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Важливість та актуальність обраної Т.А. Чаюк теми і ракурсу її 
дослідження зумовлено загальною теоретичною та практичною орієнтацією 
роботи на виявлення суттєвих характеристик мовної картини світу дитини 
через дослідження універсальних і національних концептів в англомовній 
дитячій літературі Великої Британії, які й складають об’єкт дослідження. 
Концепти, мінімальні одиниці людського досвіду, відображають, як зазначає 
А. Вежбицька, світ у свідомості людини, утворюють її концептуальну 
систему, зміст якої кодується в слові за допомогою знаків людської мови. 
Вони характеризуються складною, багатовимірною структурою і містять як 
понятійну основу, так і соціо-психокультурну частку, до якої належать емоції, 
оцінки, національні образи і конотації, властиві відповідній культурі. 
Виходячи з цього, предметом дослідження є специфіка змісту, структури та 
засобів вербалізації універсальних і національних концептів, значущих для 
дитячої мовної картини світу, які представлені в британській дитячій 
літературі.

Мета наукової розвідки Т.А. Чаюк випливає з означених об’ єкту та 
предмету дослідження і полягає у визначенні особливостей мовної картини 
світу, представленої у змістовому просторі творів британської дитячої 
літератури, реалізація якої зумовлює необхідність вирішення багатьох 
завдань, пов’язаних із виявленням впливу літератури для дітей на 
формування світогляду британської дитини, характеризацією універсальних 
та національних концептів у британській дитячій літературі, виділенням їх 
структурних компонентів, аналізом особливостей їх вербалізації, 
встановленням зв’язків між ними тощо.

Хочемо відзначити багатство, різноманітність та великий ступінь 
ілюстративності матеріалу дослідження, який складає англійська дитяча 
поезія, загальним обсягом 2000 сторінок, англійські літературні казки і 
художні твори англомовних авторів для дітей молодшого і середнього віку 
загальним обсягом 9000 сторінок.

Безпосередньому аналізу об’єкта дослідження передує розгляд 
теоретико-методологічних засад вивчення дитячої мовної картини світу 
(Розділ 1). Т.А. Чаюк докладно представляє стан сучасних лінгвістичних 
досліджень дитячого мовлення і світобачення, описує існуючі підходи до 
сутнісних характеристик дитячої мовної картини світу та ролі концептів у її 
моделюванні. Детально та ілюстративно аналізуються тенденції розвитку 
британської дитячої літератури з ранніх витоків як когнітивної основи 
формування картини світу дити іню прийнятного для

Вілмііі йііюйодотве їй архіву 
Киіась?™'- чяшпицикнО'Т 'ніиттиіеіу
— — ■■■«■-«Яt— — — I---- ---'flj- L_________ tL  ШШ



британського соціуму дитячого світогляду, що згодом стає основою 
національного менталітету. Британська дитяча література, з її прихильністю 
традиціям, відіграє важливу роль у соціалізації дитини, надає їй можливість 
увійти у реальне життя, зрозуміти закони спілкування, розібратися у власних 
переживаннях найбільш природним образом, тобто британська дитяча 
література впливає на формування дитини як особистості, формує її 
комунікативні здібності та звички, характер, погляди, моральні та ціннісні 
орієнтири, її національну ідентичність. У цьому розділі також узагальнюються 
знання про феномен концепту, окреслюються підходи до його вивчення й 
надається визначення, яким дисертантка керується під час проведення свого 
дослідження.

Розділ 2 починається з систематизації концептів та представлення їх 
основних груп, які було виділено на матеріалі англомовної дитячої 
літератури. Т.А. Чаюк виділяє 4 групи концептів і відносить до першої групи 
концепти, які відображають базові поняття реальності, відзначаючи, що 
концепти цієї групи є спільними для картин світу народів різних країн (стор. 
67). До другої групи віднесено концепти з британською національною 
специфікою (HOME, MONEY, PRIVACY) (стор. 69). У третю групу включено 
універсальні концепти, які є ціннісними для дитячої картини світу. При цьому 
Т.А. Чаюк відзначає, що у сучасній лінгвістиці досі не вироблено остаточного 
однозначного підходу до визначення універсальних концептів. Беручи до 
уваги здобутки науковців та спираючись на результати власних розвідок 
дисертантка відносить до цієї групи концепти SAFETY, LOVE, HAPPINESS, 
MOTHER, FATHER, PLAY, TOY, BIRTHDAY (стор. 70). У четверту групу 
дисертантка включає концепти, які відображають морально-етичні критерії 
поведінки особистості як представника соціуму й учасника соціальної 
взаємодії.

У Розділі 2 надається докладна характеристика кожного з концептів, 
які, за класифікацією Т.А.Чаюк, належать до другої групи, а саме британські 
національні концепти (HOME, MONEY, PRIVACY), виявляються їхні зв’язки 
з іншими концептами (наприклад, HOME -  LOVE, SAFETY, HAPPINESS, 
FAMILY, FRIENDS; PRIVACY -  HOME, STATUS; MONEY— WORK., 
VALUE). Авторка виявляє ті компоненти означених концептів, які є найбільш 
значущими для британської дитини на різних етапах її життя і представляє 
лексеми, які є найчастотнішими засобами вербалізації цих концептів. 
Цікавість представляють, на наш погляд, висновки щодо концепту MONEY, 
який, як стереотипно вважається, є відображенням світу дорослих. Але 
авторка ґрунтовно доводить значущість цього концепту для картини світу 
британської дитини, яку з самого молодшого віку привчають до ставлення до 
грошей, яке є традиційним для вікторіанських цінностей дорослого 
британського суспільства.

Розділ 3 призначено для виявлення особливостей вербалізації 
універсальних концептів, які є ціннісно значущими для дитячої картини світу, 
а саме MOTHER, BIRTHDAY, PLAY, TOY. Виявлення їх ядерних та 
периферійних компонентів дозволяє автору глибше проникнути у їхню



сутність та виявити ті когнітивні ознаки, які є найбільш значущими для 
світобачення британської дитини. На особливу увагу, на наш погляд, 
заслуговують висновки щодо значення концептів TOY, PLAY. Саме під час 
гри дитина здобуває свій когнітивний досвід, формує своє уявлення про 
навколишній світ. Під час гри відбувається поєднання практичної, предметної 
та пізнавальної діяльності дитини. Як зазначає О.С. Кубрякова, основу 
формування когнітивних процесів слід шукати у практичних діях дитини, у 
грі. Очевидно, враховуючи значущість цих взаємопов’язаних понять, авторка 
кожному з них приділяє окремий параграф.

Наведені у Додатках матеріали логічно вписуються в загальну 
структуру дисертації, унаочнюючи положення та висновки, яких доходить 
авторка у ході аналізу свого об’єкта дослідження.

Безумовно, дисертаційне дослідження Т.А. Чаюк відзначається 
науковою новизною, що підтверджується тим, що у роботі вперше надається 
комплексна характеристика концептів на матеріалі британської дитячої 
літератури, які є ціннісними для дитячої картини світу англомовної 
особистості, адже картина світу дитини задовольняє його потребу в 
орієнтації у багаторівневому вимірі відносин між людьми, дозволяє 
структурувати надмірний потік інформації, навчає орієнтуватися у соціально- 
комунікативному просторі і, в цілому, є необхідною умовою розвитку дитини 
як особистості. Отримані висновки та результати розширюють уявлення про 
особливості репрезентації мовної картини світу в цілому на базі застосування 
відповідних методів дослідження, які детально схарактеризовано у роботі.

Теоретична значущість роботи визначається тим, що отримані 
висновки та результати є внеском у подальшу розбудову 
лінгвокогнітивістики, спряючи визначенню національних концептів та їх 
складових у британській дитячій літературі, які разом з універсальними 
концептами, виділеними авторкою, формують світосприйняття британської 
дитини. З’ясування змісту ключових концептів, ціннісних для дитячої 
картини світу британської дитини, дає підстави говорити про важливість 
дослідження Т.А. Чаюк для лінгвокультурології.

Практичну значущість роботи визначає можливість використання 
отриманих результатів у процесі викладання теоретичних курсів з 
лексикології та стилістики англійської мови, у спецкурсах з лінгвістики 
тексту, когнітивної лінгвістики, соціолінгвістики, літературознавства, у теорії 
та практиці лексикографії, при написанні дослідницьких робіт з мовознавства 
та при укладанні навчальних та навчально-методичних посібників з 
відповідних дисциплін.

Таким чином, подана дисертаційна робота є, безперечно, актуальною у 
плані вибору об’єкта, предмета та мети дослідження. Адекватність методики 
дослідження та понятійного апарату, які застосовано до аналізу заявленого 
матеріалу, забезпечують обгрунтованість та достовірність одержаних 
результатів. Результати дослідження знайшли адекватне відбиття у 8 
публікаціях, 6 з яких опубліковані у фахових виданнях України, 2 - у



закордонному виданні, та пройшли апробацію на наукових конференціях 
різного рівня. Зміст автореферату адекватно відображає зміст дисертації.

Але поряд з безперечними досягненнями представлене дослідження не 
позбавлене деяких дискусійних положень та недоліків, обговорення яких, 
сподіваємося, сприятиме подальшому розвитку представленої у дисертації 
Т.А.Чаюк теми:

1. Відзначаючи глобальність та масштабність дисертації Т.А. Чаюк 
(адже роботи такої спрямованості, зазвичай, присвячують дослідженню 
одного концепту), хочемо відзначити, що широта об’єкту іноді заважає 
системному викладенню матеріалу. Т.А. Чаюк у Розділі 2 наводить основні, з 
її точки зору, групи концептів в англомовній дитячій літературі. Виникає 
питання, чому ця інформація надається у Розділі, який називається 
«Британські національні концепти у дитячій літературі» (до речі, назва цього 
розділу у Змісті і у тексті дисертації не повністю співпадають). Чи не більш 
слушним було б представити цей матеріал у теоретичному розділі, а також 
навести більш експліцитне пояснення щодо віднесення концептів до тієї чи 
іншої групи, підкріпивши цей розподіл статистичними даними, яких явно 
бракує у цій роботі. Розділ 2 можна було повністю присвятити тим 
концептам, які заявлені у його назві.

2. У цілому, авторка для досягнення поставленої мети звертається 
до більшої кількості концептів, ніж заявлено у змісті роботи, встановлює 
зв’язки між ними, але на жаль, не відображає це у положеннях на захист. 
Робота іноді носить описовий характер з великою кількістю дійсно яскравих 
та переконливих ілюстрацій. Вважаємо, що більш глибоке застосування 
концепції базових фреймів, запропонованої С.А. Жаботинською, на праці 
якої посилається дисертантка, буде сприяти розбудуванню заявленої теми у 
подальшій роботі. І як авторка може пояснити, чому для схемної 
характеризації заявлених концептів використовуються різні підходи (дивись 
Додаток Д).

3. Бажано б було розширити список теоретичних джерел, які 
датуються останніми 5-ю роками видання, та побажати авторці більш 
активно представляти результати свого дослідження на конференціях, які 
проводяться не тільки у м. Київ, але й у інших містах України для 
ознайомлення більш широкого загалу науковців з заявленою темою. На жаль, 
результати Розділу 1 представлено тільки однією статтею.

4. У роботі наявні технічно-оформлювальні огріхи, а саме: 
невиправдані повтори (стор. 86, 90, 92, 126, 129, 155 та інші); відсутня 
нумерація прикладів; іноді приклади без коментарів займають цілі сторінки 
(стор. 157 -  159 та деякі інші); Загальні висновки бажано формулювати без 
посилань на інших науковців.

Зроблені зауваження ніяк не зменшують загальної позитивної оцінки 
роботи. Т.А.Чаюк продемонструвала глибоку обізнаність у тематиці, якою 
вона займається, виконала певну низку завдань і отримала результати, які 
дають підстави характеризувати її роботу як самостійне, нове та завершене 
дослідження, яке відкриває перспективи для подальших розвідок у обраному



напрямі. Зроблені висновки та результати є релевантними для подальшого 
розвитку мовознавчої науки.

Таким чином, вище зазначене дозволяє дійти висновку, що дисертація 
Т.А. Чаюк на тему “Вербалізація універсальних і національних концептів в 
англомовній дитячій літературі Великої Британії” відповідає вимогам 
Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її авторка -  
Тетяна Андріївна Чаюк -  заслуговує на присудження їй наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 -  германські мови.
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Навряд чи можна заперечувати, що концептологія як один із 

ключових розділів когнітивної лінгвістики має на сьогодні статус 

окремої, цілком сформованої дослідницької парадигми, що 

займається вивченням концептів, їхнього змісту, еволюції, 

ваємозв’язків, які існують у межах тих чи інших концептосфер або 

концептосистем. Започаткована на теренах філософії експеріснцерного 

(досвідного) реалізму, розробленою американською когнітивною школою 

Р. Джекендоффа, Дж. Лакоффа, М. Джонсона та їх послідовників, 

а також ідей А. Вежбицької, P. L Павільйоніса, шо знайшли відображення 

та розвиток в працях науковців російської школи на чолі з 

Н. Д. Арутюновою, О. С. Кубряковою, Ю. С. Степановим, ця дослідницька 

парадигма експлікована нині такими магістральними напрямами, як 

лінгвоконцептологія (А. Д. Белова, Н. В. Слухай, Т. В. Луньова, 

А. П. Бабушкін, О. В. Багацька), зокрема зіставна (О. J1. Бессонова) та 

історична (Т. В. Бойко, О. С. Колесник); концептологія тексту 

(О. М. "'Кагановська, В. В. Красних) та дискурсу (О. І. Морозова, 

А. М. Приходько, J1. Л. Славова); художня концептологія (О. П. Воробйова, 

Л. І. Бєлєхова, А. І. Башук, В. Г. Ніконова); концептологія 

культури (Ю. С, Степанов, О. С, Кубрякова, 1. В. Зикова), включаючи 

лінгвокультурну концептологію (А. Д. Белова, А. Е. Левицький, 

ТІ. В. Петлюченко, С. Г. Воркачев, В. І. Карасик); інтсрссміотична чи 

мультимодальна концептологія (Ch. Forceville, Л. Ф. Могельницька); 

концептологія емоцій (О. О. Борисов, Г. І. Харкевич), невербальна 

концептологія (О. М. Приходько, С. Г. Воркачев); нейро- та 

психолінгвоконцептологія (Ю. Ю. Шамаєва, G. Bishop); політична



котщептологія (В. Г. Ледяєв, А. И. Бардаков); копцептологія як розділ 

педагогічної (лінгводидактичної) когнітології (К. Туревич).

Найбільшого поширення в Україні дістали наукові 

розвідки, здійснені в межах лінгвоконцептології, контрастивної 

концептології, лінгвокультурної концептології, концептології тексту та 

дискурсу. Значущість подібних досліджень і самого напряму висвітлено в 

колективній монографії з узагальненою назвою «Концепты и 

контрасты» (див. Контіептьг и контрасты» /  авт. кол. Н. В. Петлюченко, 

С. И. Потапенко, О. А. Бабелюк, Е. Л. Стрельцов и др. ; под ред. 

Н. В. Петлюченко. — Одесса : Издательский дом «Гельветика», 2017. -  632 с.).

На авансцену виходять нині й наукові праці, присвячені дослідженню 

концептів і концептосистем дитячої літератури (напр., Кузьменко А. О. 

Лінгвоспецифічні властивості інфантичних віршованих текстів (на матеріалі 

англомовних творів для дітей дошкільного віку) : дис. ... канд. філол. наук : 

10.02.04 / Анастасія Олексіївна Кузьменко. -  Запоріжжя : Запорізький 

національний університет, 2017. -  289 с.). Такою науковою працею є 

дисертація Тетяни Андріївни Чаюк, присвячена проблемі вивчення 

універсальних і національних концептів англомовної дитячої літератури 

Великої Британії.

Актуальність наукової розвідки визначається, по-перше, загальною 

тенденцією концептології до пошуку та розбудови нових ракурсів вивчення 

концептів; по-друге, інтенсифікацією використання інтегративних підходів у 

дослідженні концептів, концептосистем, концептоефер і засобів їх 

вербалізації; по-третє, відсутністю дослідження універсальних і 

національних концептів англомовної дитячої літератури Великої Британії та 

засобів їх вираження в текстопросгорі її творів.

Отже, об’єктом наукової розвідки Т. А. Чаюк є універсальні та 

національні концепти англомовної дитячої літератури Великої Британії, у 

той час як предметом -  стають мовні засоби їх вираження.

Мета дисертації, безпосередньо пов’язана з її об’єктом і предметом та 

адекватно реалізована в покрокових завданнях, полягає у вивченні



універсальних і національних концептів англомовної британської дитячої 

літератури.

Наукова новизна розвідки зумовлена такими здобутками її авторки, як: 

визначення та розгляд сутнісних характеристик понять «наївно-мовна 

картина світу» та «дитяча мовна картина світу», виявлення та опис 

структурних компонентів дитячої мовної картини світу, детальний аналіз 

універсальних і національних концептів текстопростору дитячої літератури 

Великої Британії та засобів їх вираження в ньому.

На наш погляд, ці основні наукові результати та досягнення можна 

дійсно вважати збагаченням лінгвістичної науки, тобто йдеться про 

теоретичне значення, н ау к о ву  вагомість представленої праці, про 

особистий внесок дисертантки в такі конкретні галузі англістики та 

мовознавства, як когнітивна лінгвістика, лінгвоконцептологія 

лінгвокультурологія, лінгвістика тексту.

Здобутки Тетяни Андріївни Чаюк мають цінність і в прикладному 

аспекті, оскільки існують досить широкі можливості їх практичного 

застосування: у навчальній роботі (при викладанні нормативних курсів із 

лексикології та стилістики англійської мови, спецкурсів із когнітивної 

лінгвістики -  розділ «лінгвоконцептологія», лінгвокультурології, 

наратології, жанрології, теорії дитячої літератури); у навчально-методичній 

роботі (при укладанні навчальних і методичних посібників і рекомендацій у 

межах проблем, що були об’єктом і предметом авторської розвідки); у 

науково-дослідницькій роботі (при виконанні дипломних, магістерських 

робіт і кандидатських дисертацій).

Наукова достовірність висновків та об’єктивність положень дисертації 

забезпечується надійним методологічним підходом, репрезентативністю 

списку теоретичних джерел, що становить 419 найменувань, застосуванням 

адекватних загальнонаукових і лінгвістичних методів дослідження, великим 

обсягом опрацьованого фактичного матеріалу (11000 сторінок текстів 

англомовної британської дитячої літератури).



Засвідчуємо, що дисертаційне дослідження оформлено згідно з 

існуючими стандартами й кваліфікаційними вимогами. Основні результати 

дисертації знайшли своє відображення у восьми одноосібних наукових 

статтях, шість із яких опубліковано у фахових виданнях із переліку ДАК 

України, а дві -  у закордонному фаховому виданні Угорщини. Вони 

пропорційно та повністю висвітлюють зміст усіх трьох розділів наукової 

праці. Дисертацію також апробовано на міжнародних і національних 

наукових і науково-практичних конференціях.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. Усі 

зазначені моменти дозволяють кваліфікувати дисертаційну працю Чаюк 

Тетяни Андріївни як самостійне комплексне дослідження, що відповідає 

сучасному рівню наукових лінгвістичних знань. Підкреслюючи безперечну 

актуальність обраної теми, новизну й обґрунтованість висновків, 

сформульованих у роботі, належний науковий і методологічний рівень її 

виконання, вважаємо за необхідне зосередитися на деяких положеннях 

дисертації, що викликають питання або потребують пояснення:

1) Ключовим поняттям Вашої наукової розвідки з-поміж інших є 

поняття «дитяча мовна картина світу» (crop. 47 -  54). Оскільки у своєму 

дослідженні Ви все ж таки звертаєтеся саме до дитячої мовної картини світу 

Великої Британії, хотілося б з ’ясувати, у чому полягає її своєрідність, 

національна специфічність, на відміну від інших країн англомовного світу, 

зокрема Сполучених Штатів Америки?

2) Оскільки назвою Вашої дисертації є «Вербалізація універсальних і 

національних концептів в англомовній дитячій літературі Великої Британії», 

поясніть, будь ласка, чому її другий розділ присвячено аналізу національних 

концептів англомовної британської дитячої літератури, а третій -  її 

універсальних концептів, а не навпаки?

3) На стор. 93 дисертаційної праці зазначено, що концепт PRIVACY в 

британській дитячій літературі найбільш широко представлено у творах, 

розрахованих на дітей від семи до дев’яти років. Як Ви можете це пояснити?



Висловлені міркування не ставлять під сумнів наукову новизну, 

теоретичне значення дисертації, особистий внесок її авторки, практичну 

цінність матеріалів, об’єктивність та достовірність отриманих результатів. 

Отже, висловлюємо свою офіційну думку: представлена наукова праця 

«Вербалізація універсальних і національних концептів в англомовній дитячій 

літературі Великої Британії» повністю відповідає вимогам п. 9 - 1 2  

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року (зі змінами), а її 

авторка -  Чаюк Тетяна Андріївна -  заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. -  

германські мови.
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