horrid bedroom. I want my own bedroom, back in Mulberry 

Cottage. My own place with my own things where I can be with my own rabbit. 

Наприклад, свідченням погіршення статусу дівчинки, що відбулося через втрату 

власної кімнати, є те, що її найкраща подруга не хоче більше приходити до неї в 

гості: Mum did let me have Aileen round to tea one time, but Katie kept hanging round us 

and we didn’t have anywhere private to play so we just ended up listening to Paula’s 

records. We couldn’t be secret and special the way we used to be. А герою твору 

М. Бонда ведмедику Падінгтону британська родина відразу запропонувала окрему 

кімнату, коли дозволила йому жити разом із ними:“That’s the bathroom,” said Judy. 

“And that’s my room. And Jonathan’s – he’s my brother, and you’ll meet him soon. And 

that’s Mummy and Daddy’s.” She opened a door. “And this is going to be yours!” 

Компонент концепту PRIVACY private house (володіння власним будинком) 

виражений у текстах дитячої літератури імпліцитно – герої казок про Вінні-Пуха, 

Пітера Пена, Мері Поппінс та ін. мають власний будиночок. 

По-друге, власне дитячому уявленню про концепт відповідає компонент 

концепту PRIVACY sharing, адже дітей навчають вмінню ділитися. Позитивну 

оцінку вміння ділитися відображено у віршику Fair Share: There are some selfish 

girls and boys / Who never want to share their toys, / Or offer round a sweet or two / 

Which kinder children often do (протиставлення негативної і позитивної 

характеристики selfish – kinder залежно від бажання дітей ділитися своїми 

іграшками, цукерками тощо). Предмети – єдина відносно стабільна величина в 

психічній реальності, тому володіння предметами дуже важливе для усвідомлення 

меж «моє-чуже», а дотримання міжособистісної дистанції – для переживання своєї 

автономності від іншої людини, що, у свою чергу, має безпосереднє відношення до 

усвідомлення дитиною себе як окремої особистості з усіма належними правами і 

свободами. Предмети, якими володіє дитина, певною мірою стають ніби частиною 

її власного Я, позначають і зміцнюють межі Я. Тому прохання дозволити іншій 

дитині пожити в її кімнаті або спати в її ліжечку дитина часто розглядає як 

порушення її права на приватність. Подібна поведінка з боку навіть тих дорослих, 

яким вона довіряє, викликає в дитини підозру і непряме несхвалення, наприклад: 

“You’ll like the swing, Lizzie” said Mum. “Imagine having your own swing!” “It’s my 
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swing” said Jake. “But you won’t mind sharing it with Lizzie, will you?’ said Sam. Jake 

looked as if he minded a lot ; I don’t have to share my bedroom with Lizzie, do I?” Jake 

asked suspiciously. “Because there’s not room. Not with all my Beanie Babies and their 

special beds”. Чим старшою стає дитина, тим вище вірогідність того, що для 

відмови вона вдасться до непрямих засобів – внаслідок опанування дорослих 

мовленнєвих тактик, наприклад, уживання умовного способу: “I wouldn’t mind 

sharing my bedroom with Lizzie but I have to warn her that the worms wriggle around a 

lot. They could just end up in her bed”. 

Вербальними засобами репрезентації концепту PRIVACY є лексеми privacy і 

private. Також аналізований концепт виражається лексемами зі значенням 

посесивності (прикметники own, personal, secret, alone, special; присвійні 

займенники my, mine, for me, for her) та дієприкметником undisturbed. Особливістю 

репрезентації концепту PRIVACY у дитячій картині світу є вживання 

інтенсифікаторів – прикметника very, прислівників specially, strictly, just, які 

підсилюють ідею особистого володіння (Lizzie can have her very own special 

bedroom»; «It’s mine, specially made for me). 

На комунікативному рівні концепт PRIVACY, представлений у досліджуваних 

текстах, включає певні моделі поведінки (визначено сім основних), слідуючи яким 

дитина може відстояти своє право на приватність і, відповідно, свій соціальний 

статус, а саме: дитина має право на приватність у власній кімнаті (ніхто не має 

права без її дозволу заходити до неї: You are not allowed to come in unless I say so); 

дитина має право самостійно визначати, як розпоряджатися власними речами (It’s 

my diary. I can write what I want to); усвідомлення дитиною свого права на 

приватність дає їй змогу вимагати від інших (і самої себе) дотримання відповідних 

норм поведінки; на порушника існуючих правил можна поскаржитися дорослим; за 

порушення загальноприйнятих норм загрожує покарання або відбувається корекція 

дитячої поведінки з боку інших людей (Say sorry. Don’t be horrid. A diary is private. 

Now leave your brother alone); ділитися з іншими – означає проявити добрі, дружні 

почуття і в результаті отримати схвалення від дорослих; дитина має право на 

самотність і недоторканість, на власні думки, секрети.  

Концепт PRIVACY в уявленні дитини пов’язаний як із матеріальними речами, 

так і з абстрактними уявленнями. У матеріальному плані – на рівні володіння 

власними речами, особистим простором, в абстрактному – через право на 

самотність і недоторканість, на приватні думки (What I think about my mum is 

private), секрети (One of these secrets was about a certain small problem that I have. A 

night-time problem. I’ve got my own room and so it was always a private problem that 

only Jenny and I knew about). 

Незважаючи на стереотипні уявлення про те, що гроші характеризують 

передусім відносини дорослих, концепт MONEY широко представлений у творах 

британської дитячої літератури для дітей молодшого і середнього віку (від 2 до 

9 років). До ядра концепту MONEY належать такі компоненти: money as a toy; types of 

money; money as a part of buying / selling; money as payment for goods or jobs done; 

money as worth level; money as wealth-level; money as income and expenditure. 
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Персонажі творів британської дитячої літератури є продавцями й покупцями. Гроші 

вони можуть тримати в гаманцях і кишенях (purse, pocket); грошима розраховуються 

на ринках і в магазинах (market, shop); кожний товар має свою ціну (price); продавець 

приймає гроші в обмін за якусь річ (take, accept money); покупець отримує товар за 

гроші (to have something for, to get). Будь-який герой британської дитячої літератури – 

дитина, казкова істота, тварина, доросла людина – може продати власну річ або 

продукт своєї праці: фермер – вирощений врожай або худобу, рибалка – рибу, яку 

зловив, кравець – пальто, яке пошив тощо. Відтак, концепт MONEY вербалізовано 

лексемами, що стосуються професійних сфер діяльності: fare, tips, wages, bill, rent. 

Компонентами концепту MONEY є: гроші як платня за роботу, гроші як плата за 

товари. Усе це унаочнює зв’язок концептів MONEY та WORK. 

Периферійними компонентами концепту MONEY у творах британської дитячої 

літератури є такі стереотипні твердження: 1) дитина може мати власні кошти – 

кишенькові гроші (pocket money) і зберігати їх у скарбничці: to have / get pocket money, 

to keep money in the money-box / piggy-bank; 2) діти самостійно вирішують, як саме і на 

що витрачати свої гроші, рахують і зберігають їх; 3) у випадку недостатності власних 

грошей на свої потреби, дитина може звернутися по допомогу до батьків; 4) робота 

або послуги, надані іншою людиною, повинні оплачуватися. 

Концепт MONEY, репрезентований у творах британської дитячої літератури, з 

одного боку, має певні особливості, властиві саме дитячому сприйняттю концепту, 

а з іншого – відображає ставлення до грошей, традиційне для вікторіанських 

цінностей дорослого британського суспільства.  

У третьому розділі «Універсальні концепти, ціннісно значущі для дитячої 

картини світу» проаналізовано особливості вербалізації концептів MOTHER, 

BIRTHDAY, TOY, PLAY у семантичному просторі текстів сучасної британської 

дитячої літератури; виявлено їх ядерні та периферійні компоненти; шляхом 

когнітивної інтерпретації відповідних когнітивних ознак сформульовано основні 

твердження про концепти MOTHER, BIRTHDAY, TOY, PLAY у світобаченні 

англомовної дитини. 

MOTHER є універсальним, ключовим концептом у картинах світу 

представників різних народів. Особливе значення аналізований концепт має в 

дитячій картині світу. Вже в довербальний період відбувається комунікація 

дорослого й дитини, при цьому головною умовою такого спілкування є звертання 

до дитини як до суб’єкта комунікації, а не як до об’єкта або речі, ставлення до 

дитини як до рівної собі особистості. У текстах колискових мати звертається 

безпосередньо до дитини як до рівного суб’єкта комунікації: dear baby / my boy / my 

little baby / my darling / my little pet та ін. У сприйнятті матері її дитина маленька 

(little baby, little one), красива (pretty) і мила (sweet). Любов матері до дитини у 

колискових і дитячих поезіях увиразнена використанням таких засобів: лагідних 

звертань до дитини (Little Bird / Little Pumpkin / Little Guy); експлікації відповідних 

лексем, зокрема love (How I love you / Love you dearly); імпліцитно – через опис 

поведінки матері, яка вкладає спати дитину (go to sleep / rest your head), співає їй 
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колискову ( I will sing a lullaby) та ін.; через побажання дитині (Sleep my child and 

peace attend thee / May the moon's silvery beams bring you sweet dreams).  

У результаті проведеного дослідження виявлено, що структура концепту 

MOTHER, репрезентованого в британській дитячій літературі, ототожнюється з 

низкою тверджень, що характеризують образ матері, який концептуалізується в 

уявленні дитини. Встановлено певну динаміку концепту MOTHER у творах для 

дітей різного віку. Семантичне наповнення концепту MOTHER залежить від 

функцій, які матір виконує в житті дитини на різних етапах її розвитку. Для 

новонародженої дитини мати є насамперед джерелом і хранителькою нового життя. 

У текстах колискових концепт MOTHER безпосередньо пов’язаний із концептами 

HOME / ДІМ; LOVE / ЛЮБОВ і SAFETY / БЕЗПЕКА і представлений 

твердженнями, що узагальнюють відповідні когнітивні ознаки концепту MOTHER: 

«людина, яка любить дитину», «людина, яка знаходиться поряд із дитиною», 

«людина, яка оберігає дитину, дає їй змогу почуватися захищеною» (Guardian 

angels are near / So sleep on, with no fear. Baby is drowsing / Cosy and fair / Mother sits 

near / In her rocking chair. Do not you fear / Never mind baby / Mother is near. Cares 

you know not, therefore sleep / While over you a watch I'll keep. You are safe in my arms 

/ In my arms all night through). У житті дітей молодшого і середнього віку мати 

виконує виховну та соціальну функції, сприяє пізнавальному розвитку дитини, 

забезпечує належні моральні орієнтири. У текстах англомовної дитячої літератури 

для дітей середнього віку, порівняно з творами для молодших дітей, простежується 

розширення семантики концепту MOTHER – реалізуються нові значення концепту, 

притаманні баченню дитини відповідного віку: мати для дитини є «джерелом знань 

про поняття «добре» і «погано» (“I want to roll in the mud with the piglets,” said 

Kitten, when they walked past the pigsty. “You can't,” Mother Cat told her. “Your long 

fur will get knotted and matted with mud.”), «орієнтиром вибору правильної стратегії 

поведінки в ситуаціях повсякденного спілкування» (The next day, Duck taught her 

ducklings how to be ducklings. “Walk behind me, one behind the other!” she told them. 

“We are going to the pond for swimming lessons”...), «мати наділена владою 

нагородити дитину за хороші поведінку чи вчинок», «мати – авторитетна людина, 

до якої діти звертаються у складних ситуаціях» (When Tia was running to score a 

rounder Tim stick out his foot and tripped her up. “You're mean” Tia said. “I'm going to 

tell Mum!”And she threw the ball at Tim as hard as she could. Cathy, Claudia, Kim and 

Emmie were sent home early and Tia was sent upstairs to her bedroom.) При цьому у 

творах для дітей будь-якого віку, включаючи і дітей старшого віку, обов’язковим є 

семантичний компонент концепту MOTHER, узагальнений таким твердженням: 

«людина, яка любить дитину, захищає її та допомогає» (Benny never did what 

Mummy Rabbit told him, but she loved him just the same... “I'm sure he doesn't mean to 

be noisy,” said Mummy Rabbit). 

Концепт BIRTHDAY, представлений у досліджуваному матеріалі, – емоційно 

забарвлений і ціннісно значущий елемент дитячої картини світу (засобами його 

вербалізації можуть виступати прикметники, в тому числі зі ступенем порівняння, з 

однозначно позитивною конотацією, зокрема: special, exciting, favourite, happy, 
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happiest, best; дієслова, що мають спільну сему стан радісного 

збудження/очікування, наприклад: yell, giggle, dance та вигуки: The next morning, 

Joshua was up bright and early. ''Yippee, it's my birthday today!'' he yelled, dancing 

around the room.) Концепт BIRTHDAY є багатокомпонентним за структурою. У 

результаті дослідження нами виділено чотири компоненти, що входять до складу 

ядра концепту BIRTHDAY, серед яких один дефініційний компонент, який 

тотожний баченню дорослих особистостей – the anniversary of the day on which a 

person was born; the same day every year (дата, що є річницею народження людини, 

один і той самий день кожного року), та три компоненти, властиві, в першу чергу, 

дитячій картині світу: the child’s favourite or even the happiest day of the year 

(найулюбленіший і найщасливіший для дитини день року); a day to celebrate, to have 

fun, to have a party and gifts (радісна подія, яку треба відзначити, святковий день); 

a day to become one more step closer to a grown-up, to pick up some new responsibilities 

(день, коли дитина дорослішає, стає більш відповідальною). Ще один дефініційний 

компонент концепту BIRTHDAY перший у житті людини день народження, день її 

появи на світ (the day when someone was born, one's first day of birth), що є спільним 

для дорослих особистостей і дітей, знаходиться на периферії концепту BIRTHDAY, 

представленого в текстах британської дитячої літератури, і пов’язаний із концептом 

LIFE. До складу деяких із зазначених компонентів концепту BIRTHDAY входять 

менші складники, серед яких найважливішим, на нашу думку, є real birthday 

(справжній день народження з усіма належними атрибутами). Той факт, що дитина 

має або не має справжнього дня народження, є виміром ставлення до неї її оточення, 

цей елемент концепту BIRTHDAY пов’язаний із концептом STATUS.  

До складу справжнього дня народження з усіма належними атрибутами 

входять мовні стереотипи, пов’язані з традицією святкування дня народження в 

англомовному суспільстві, а саме: birthday child; birthday surprise / treat (“I’ll invite 

my friend Petunia, too, as a special birthday treat”;“Do you think Mummy and Daddy 

have got a surprise for us?” asked Snowy.); birthday present/gift; birthday party (treats: 

At parties, there are always lots of tasty things to eat; birthday cake: His mother had 

made a wonderful cake, round, brown and full of nuts and raisins and cherries; birthday 

card: It was Noah’s birthday on Saturday, and he wanted to invite all his friends to a 

party. First he began by writing invitations.; games: After tea everyone played Pass the 

Parcel. Rosy really liked this game. It was very exciting, waiting for the music to stop and 

then watching, while someone tore the paper off the parcel. “I can't wait for my turn,” 

thought Rosy. Suddenly, the music did stop, just as Rosy held the parcel. And this time, 

there was only one piece of paper left. She ripped it off – inside was a jigsaw puzzle; 

guests: I've got lots of friends to invite and I know which games I want to play. And I'd 

really like a big dinosaur cake.) 

У текстах британської дитячої літератури концепт TOY представлено 

насамперед лексемою toy, а також номінаціями на позначення різних ігрових 

предметів. До ядра концепту TOY входять чотири компоненти: 1) будь-який 

предмет, з яким можна проводити певні маніпулятивні дії з метою розваги; 2) будь-

який предмет, який можна використовувати у грі; 3) предмет для дитячої гри, 
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розроблений спеціально, маленька копія знайомих дитині предметів світу людей, 

тварин і речей; 4) улюблена іграшка. Для характеристики відносин дитини з її 

улюбленою іграшкою найчастіше використовуються такі лексеми: hold tight, hug, 

cuddle, snuggle, warm, gently, що характеризуються високим ступенем емоційної 

забарвленості (And when we were quiet at last and snuggled up to go to sleep it didn’t 

matter that I didn’t have Walter Bear. I had little Biscuits Tiger to cuddle instead). 

Ключовими семами є: hold in one’s arms, close and lovingly, move closer, comfortable, 

warmth, affection. Усе це унаочнює зв’язок концепту TOY, зокрема компонента 

улюблена іграшка, з концептами SAFETY, LOVE, HAPPINESS, які ототожнюються, 

в першу чергу, з концептом MOTHER. 

Когнітивними ознаками улюбленої іграшки і, відповідно, периферійними 

компонентами концепту TOY є: 1) замісник мами (One night, at midnight, Janeen had a 

nightmare and she called out for her mummy to make her feel better. Her mummy said, 

“Oooh, poor Janeen, I'll stay here beside you while you go back to sleep.She put all her toys 

around her like a nest, teddy by her feet and monkey by her head, and all the others tucked in 

by her arms and legs. Then she said, “Sleep well, Janeen. And when she had gone the toys 

whispered, “Sweet dreams”); 2) близький друг (“That’s Radish,” said Mum. “Andrea’s 

had her for years and years. She’s a very important member of our family”); 3) партнер 

дитини у всіх життєвих та ігрових проекціях; 4) джерело втіхи в скрутних обставинах 

(But this lady saw me fiddling about in my pocket and she got a glimpse of Radish. I like to 

hold her tight when I’m feeling funny); 5) своєрідний громовідвід, що дозволяє дитині 

позбавитися негативних емоцій (when she was in a temper, she would throw her toys, and 

sometimes she would even kick them); 6) частина концепту Я; 7) важливий учасник 

ритуалу відходу дитини до сну (Henry would never admit it, but he couldn't sleep without 

Mr Kill); 8) ознака того, що дитина маленька; 9) річ для колекціонування, предмет 

захоплення дорослих. 

Міфологічність дитячого світосприйняття, відтворена в художніх і казкових 

текстах британської літератури для дітей, сприяє тому, що іграшки дуже часто 

наділені характеристиками живих істот, у тому числі, людськими вадами (для 

характеристики іграшок вживаються прикметники greedy, lazy, bad, naughty та ін.), 

вони здатні на самостійні дії (вербалізується відповідними дієсловами дїї wish, say, 

feel, explore та ін.), мають почуття (happy, proud, sad та ін.), у них є своє життя з 

усіма потрібними атрибутами – друзями, подіями, є свій госпіталь (toy hospital) і 

навіть власна країна (Toyland): Penny showed Clarence to her mummy, who said he 

would have to go to the toy hospital.Clarence was away from the playroom for a whole 

week, but when he came back he was as good as new. Some of his stuffing had been taken 

out, and he was all sewn up again. He had had lots of time to think in the hospital about 

what a silly greedy bear he had been. How he wished he had not missed the picnic. The 

other teddies said it was the best day out they had ever had. 

Особливістю концепту PLAY у британській дитячій літературі є його 

співмірність із семантичними компонентами, пов’язаними з дитячою грою, що 

вербалізується лексемами play і game. Розрізняють декілька можливих видів гри: 

гра з предметами, гра за правилами, рольова гра. У текстах британської дитячої 
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літератури представлено всі три типи гри, причому кожен із них відповідає 

водночас однойменному компоненту концепту PLAY. Крім того, нами виділено ще 

один компонент концепту PLAY – гра як рухова активність. Мовними 

репрезентаціями компонента концепту PLAY гра з предметами є прототипи будь-

яких предметів: камінчик (he wanted the fat round pebble he found on the beach one day), 

іграшка (I can float my sailing boat), предмети, створені дитиною під час гри (mud pies, 

sandcastles). Компонент концепту PLAY гра за правилами вербалізується лексемами 

на позначення назв різних ігор (hide and seek, rounders, Pass the Parcel, football, race та 

ін.), лексемою game та лексемами-номінаціями різних професій у поєднанні з 

дієсловами play або be (to play their favourite game – hide and seek!; Monday's child plays 

doctors and nurses; Tia's friends came to tea and they tried to play rounders in the garden та 

ін.). Когнітивними ознаками цього компонента концепту PLAY є: гра як розвага (time 

for some games), гра як задоволення (favourite, having a wonderful time, great fun) та гра 

як змагання (вербалізується лексемами team, lose, win, luck та ін.). 

Ідея перетворення дитиною навколишніх предметів (наприклад, wooden chair 

in the kitchen перетворюється на royal throne), виконання дитиною відповідної ролі 

(Climb aboard my chair bus / There’s room for all you bears. / Piggie can be the 

conductor, / Collecting all the fares), переходу зі світу реальності у вигаданий (Sophie 

and Ruth were dressing up. They were playing princesses. “My name is Griselda,” – said 

Sophie. “My name is Esmeralda,” – said Ruth) і, навпаки, (she thinks she's got a royal 

throne, but hers is only an old window seat. She's just pretending) є ключовою для 

визначення когнітивних ознак компонента концепту PLAY рольова гра (Little Bear 

was dancing. First he was a bird, soaring high. Then he was an aeroplane, roaring 

through the clouds. Then he was a whirligig, whirling and twirling.) Найтиповішими 

мовними репрезентаціями аналізованого компонента є лексема pretend, що виконує 

функції як дієслова, так і прикметника (pretend tea), та дієслово to be в поєднанні з 

іменником – на позначення ролі, що виконує дитина в грі. 

Когнітивними ознаками компонента концепту PLAY гра як рухова активність є 

несерйозність, безцільність, спонтанність, активність, розвага. Вербалізується цей 

компонент за допомогою дієслів руху (explore, tumble, jump, run, swirl), дієслова play, 

часто в поєднанні з обставиною місця (play by the river/ in the water /on the dog та ін.), 

та іменниками (game, fun / have (such) a good time, friends, playmates) тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

Багатогранність дитячого мовлення мотивувала залучення до його аналізу 

міждисциплінарного підходу, який охоплює результати наукових студій із психології, 

лінгвістики, психолінгвістики, онтолінгвістики, етнографії, соціології, філософії, 

педагогіки тощо. Суб’єктом дитячого мовлення є дитина як мовна особистість, 

отримані в ранньому дитинстві знання якої суттєво впливають на її майбутній спосіб 

сприйняття дійсності.  

Доведено, що дослідження мовного світу дитини передбачає вивчення 

особливостей мови дитини (лінгвістичний аспект), специфіки мовленнєвої 

(комунікативної) поведінки (соціолінгвістичний та прагматичний аспекти), 
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фольклорного й художнього етнокультурного дискурсу відповідного національного 

соціуму. Художній текст як один із основних видів дискурсу, доступних дитині, є 

суб’єктивним образом об’єктивного світу, індивідуально опосередкованою картиною 

світу, вираженою мовними засобами. Відповідно, особливості концептуалізації світу в 

дитячій свідомості відображені в текстах дитячої літератури.  

У дисертації обґрунтовано взаємозв’язок мовної та концептуальної картини світу: 

елементи мовної картини світу є засобом експлікації елементів наївної картини світу й 

будуються за спільним принципом категоризації. Уточнено специфіку дитячої картини 

світу, яка розглядається як відображені в мові процеси й результати концептуалізації 

дійсності, що є проявом творчої мисленнєвої та мовної / мовленнєвої активності 

дитини.  

Національними концептами, що характеризують картину світу, репрезентовану в 

британській дитячій літературі, визначено концепти HOME, MONEY та PRIVACY. 

Концепт HOME у дитячій мовній картині світу характеризується динамічністю: із 

віком у свідомості дитини відбувається розширення семантики простору концепту 

HOME, що унаочнено в такій схемі: warm cradle – nursery nook – nursery / my room – 

my apartment / house – my country / Motherland. У дисертації встановлено зв’язок 

концепту HOME із концептами LOVE, SAFETY, HAPPINESS, FAMILY, FRIENDS. 

Сталими в семантиці концепту HOME є почуття безпеки, асоціації з родиною або 

друзями, а отже, почуття любові й щастя.  

Доведено, що концепт PRIVACY у творах британської дитячої літератури 

характеризується дворівневою структурою. Когнітивний рівень представлений 

чотирма компонентами: власний будинок (private house) або власна кімната (private 

room); приватний / міжособистісний простір (interpersonal distance); особисті речі 

(personal possessions); вміння / бажання ділитися (sharing). На комунікативному 

рівні концепт PRIVACY реалізується моделями поведінки, що відповідають 

загальноприйнятим у британському суспільстві нормам і які дитина опановує 

поступово, з віком. Встановлено, що мовлення старших дітей (героїв художніх 

творів), коли порушено їх право на приватність, характеризується тенденцією до 

вживання непрямих засобів вираження відмови або незгоди, що наближає їх до 

мовленнєвих тактик дорослих особистостей. У дисертації аргументовано зв’язок 

концепту PRIVACY з концептами HOME і STATUS. 

Концепт MONEY представлений у творах не лише для дітей старшого віку, а й 

у дитячій літературі молодшого (від 2 років) і середнього віку (до 8 років). Концепт 

MONEY характеризується складною структурою, що включає ядерні та 

периферійні компоненти: сім ядерних та чотири периферійні компоненти. 

Периферійні компоненти узагальнюють когнітивні ознаки концепту MONEY та 

відображають властиве для дитячої картини світу уявлення про гроші. Доведено, 

що концепт MONEY у творах британської дитячої літератури абсолютно відповідає 

традиційним вікторіанським цінностям британського суспільства. Обґрунтовано 

зв’язок концепту MONEY з концептами WORK та VALUE. 

Особливе місце в британській дитячій літературі посідають концепти 

MOTHER, BIRTHDAY, PLAY, TOY. Вони є універсальними та ціннісними в 
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дитячій картині світу. Встановлено динамічність концепту MOTHER у творах для 

дітей різного віку. Доведено, що змістове наповнення концепту MOTHER залежить 

від функцій, які мати виконує в житті дитини на різних етапах її розвитку. У 

текстах колискових концепт MOTHER пов’язаний передусім із концептами HOME, 

LOVE, SAFETY. Когнітивними ознаками концепту MOTHER є: «людина, яка 

любить дитину», «людина, яка знаходиться поряд з дитиною», «людина, яка 

оберігає дитину, дає їй змогу почуватися захищеною». В англомовній літературі 

для дітей середнього віку, порівняно з творами для молодших дітей, 

спостерігається розширення значення концепту MOTHER: мати для дитини є 

«джерелом знань про поняття «добре» і «погано», «орієнтиром вибору правильної 

стратегії поведінки в ситуаціях повсякденного спілкування», «мати наділена 

владою нагородити дитину за хороші поведінку чи вчинок», «мати – авторитетна 

людина, до якої діти звертаються в складних ситуаціях». Визначено, що спільною 

для творів дітей будь-якого віку є складник концепту MOTHER «людина, яка 

любить дитину, захищає її і допомогає їй». 

Концепт BIRTHDAY, крім двох компонентів, що відповідають значенням 

відповідної номінативної лексеми, в англомовній дитячій літературі містить ще 

3 компоненти: «найулюбленіший і найщасливіший для дитини день року», «радісна 

подія, яку треба відзначити, святковий день» і «день, коли дитина дорослішає, стає 

більш відповідальною». До складу концепту BIRTHDAY входять мовні стереотипи 

поведінки і формули ввічливості, пов’язані зі святкуванням дня народження в 

британському соціумі. Узагальнення проаналізованого матеріалу засвідчило, що 

концепт BIRTHDAY має високий ступінь емоційного забарвлення.  

З’ясовано, що концепт TOY має три ядерні компоненти, які відповідають 

значенням лексеми toy. Важливе значення для аналізу семантичного наповнення 

концепту TOY має його четвертий ядерний компонент «улюблена іграшка». Виявлено 

дев’ять стереотипних тверджень, що відображають властиве дитячій картині світу 

уявлення про улюблену іграшку і відповідають периферійним складовим концепту 

TOY, а саме: замісник мами, близький друг, джерело втіхи в скрутних обставинах, 

«громовідвід», частина концепту Я, учасник ритуалу відходу дитини до сну, ознака 

того, що дитина маленька, річ для колекціонування. 

Проаналізовано значення гри для когнітивного розвитку дитини, визначено типи 

дитячої гри, які є власне компонентами концепту PLAY: гра з предметами, гра за 

правилами, рольова гра, гра як рухова активність. Встановлено, що концепт PLAY в 

англійській мові вербалізовано лексемами play та game, а також іменниками-

номінаціями іграшок (ball, doll, teddy bear), лексемами на позначення назв різних ігор 

(hide and seek, Pass the Parcel та ін.), лексемами-номінаціями різних професій (doctors 

and nurses, bus conductor), лексемою pretend у функціі як дієслова, так і прикметника, 

структурою to be + назва ролі, що виконує дитина в грі (to be a princess, to be an 

airplane та подібні), дієсловами руху (run, jump, dig, explore та ін.). 

Проведене дослідження доводить перспективність подальшого аналізу 

вербалізованих концептів у дитячій літературі, необхідність вивчення 

універсальних і специфічних лінгвокультурних особливостей дитячої літератури, 
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актуалізує важливість подолання етноцентричних конотацій у діалогах культур та 

вивчення моделей їх репрезентації. 
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будуються за спільним принципом категоризації. Уточнено специфіку дитячої картини 
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світу, яка розглядається як відображені в мові процеси й результати концептуалізації 

дійсності, що є проявом творчої мисленнєвої та мовної / мовленнєвої активності 

дитини. Доведено, що особливості концептуалізації світу в дитячій свідомості 

відображені в текстах дитячої літератури.  

Національними концептами, що характеризують британську картину світу, 

визначено концепти HOME, MONEY та PRIVACY, універсальними та водночас 

ціннісними для картини світу британської дитини – MOTHER, BIRTHDAY, PLAY, 

TOY. Визначено ядерні та периферійні компоненти досліджуваних концептів та 

особливості їх вербалізації в змістовому просторі текстів англомовної дитячої 

літератури Великої Британії. Проведене дослідження дозволило зробити висновок, 

що в британській дитячій картині світу універсальні та національні концепти, 

інтегруючи мовно-чуттєвий досвід дитини, колективу та соціуму, маніфестують 

результати опрацювання дійсності свідомістю та мовою (як дитини, так і 

дорослого), що є відображенням лінгвокультурно вагомої інформації, сформованої 

впродовж усієї історії британського народу.  

Ключові слова: концепт, структура концепту, ядерні та периферійні 

компоненти концепту, універсальні концепти, національні концепти, 

концептуальна картина світу, дитяча мовна картина світу, когнітивна 

інтерпретація, когнітивні ознаки. 

 

АННОТАЦИЯ 

Чаюк Т. А. Вербализация универсальных и национальных концептов в 

англоязычной детской литературе Великобритании. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2017. 

Диссертация посвящена анализу особенностей вербализации универсальных и 

национальных концептов в британской детской литературе. Обосновано 

взаимосвязь языковой картины мира с концептуальной картиной мира: элементы 

языковой картины мира являются средством экспликации элементов наивной 

картины мира и строятся по общим принципам категоризации. Уточнена 

специфика детской картины мира, которая рассматривается как отраженные в 

языке процессы и результаты концептуализации действительности, что является 

проявлением творческой мыслительной и языковой / речевой активности ребенка. 

Доказано, что особенности концептуализации мира в детском сознании отражены в 

текстах детской литературы. 

Национальными концептами, характеризующие британскую картину мира, 

определены концепты HOME, MONEY и PRIVACY, универсальными и 

одновременно ценностными для картины мира британского ребенка – MOTHER, 

BIRTHDAY, PLAY, TOY. Определены ядерные и периферийные компоненты 

исследуемых концептов и особенности их вербализации в содержательном 

пространстве текстов англоязычной детской литературы Великой Британии. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что в британской детской 
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картине мира универсальные и национальные концепты, интегрируя культурно-

чувственный опыт ребенка, коллектива и социума, манифестируют результаты 

обработки действительности сознанием и языком (как ребенка, так и взрослого), 

что является отражением лингвокультурно значимой информации, сложившейся на 

протяжении всей истории британского народа. 

Ключевые слова: концепт, ядерные и периферийные компоненты концепта, 

универсальные концепты, национальные концепты, концептуальная картина мира, 

детская языковая картина мира, когнитивная интерпретация, когнитивные 

признаки. 

 

SUMMARY 

Chaiuk T. A. Verbalization of universal and national concepts in the English-

language children's literature of Great Britain. – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the analysis of the means of verbalization of universal and 

national concepts in British children's literature. The achievements in the sphere of 

linguocultural studies and cognitive linguistics serve as the theoretical and 

methodological grounds of the research conducted. The methods of analysis used in the 

paper have made it possible to single out universal and national concepts in the texts of 

British children's literature and to describe their structure and means of verbalization.  

The concepts HOME, MONEY and PRIVACY are identified as national concepts 

typical of the British picture of the world presented in the texts of British children's 

literature. The concepts MOTHER, BIRTHDAY, PLAYand TOY are regarded as 

universal and especially valuable for the British children's picture of the world.  

Chapter 1 outlines the basic approaches to the study of children's speech, the 

conceptual picture of the world and its structural elements – concepts, the children's 

language picture of the world. British children's literature is defined as both a reflection 

of the picture of the world, formed by adults for children by the means of their mother 

tongue and a way of transferring socially and culturally meaningful information to new 

generations. It is through the texts of children's literature, which are an essential part of 

world literature, that a certain language community forms a child's worldview, passing on 

the experience and knowledge of previous generations, as well as preserving its national 

identity. Thus British children's literature is a significant factor in shaping the British 

child's worldview and perception of the world which has a great impact on a child's 

emotional, intellectual, cognitive and language development, laying the foundations for 

conceptualization and categorization of the world. 

Chapter 2 presents the results of the study of concepts HOME, PRIVACY and 

MONEY in the children's language picture of the world verbalized in the texts of 

children's literature. The chapter determines the structural components of the concepts 

and describes lexical means of representing these concepts.  
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The dynamic nature of the concept HOME is proved in the thesis: the space of home 

is expanding depending on the child's age as described in the following scheme: warm 

cradle - nursery nook - nursery / my room - my apartment / house - my country / 

Motherland. The concept PRIVACY presented in the texts of British children's literature 

comprises the cognitive level (represented by three main components: private house / 

private room; interpersonal distance; personal belongings) and the communicative level, 

which includes 7 behavioral patterns reflecting commonly accepted norms in British 

society. The concept MONEY is widely presented in British literature for children of all 

age groups. Seven nuclear and four peripheral components of the MONEY concept have 

been identified. It is proved that the concept MONEY verbalized in the texts of British 

children's literature is absolutely consistent with the traditional Victorian values of British 

society.  

Chapter 3 deals with the analysis of the concepts MOTHER, BIRTHDAY, PLAY 

and TOY which are of special significance for the children's picture of the world. Their 

nuclear and peripheral components are determined on the basis of the cognitive 

interpretation of the concepts. The paper presents the description of the concepts' 

verbalization means.  

In the thesis the peculiarity of the children's picture of the world is clarified, it is 

regarded as reflected in the language process and result of the conceptualization of 

reality, which is a manifestation of the creative thinking and verbal activity of a child. It 

is stated that the conceptualization of the world is presented in the texts of children's 

literature. 

The conducted research proves the prospect of further analysis of verbalized 

concepts in children's literature, the necessity of studying universal and specific linguistic 

and cultural peculiarities of children's literature and the investigation of universal and 

national concepts of a particular culture. Results of the research can be used as the basis 

for further analysis of children's picture of the world.  

Key words: concept, nuclear and peripheral components of the concept, universal 

concepts, national concepts, the conceptual picture of the world, the children's language 

picture of the world, cognitive interpretation, cognitive signs.  
 


