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Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2017.  

Дисертацію присвячено аналізу особливостей вербалізації універсальних і 

національних концептів в британській дитячій літературі. Теоретико-

методологічною основою проведеного дослідження є досягнення в галузі 

лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики. Використані в роботі методи та 

прийоми аналізу дозволили визначити універсальні та національні концепти в 

текстах британської дитячої літератури, проаналізувати їх структуру і засоби 

вербалізації. Національними концептами, що характеризують британську 

картину світу, визначено концепти HOME, MONEY та PRIVACY, 

універсальними та водночас ціннісними для картини світу британської дитини 

– концепти MOTHER, BIRTHDAY, PLAY і TOY.  

У першому розділі окреслено основні підходи до вивчення дитячого 

мовлення, концептуальної картину світу та її структурних елементів –

 концептів, дитячої мовної картини світу. Британська дитяча література 

визначається як така, що відображає картину світу, сформованої дорослими для 

дітей засобами рідної мови, і водночас є засобом передачі соціально та 

культурно значущої інформації новим поколінням. Саме через тексти дитячої 

літератури, що є невід’ємною частиною світової літератури, певна мовна 

спільнота формує світогляд дитини, передаючи досвід і знання попередніх 

поколінь та зберігаючи свою національну ідентичність. Таким чином, 

британська дитяча література є важливим чинником формування світогляду та 

світосприйняття британської дитини, що має великий вплив на її емоційний, 
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інтелектуальний, когнітивний та мовний розвиток, закладаючи основи для 

концептуалізації та категорізації нею світу. 

У другому розділі представлено результати дослідження концептів 

HOME, PRIVACY та MONEY в дитячій мовній картини світу, вербалізованих в 

текстах дитячої літератури; визначаються структурні компоненти зазначених 

концептів та описуються лексичні засоби їх репрезентації. В дисертації 

доведено динамічний характер концепцту HOME – простір рідної домівки 

розширюється в залежності від віку дитини, що унаочнено в такій схемі: warm 

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

Motherland. 

Концепт PRIVACY, представлений в текстах англійської дитячої 

літератури, є дворівневим за структурою. На когнітивному рівні він 

представлений чотирма основними компонентами: власний будинок (private 

house) або власна кімната (private room); приватний / міжособистісний простір 

(interpersonal distance); особисті речі (personal possessions); вміння / бажання 

ділитися (sharing). Комунікативний рівень концепту PRIVACY включає сім 

моделей поведінки, що відображають загальноприйняті в англомовному 

суспільстві норми поведінки. Поняття MONEY широко представлено у 

британській літературі для дітей усіх вікових груп. Виявлено сім ядерних та 

чотири периферийних компонента концепту MONEY. Доведено, що концепт 

MONEY, вербалізований в текстах англійської дитячої літератури, повністю 

відповідає традиційним вікторіанським цінностям англійського суспільства. 

Третій розділ присвячено аналізу концептів, що мають особливе ціннісне 

значення для дитячої картини світу: MOTHER, BIRTHDAY, PLAY і TOY, 

виявлено їх ядерні та периферійні компоненти та описано особливості їх 

вербалізації. Шляхом когнітивної інтерпретації відповідних когнітивних ознак 

сформульовано основні твердження про вищеназвані концепти у світобаченні 

англомовної дитини. У дисертації виявлено специфіку дитячої мовної картини 

світу, що визначається в роботі як відображені в мові процеси й результати 

концептуалізації дійсності, що є проявом творчої мисленнєвої та 
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мовної / мовленнєвої активності дитини. Встановлено, що результати 

концептуалізації дитиною світу представлено в текстах дитячої літератури. 

Проведене дослідження підтверджує перспективу подальшого аналізу 

концептів, репрезентованих у дитячій літературі, необхідність вивчення 

загальних та специфічних мовно-культурних особливостей дитячої літератури 

та дослідження універсальних та національних концептів певної культури. 

Результати дослідження можуть бути використані у подальшому аналізі дитячої 

картини світу. 

 

Ключові слова: концепт, ядерні та периферійні компоненти концепту, 

універсальні концепти, національні концепти, концептуальна картина світу, 

дитяча мовна картина світу, когнітивна інтерпретація, когнітивні ознаки.  

 

ABSTRACT 

 

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 Кyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Кyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Кyiv, 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 
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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.  

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 
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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.  
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ВСТУП 

 

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 [299, c. 14–

20]), «концептоманія» (А. Приходько [255, c. 17]) 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 та 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 [7], І. Голубовської [91], Ю. Караулова [141], 

О. Кубрякової [171], Д. Лихачова [195], А. Приходько [255], З. Попової [247], 

Й. Стерніна [296; 297; 298], В. Телії [304], Р. Фрумкіної [320, c. 167–177], 

В. Крофта [365], Е. Рош [401], Е. Сміта [407], В. Сухаровського [408], 

Дж. Тейлора [410], М. Шварца [405] та ін. 

Дитяча мовна картина світу є особливим способом концептуалізації 

дійсності, специфічним відображенням фізичних та психічних реалій у мові 

дітей. Відповідно, у одиницях мови дітей та їхніх лінгвальних реалізаціях 

представлено особливий тип світобачення. Незважаючи на важливість 

найпершого етапу розвитку картини світу, на сьогодні питання дитячої мовної 

картини світу належить до маловивчених. Різні аспекти дитячої картини світу 

представлені у працях О. Кубрякової [171; 172; 173], М. Блоха [43; 44], 

Н. Тухарелі [312; 313] та ін. 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=88215&author=%EC+%E0%EB%E5%F4%B3%F0%E5%ED%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
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Дитяча мовна картина світу аналізується в межах таких підходів, як 

когнітивна лінгвістика [204; 329]; функціональна репрезентація мови [280; 141]; 

евристичність мовленнєво-мисленнєвої діяльності (Т. Гридіна [98; 96; 95; 99; 

97], Т. Єрофєєва [115], Н. Семенченко [115], О. Снитко [283; 284], 

О. Рульова [267]) 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 і когнітивних факторів, що визначають 

розвиток дитини.  

Інтерес лінгвістів до вивчення мовлення дітей зумовлений насамперед тим, 

що результати таких досліджень дають уявлення про загальний процес 

формування мовлення, становлення понять, розкривають механізми номінації в 

цілому. Отримані в ранньому дитинстві знання та враження міцно фіксуються в 

асоціативно-вербальній мережі мовної особистості. Усе це посутньо впливає на 

спосіб сприйняття дійсності дорослого носія мови, на вибір мовленнєвих 

стратегій. 

Актуальність дисертації зумовлена необхідністю комплексного 

вивчення репрезентації універсальних концептів у дитячій мовній картині світу, 

відображеній в англомовній художній літературі для дітей, що дозволить 

розширити уявлення про специфіку вербалізації концептів, визначити 

національні концепти, встановити їх роль 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.  
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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. Тему дисертації 

затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від жовтня 2013 року, 

уточнено – протокол № 20 від 10 жотня 2017 року). 

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей мовної картини 

світу, що представлена творами сучасної авторської британської дитячої 

літератури як проекції дитячої мовної картини світу. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 окреслити основні напрями дослідження дитячої мовної картини 

світу в сучасній лінгвістиці;  

 довести можливість моделювання дитячої мовної картини світу 

шляхом створення відповідних концептів;  

 визначити універсальні та національні концепти в британській 

літературі для дітей, проаналізувати особливості їх вербалізації; 

 виділити структурні компоненти концептів у британській літературі 

для дітей; 

 визначити національно-культурну специфіку картини світу дитини 

у британському суспільстві. 

Об’єктом дослідження є концепти, що репрезентують мовну картину 

світу дитини в британській дитячій літературі, а предметом дослідження – 

мовні засоби їх вираження.  

Матеріалом дослідження є тексти британської дитячої літератури, а 

саме: англійські дитячі поезії (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.  



14 
 

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 аналізу 

концептів; аналіз словникових дефініцій – для характеристики лексичних 

номінацій в межах досліджуваних концептів; семантико-синтаксичний, 

когнітивно-семантичний та елементи методів компонентного та 

дистрибутивного аналізу застосовано для встановлення складових концептів та 

їх лінгвокультурних особливостей; метод когнітивної інтерпретації з 

подальшим узагальненням відповідних когнітивних ознак у вигляді тверджень 

про концепт було використано для з’ясування периферійних складових 

концептів.  

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 в 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, 
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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, існування комп'ютерів та 

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 системи понять і цінностей, 

що вважається важливим прищепити дітям і характерне для дитячого 

світосприйняття міфологічне мислення (персоніфікація іграшок, відображенння 

перетворення дитиною навколишніх предметів та перехід з реального у 

вигаданий світ в процесі дитячої гри, наявність казкових істот, що виступають 

персонажами/героями творів) і, відповідно, властивий дітям погляд на 

оточуючий 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.  
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5. У досліджених концептах, представлених в творах для дітей 

молодшого і середнього віку, простежуються певні відмінності, що підтверджує 

існуючий в 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 й 

аксіологічним забарвленням саме в дитячій картині світу; п'ять з семи 

досліджених у роботі концептів, а саме: 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 дисертації викладені в 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 та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

262 с., обсяг основного тексту – 190 с. Список використаної літератури містить 

550 праць (з них 61 – іноземними мовами), 121 джерело ілюстративного 

матеріалу та 10 словників. 

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 вивчення дитячого 

мовлення і світобачення, обґрунтовано поняття «концепт», «концептуальна 

картина світу», «мовна картина світу», «дитяча мовна картина світу», 

охарактеризовано 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. 

Другий розділ «Британські національні концепти в дитячій 

літературі» присвячено дослідженню національних концептів HOME, PRIVACY, 

MONEY в картині світу дитячої англомовної особистості, розроблено їх 

класифікацію, визначено вербальні засоби репрезентації цих концептів на 

матеріалі творів сучасної британської дитячої літератури, виявлено особливості 

дитячого уявлення про дім, приватність, гроші.  

У третьому розділі «Універсальні концепти, ціннісно значущі для 

дитячої картини світу» проаналізовано особливості вербалізації концептів 

MOTHER, BIRTHDAY, TOY, PLAY в семантичному просторі текстів сучасної 
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британської дитячої літератури; виявлено їх ядерні та периферійні компоненти; 

шляхом когнітивної інтерпретації відповідних когнітивних ознак 

сформульовано основні твердження про концепти. 

У загальних висновках підбито підсумки проведеного дослідження та 

окреслено перспективи подальших пошуків у руслі обраної тематики. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

ДИТЯЧОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

 

1.1. Особливості британської англомовної дитячої літератури як 

когнітивної основи формування картини світу дитини 

Різноманіття поглядів щодо поняття «дитячої літератури», представлених 

передусім у літературознавчих дослідженнях, вимагає уніфікування, а тому 

операційним у дисертації є найбільш загальна дефініція: дитяча література – це 

функціонуюча в дитячому середовищі частина загальної літератури, що 

представлена в спеціальних виданнях (книгах і періодиці), до якої належать 

твори словесного, образотворчого та дизайнерського мистецтва, доступні 

людині на початку її життя (в період дитинства) для опосередкованого або 

самостійного сприйняття картини образів світу з метою формування і розвитку 

особистості [234, с. 22]. Література для дітей – художні, науково-популярні та 

публіцистичні твори, написані письменниками безпосередньо для молодших 

читачів різних вікових категорій, починаючи з дошкільнят. Органічним її 

складником є фольклор із великою художньою та етнопедагогічною культурою, 

з багатством жанрів і форм (колискові пісні, забавлянки, скоромовки, загадки, 

казки, легенди, ігрові сюжети, пісні, думи тощо) [196, с. 398]. 

Однією з головних особливостей дитячої літератури є те, що вона 

виконує низку функцій, а саме: пізнавальну функцію, що передбачає пізнання 

дитиною світу і самої себе через накопичений людством досвід і знання; 

виховну функцію, яка полягає у формуванні в дитячої особистості морально-

етичного світогляду; комунікативну функцію, що зумовлена такою 

специфічною рисою дитячої літератури, як двоадресність її існування: 

створюють літературу дорослі, виходячи з потреб дітей; натомість сприймають, 

читають та оцінюють її як дорослі, так і діти, таким чином, між читачем і 

письменником є посередники. Більше того, як зауважує у своєму дослідженні 

О. Гульцев, кількість посередників між книгою і дитиною інколи є такою 

великою, що можна говорити про дитячу літературу як про об’єкт колективної 

творчості, про складне культурологічне явище в житті народу [101, с.14]. 
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Дитяча література виконує також навчально-освітню функцію, тобто допомагає 

навчати дітей через довідково-навчальну літературу, а також через ігрові форми 

художньої творчості (існують цікаві абетки, веселі правила поведінки у віршах і 

прозі, цікава математика, цікава граматика тощо). Оскільки хороша книга 

приносить емоційну насолоду, то цілком виправдано можна говорити і про 

естетичну функцію дитячої літератури. 

Дитяча література, безумовно, є частиною загальної літератури, вона 

розвивається паралельно до загального літературного процесу, вбираючи в себе 

все те цінне, що виявилося на її шляху. Водночас дитяча література суттєво 

відрізняється від творів для дорослих, це особливий феномен, адже дитяча 

книга має відповідати всім вимогам, які висуваються до книги для дорослих, а 

також враховувати дитячий погляд на світ. Специфіка дитячої літератури 

викликана своєрідністю читача: рівнем його психічного розвитку, віковими 

можливостями, інтересами і потребами. Для дитячої літератури необхідним є 

наявність адресата – читачів певного віку, яким призначена книга, тому кожне 

видання супроводжується приміткою, для якої групи читачів рекомендується 

певна книга, з урахуванням вікових психологічних особливостей дітей. 

В англомовній дитячій літературі найпоширенішою є така класифікація за 

віком: картонні книжки для найменших (board books) – від народження до 

2 років; книжки з малюнками (picture books) – для дітей віком від 2 до 6; книги 

для дітей, які тільки вчаться читати (books for beginning readers), – для дітей 5-

7 років; книги для наймолодших читачів (books for young readers) – для дітей 7-

9 років; книги для старших читачів (books for middle readers) – для дітей від 8 до 

11 років; книги для найстарших читачів (books for older readers) – для дітей 

віком від 11 до 12 років [406]. 

Слід зазначити, що як у радянському й пострадянському [259; 6; 14; 30; 

29; 34; 130; 109; 11; 133; 227; 234; 236; 266; 300 та ін.], так і в західному 

літературознавстві [363; 368; 374; 383; 384; 385; 386; 389; 390; 391; 397; 399; 

406; 416; та ін.] існує велика кількість досліджень, присвячених вивченню 

творів, написаних для дітей, дитячій літературі як загальному явищу та 

англомовній дитячій літературі й окремим її представникам; у цих 

дослідженнях розглядається значення дитячої літератури в 
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загальнолітературному процесі, зокрема літературній спадщині Великобританії, 

та співвідношення британської дитячої літератури із сучасною культурою.  

Перша офіційно визнана поява терміна дитяча література датується 

1853 р. і належить перу Ч. Діккенса: у своєму творі «Frauds on the Fairies» він 

згадав «the fairy literature of our childhood» (казкову літературу нашого 

дитинства) [404]. Використання терміна з академічною метою датується 1960 р. 

у США і 1980 р. у Великобританії.  

Терміни, якими користуються в сучасному англомовному 

літературознавстві на позначення дитячої літератури, – children’s literature, 

books for children, children’s fiction. Питання про змістове наповнення терміна 

дитяча література залишається дискусійним для зарубіжних дослідників. 

Можливо, частково це пов’язано зі специфікою терміна, коли назва 

певної категорії текстів визначається читацькою аудиторією – прикметник 

дитяча означає аудиторію читачів (на відміну від, наприклад, жіноча 

література – тобто створена жінками-авторами літературна творчість). 

Деякі дослідники зазначають, що більш точним буде вважати, що існує 

література для хлопчиків і література для дівчат [384, р. 51]. Інші вчені 

пропонують зосередитися на питанні про те, які саме тексти та твори вважати 

такими, що належать до дитячої літератури: все, що було коли-небудь написано 

для дітей, чи якісь конкретні жанри, та за якими критеріями це визначати. 

Сучасні дослідники пропонують враховувати такі положення у вирішенні цієї 

проблеми. 

По-перше, оскільки культурна концепція понять дитина та дитинство 

суттєво змінюється залежно від часу, країни, гендерної приналежності та 

читацької аудиторії, корпус текстів дитячої літератури і досі не є чітко 

визначеним. Ставлення до дітей і дитинства (а отже, і книги для дітей) двісті 

років тому настільки відрізняється від дітей і дитячої літератури сьогодення, що 

доречним є розрізняти історичну і сучасну дитячу літературу.  

По-друге, як зазначає один з відомих дослідників англомовної дитячої 

літератури П. Хант, на цей момент всі існуючі разом з художньою літературою 

жанри – казки (фольклорні та чарівні), міфи та легенди, балади та віршований 

дитячий фольклор – відносять до дитячої літератури [384, р. 20].  
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По-третє, одним із найголовніших критеріїв визначення належності того 

чи іншого твору до дитячої літератури багато дослідників пропонують вважати 

якість написаних для дитини творів, особливо в аспекті емоційних і моральних 

цінностей, які вони прищеплюють дитині: “This is what children's literature means 

in its most fundamental sense to every critic who uses the term: books which are 

good for children, and most particularly good in terms of emotional and moral 

values” [391, р. 30]. 

У своїй праці Children's Literature and British Identity, Imagining a People 

and a Nation відома дослідниця британської дитячої літератури Р. Кнут ставить 

за мету дослідити, як саме дитяча література Великої Британії формує 

національну ідентичність і характер (how children's book shape identity and 

character [389, p. 8]), як географія, історія та культурні ідеали окремої 

національної спільноти впливають на тексти дитячої літератури цього народу 

та як співвідносяться фольклорні твори і дитяча література. При цьому сама 

автор впевнена, що саме британська дитяча література сформувала її життєві 

ідеали і цінності, вплинула на те, що вона вважає важливим, красивим або 

смішним, наділила її тією внутрішньою «англійськістю» (an inner Englishness), 

що властива їй як особистості, незважаючи на те, що за народженням вона 

американка [389, p. 9]. Р. Кнут довела, що дитяча література впливає на 

самосвідомість нації і навпаки, тобто це двосторонній процес. Її дослідження 

охоплює два з половиною століття – з середини ХVIII до 90-х рр. ХХ ст., адже 

саме в цей період нові підходи до розуміння дитинства сприяли розвитку 

дитячої літератури, що пройшла різні цикли, зазнала розквіту та має добре 

документовану історію: “Preoccupied with childhood for over two centuries, the 

British have a literature for children that has undergone cycles and golden eras and 

has a well-documented history” [389, p. 9]. Історія дитячої літератури Великої 

Британії охоплює більше ніж два століття, вона налічує багато іконічних 

текстів, що стали справжньою класикою дитячої літератури. Автори творів для 

дітей спирались на фольклорні традиції, але водночас переробили і творчо 

переосмислили їх таким чином, щоб започаткувати нову традицію оповідань 

для дітей, створити нові жанри.  
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Дитяча література в Англії розпочалася, коли дитинство стали виділяти 

як окремий період життя і дітей почали сприймати як індивідів, що мають 

власні потреби й інтереси, в тому числі свою літературу. Дитяча література 

розвинулася завдяки зусиллям авторів які намагалися допомогти молодим 

людям вирішити, ким вони є, з ким себе ідентифікувати, що цінувати, яких 

цілей прагнути досягти [389, p. 13]. Подібної думки дотримується і К. Рейнолдз, 

який зауважує, що написання творів для дітей є частиною процесу соціалізації, 

отже, дитяча література покликана дати приклади хорошої правильної 

поведінки, допомогти читачеві визначитись, яким саме моделям поведінки 

слідувати, що згодом допоможе їм стати успішними в житті [399, p. 45]. 

Таким чином, дитяча література з самих своїх витоків слугувала засобом 

формування прийнятного світогляду. При цьому під прийнятним світоглядом 

Р. Кнут розуміє насамперед прагнення бути хорошим (to be good) відповідно до 

визначення цього поняття британським суспільством. Це поняття goodness в 

різні часи, історичні періоди розвитку дитячої літератури мало неоднакове 

наповнення, і автори також висвітлювали різні сторони цього поняття. Так, 

наприклад, Л. Керрол писав у своїх творах про необхідність виживання серед 

хаосу і дитячу хоробрість, Е. Несбіт наголошувала на важливості родини і 

дружби, К. Грем та Дж. Толкін – про важливість рідної домівки та велике 

значення пригоди, що здатна трансформувати людину і сприяє самопізнанню, 

П. Треверс цінувала стабільність і любов близьких. Головне, що всі без 

винятку, талановиті письменники в історії дитячої літератури Великої Британії 

через свої твори вчать молоде покоління сприймати себе як унікальну націю з 

видатним минулим і національною самобутністю, ідентифікувати себе як 

громадян своєї країни, що з гордістю називають себе англійцями / британцями 

[389, p. 18]. 

Одним з найбільш складних і суперечливих є також питання про 

виникнення дитячої літератури. Англійська дитяча література стала 

результатом тривалого літературного розвитку, пов’язаного з етапами 

міжнародного літературного процесу. 
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Найбільш відомою є періодизація розвитку дитячої літератури, 

запропонована Дж. Таунсендом [416] – видатним дослідником історії 

англійської дитячої літератури. Він виділяє чотири етапи: 

• до 1840 р. – етап зародження дитячої літератури; починають видаватися 

окремі книги для дітей; завдяки працям вчених і філософів дитинство визнають 

самостійним періодом життя; 

• 1840-1915 рр. – етап становлення і розквіту дитячої літератури, що 

триває протягом усього часу правління королеви Вікторії (1837-1901) і аж до 

початку Першої світової війни (1915); в дитячій літературі виникає велика 

кількість жанрів і напрямів, безліч талановитих дитячих письменників і цікавих 

творів; 

• 1915-1945 рр. – етап застою в дитячій літературі; період між Першою і 

Другою світовими війнами характеризується малим числом гідних згадки 

творів; в основному перевидаються твори попередньої епохи; 

• 1945-1975 рр. – етап розвитку і самовизначення дитячої літератури; саме 

в цей час відбувається зародження і становлення науки, що вивчає дитячу 

літературу, відбувається систематизація і класифікація знань. 

Період між Другою cвітовою війною і 1975 р. і, відповідно, далі в 

абсолютній більшості джерел розглядається як сучасний, що, на нашу думку, 

свідчить насамперед про спадкоємність та прихильність до традиції в 

британській літературі. 

Передумовою появи книг, написаних спеціально для дітей, як вже 

зазначалося вище, є усвідомлення суспільством того факту, що дитина – це 

окрема особистість зі своїми особливостями, бажаннями й інтересами. У 

середні віки до дітей ставилися як до маленьких дорослих: їх одягали як 

дорослих, якомога раніше навчали ремеслу, діти ділили з дорослими практично 

всі тяготи і турботи дорослого життя. Процес усвідомлення дитинства як 

своєрідного періоду життя з притаманними йому особливими емоційними та 

інтелектуальними характеристиками тривав понад чотири століття: з XII і до 

кінця XVII ст. Тільки наприкінці XVII ст. дітей почали віддавати в навчальні 

заклади, намагаючись захистити їх від проблем і труднощів дорослого життя, 

але таке відокремлення від родини не відбувалося легко, тим більше, що у 
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школах того часу дітей виховували суворо, розповсюджені були тілесні 

покарання, і тільки у XVIII ст. ставлення до дитини стало пом’якшуватись [359, 

р. 128]. Саме тому, як слушно зауважує О. Гульцев, у класичній літературі 

Cередньовіччя немає справжніх дитячих книг, якщо розуміти під цим книги, 

написані спеціально, щоб зробити приємне дітям; дитяча література в 

сучасному розумінні цього явища з’явилася тільки тоді, коли бажання потішити 

дитину стало превалювати над бажанням виховати й спрямувати її на шлях 

істинний [101, с.45].  

До винаходу першого друкарського верстата книги були великою 

рідкістю, адже вимагали багато праці і були надто дорогими: у Середньовіччя 

їх писали і зберігали тільки в монастирях, перші бібліотеки також були там. В 

епоху Відродження для бібліотек почали будувати окремі розкішні будинки 

(наприклад, бібліотеку у Флоренції було збудовано за ескізами Мікеланджело), 

у 1753 р. в Лондоні було засновано Бібліотеку Британського музею. За таких 

обставин писати книги для розваги дітей було недоцільно, насамперед, в 

економічному аспекті, принаймні до нашого часу не збереглося жодного 

документа тих часів, який можна було б назвати книгою для дітей. Були книги, 

які містили повчання для дітей, часто у вигляді віршованих творів (щоб 

настанови легше запам’ятовувалися), як, наприклад, «книги по етикету» (період 

розквіту цього жанру припадає на XV ст. – саме тоді книги писалися і 

переписувалися в монастирях). Існувала також величезна кількість усного 

матеріалу – легенди і лицарські романи про Трою, Короля Артура, св. Георгія і 

розповіді, відомі як «Діяння римлян» (Acts of Romans), які діти мали 

можливість почути. Також досить поширеними були байки Езопа і Рейнарда 

Лисиці (Reinard the Fox), розповіді і балади про Робіна Гуда і Рендольфа, графа 

Честерського; фольклорні твори – насамперед казки, що існували в усній 

традиції і переказувалися з покоління в покоління. Проте всі ці та інші історії 

не були призначені спеціально для дітей: діти і дорослі слухали і читали ті самі 

твори. Таким чином, можна дійти висновку, що передісторія дитячої літератури 

має два напрями: матеріал, який був призначений для дітей, але не був 

художньою літературою (більшість творів належала саме до цього напряму), і 
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матеріал, який був художньою літературою, але не був призначений 

безпосередньо для дітей [386, p. 683].  

Книги англійського першодрукаря В. Кекстона (William Caxton) належать 

водночас до обох напрямів. До 1479 р. він видав «Книгу з етикету» (The Book of 

Courtesy), a його першою книгою була «Історія Трої» (Recuyell of the Historyes 

of Troye, 1474). Пізніше він надрукував «Езоп» (Aesop) і «Рейнард Лисиця» 

(Reynard the Fox) [101, с.47].  

На початку XVIII ст. формується новий підхід до того, якою має бути 

література для дітей. Пов’язано це з впливом епохи Просвітництва, а 

безпосередньо в Англіі – з поглядами англійського філософа Д. Локка (John 

Locke), що у 1693 р. опублікував «Роздуми про освіту» (Thoughts Concerning 

Education, 1693), в яких відстоював більш м’які способи навчання і виховання 

дітей, ніж це було прийнято на той час в Англії. Він вважав, що дитина, яка вже 

навчилася читати, потребує приємного необтяжливого читання, відповідно до її 

можливостей, яке стане винагородою за її старанність і в той же час не буде її 

переобтяжувати непотрібною інформацією. Дж. Локк виявив, що існує 

серйозна нестача книг, які були б легкі та приємні для читання і не містили 

зайвої інформації. Все, що він зміг порекомендувати, крім Святого Письма, це 

«Езоп» і «Рейнард Лисиця» В. Кекстона. [386, p. 683-684].  

Приблизно у той самий час з’явилися три книги, яким, хоч вони й були 

написані для дорослих людей, судилося стати класикою дитячої літератури: 

«Мандри пілігрима» (The Pilgrim’s Progress, 1678) Дж. Беньяна; «Робінзон 

Крузо» (Robinson Crusoe, 1719) Д. Дефо і «Подорож Гуллівера» (Gulliver’s 

Travels, 1726) Дж. Свіфта. Ці твори мали величезне значення для дитячої 

літератури, оскільки саме вони стали своєрідними моделями популярних і 

донині в дитячій літературі типів оповіді: «Мандри пілігрима» лягли в основу 

дидактичної християнської літератури; «Подорож Гуллівера» започаткувала 

жанр фентезі; «Робінзон Крузо» заклав підґрунтя для англійської і світової 

робінзонади. Крім того, успіх, який зазначені твори мали серед дітей, допоміг 

усвідомити існування попиту на літературу для дітей.  

Нові погляди на літературу та дитинство, економічний підйом та 

розвиток технологій (а отже, ширші можливості для видавничої справи), 
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збільшення прошарку середнього класу (усе більше людей мали освіту, час і 

кошти, а також бажання читати книги) забезпечили сприятливі умови для 

розвитку англійської дитячої літератури. Починаючи з 1740 р. видання 

літератури спеціально для дітей стає прибутковим видавничим бізнесом. 

Найбільш популярним та впливовим серед видавців дитячої книги був Джон 

Ньюбері. У 1744 р. він публікує збірник для дітей «Маленька гарненька 

кишенькова книжечка» (Little Pretty Pocket-Book), що вважається більшістю 

дослідників першої дитячою книгою [234, с. 35]. Загалом Дж. Ньюбері видав 

близько 30 творів для дітей різних напрямів, серед яких найвідомішими є: 

«Гуді – Два черевика» (Goody Two-Shoes) – белетристика, «Філософська 

система Тома Телескопа» (Тоm Telescope’s Philosophy of Tops and Balls) – 

навчальна, та «Мелодії матінки Гуски» (Mother Goose’s Melody) – збірка поезій, 

до якої увійшли близько 50 дитячих віршиків і 20 сторінок з піснями Шекспіра, 

доповнена «Примітками, крилатими виразами і правилами поведінки, 

історичними, філософськими і критичними» (ці гумористичні примітки 

приписуються перу О. Ґолдсміта. Дж. Ньюбері видавав, продавав (книжковий 

магазин, власником якого він був з 1745 р, проіснував завдяки його 

послідовникам понад 100 років) та, ймовірно, сам писав книги для дітей. І хоч, 

на жаль, його книги не збереглися (до наших днів дійшла лише незначна 

кількість їх копій), значення книжок-іграшок Дж. Ньюбері (toy books) для 

дитячої літератури визнано в усьому світі. Х. Дартон  у своєму дослідженні 

історії дитячої літератури «Дитяча книга в Англії» (Children’s Books in England, 

1932) називає його «Ньюбері-Завойовник» (Newbery the Conqueror), а його 

діяльність – «епохою Ньюбері» (Newbery Invasion) [368, р. 7]. Він вважається 

батьком як англійської, так і американської літератури для дітей – на його честь 

з 1922 р. вручається медаль Джона Ньюбері (John Newbery Medal), 

американська щорічна літературна премія, що присуджується асоціацією 

American Library Association за видатний внесок в американську дитячу 

літературу. 

Проте Дж. Ньюбері був не єдиним, хто зрозумів, що видання дитячої 

літератури – прибуткова справа. Серед відомих видавців того часу – Т. Бореман 

(Thomas Boreman), який, починаючи з 1740 р., публікував свої «Гігантські 
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історії» (Gigantick Histories) – серію маленьких, розміром з листівку, книжечок; 

місіс Купер (Mrs Cooper of Paternoster Row), яка написала книгу «Нова дитяча 

іграшка» (The Child’s New Plaything,1743 р.) і перший відомий збірник дитячих 

віршів і примовок «Книжка Хлопчика з мізинчик» (Tommy Thumb’s Book, 

1744); та Дж. Робінсон (Mr. J. Robinson of Ludgate Street) – видав «Збірку для 

маленьких панів» (Little Master's Miscellany, 1743).  

У дитячій літературі кінця XVIII – початку XIX ст. співіснують 

комерційна (видавництво дитячої літератури) та дидактична тенденції, основні 

представники останньої зі згаданих – автори-жінки (оскільки саме в цей період 

написання літератури стало вважатися жіночим заняттям): Сара Триммер (Sarah 

Trimmer, 1741-1810), Марія Эджворт (Maria Edgeworth, 1767-1849), Місіс 

Шервуд (Mrs. Sherwood, 1775-1851) і Кетрін Сінклер (Catherine Sinclair, 1800-

1864). 

Дидактична (повчальна) література (XVII – поч. XIX ст.) спрямована на 

соціальну адаптацію дитини, і тому особливе значення для неї мали соціальні 

традиції і моральні підвалини суспільства; автори книг для дітей прагнули 

виховати в дитині слухняність, лагідність, релігійність, застерегти від 

диявольської спокуси і вселити страх Божий. До середини XIX ст. книжки 

написані для дітей оцінювали здебільшо за їх здатністю “to preach, teach, exhort 

and reprimand” (проповідувати, вчити, наставляти й оголошувати догану) [395, 

р. 412] – тобто реалізовувалася насамперед виховна функція дитячої літератури. 

Ситуація змінилась в 1865 р., коли вийшла друком «Аліса в країні чудес» 

Л. Керрола. З цього моменту важить передусім креативне використання творчої 

уяви для написання творів для дітей, а отже, реалізується розважальна функція 

дитячої літератури.  

Слід зазначити, що протистояння між розважальною і виховною 

функціями дитячої літератури існує певною мірою і нині – усе ще ведуться 

дискусії про потребу в соціалізації дитини як члена суспільства, у прищепленні 

домінантних цінностей суспільства, в залученні до культурних цінностей тощо.  

Дитяча література 1840-1915 рр. розвивалася у добу королеви Вікторії. 

Для дитячої літератури цього періоду характерно, по-перше, те, що основними 

читачами залишаються представники середнього і вищих класів; по-друге, 
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актуалізується розподіл дитячої літератури на «чоловічу» і «жіночу», 

відповідно, отримують свій розвиток нові жанри – пригодницький та 

історичний романи (чоловіча література) та сімейно-побутовий роман (жіноча 

література). Тематика і сюжети творів відображають соціальні тенденції того 

часу: вважалось, що основне призначення чоловіків – завойовувати і 

перемагати, досліджувати нові землі і подорожувати, відповідно, 

культивуються такі якості, як сила, хоробрість, мужність, натомість для жінок 

головне – дім, родина, діти, отже, цінуються насамперед слухняність та 

благочестя, покірність і стриманість. 

Серед найбільш відомих авторів і творів пригодницького жанру можна 

назвати такі: Й.  Вісс (J. D. Wyss) (Swiss Family Robinson, 1814); М. Рід (Mayne 

Reid); Ф. Купер (Fenimore Cooper) – «Ріф Марка» (Mark’s Reef, 1847); 

Р. Баллантайн (R. M. Ballantyne) – «Кораловий острів» (The Coral Island, 1857); 

W. H. G. Kingston (The Three Midshipmen, 1862), Дж. Генті (G. A. Henty, 1832-

1902) – написав 17 книжок для дітей; Р. Л. Стівенсон (Robert Louis 

Stevenson, 1850-1894) – «Острів скарбів» (Treasure Island, 1883); Райдер Хаггард 

(Rider Haggard, 1856-1925) – «Копі царя Соломона» (King Solomon’s Mines, 

1885). Серед авторів і творів сімейно-побутового роману цього періоду 

найбільш відомими є такі: Е. Ветерел (Ellzabeth Wetherell, 1819-1885) (The 

Wide, Wide World, 1850), Ш. Янг (Miss Charlotte M. Yonge, 1823-1901) (The 

Daisy Chain, 1856); Луіза Мэй Элкот (Louisa May Alcott,1832-1888) – «Маленькі 

жінки» (Little Women, 1868; Good Wives, 1869); Ф. Бернет (Frances Hodgson 

Burnett) (Little Lord Fauntleroy, 1885; Little Princess, 1905; The Secret Garden, 

1910). 

Однією з найцікавіших, на думку Дж. Таунсенда, рисою літератури 

XIX ст. є поступове повернення і, відповідно, реабілітація народних казок, що 

до цього були під забороною з різних причин: Тюдори і Стюарти вважали їх 

селянським маренням (peasant absurdities), пуритани – небезпечною і 

аморальною дурницею (dangerous and immoral nonsense); пізніше, у XVIII ст. 

культивувалася думка, що казки суперечать здоровому глузду (contrary to 

reason), проте весь цей час вони користувались попитом серед основної маси 

населення [386, p. 687]. Те, що народні казки почали друкувати, пов’язано, 
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певною мірою, з розквітом романтизму в Англії (90-ті роки XVIII ст. та 1815-

1830 рр.), коли почали цінувати уяву. На початку XIX ст. Б. Табарт (Benjamin 

Tabart), власник магазину дитячої книги, видав серію книг під назвою «Дитяча 

бібліотека» (Juvenile Library), до якої включив переклади казок Ш. Перро і 

мадам д’Онуа, історії з «Тисячі і однієї ночі» та обробки багатьох британських 

фольклорних сюжетів, у тому числі легенд про Робіна Гуда. У 1807 р. в обробці 

Б. Табарта вперше була опублікована найвідоміша англійська народна казка 

«Джек і бобове стебло» (Jack and the Beanstalk). Трохи згодом, у 1823-1826 рр., 

переклали казки братів Ґрімм (German Popular Stories). В середині XIX ст. 

склалися найбільш сприятливі умови для масового видання дитячої книги: 

населення швидко зростало, підвищувався рівень грамотності, видання книг 

стало професією. Казки стали популярним жанром у найбільш прогресивних 

письменників, до яких належав, зокрема, Дж. Раскін (John Ruskin), що в 1851р. 

видав свої відомі казки The King of the Golden River. 

Далі деякі дослідники, зокрема, П. Хант [383], виділяють три періоди, 

протягом яких було написано книги для дітей, що стали згодом класичними 

творами британської дитячої літератури: 

1. Перший період (середина XIX ст. (1860-ті рр.) – час, коли літературна 

казка досягла свого розквіту – з’явилися твори Л. Керрола (Alice's Adventures in 

Wonderland, 1865 та ін.), Ч. Кінгслі (Charls Kingsley 1819-1875) (The Water 

Babies, 1864), Е. Ліра (Edward Lear 1812-1888) (A Book of Nonsense, 1846; 

Nonsense Songs and Stories, 1870), Р. Л. Стівенсона та ін. Водночас із 

поверненням в дитячу літературу казок, особливої популярності в Англії набув 

жанр фантастики – найбільш знакові фантастичні твори XIX ст. написані саме 

англійськими авторами. Серед найвідоміших письменників-фантастів і творів 

цього періоду – Дж. Макдональд (Geordge MacDonald, 1824-1905) (At the Back 

of the north wind, 1871; The Princess and the Goblin, 1872), Р. Кіплінг (Rudyard 

Kipling) (Puck of Pack’s Hill, 1906) та серія з 14 книг про країну Оз Ф. Баума 

(L. Frank Baum, 1856-1919). 

2. Другий період (кінець XIX ст. – початок ХХ ст.) – пізня Вікторіанська 

епоха і рання Едвардіанська епоха. В цей час вийшли твори дитячої літератури 

таких авторів, як Г. Лофтінг (Hugh Lofting, 1886-1947) – книги про доктора 
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Дуліттла (написав 20 творів, 1920-1952), Р. Кіплінг (Rudyard Kipling) – «Книга 

джунглів» (The Jungle Book 1894); Just so Stories, 1902); А. А. Мілн (Alan Milne) 

– «Вінні Пух» та ін. (Winnie-the-Pooh, 1926; The House at Pooh Corner, 1928), 

Дж. М. Баррі – «Пітер Пен» (Peter Pan), К. Грем (Kenneth Grahame, 1859-1932) – 

«Вітер у вербах»,(The Wind in the Willows, 1908); та Б. Поттер (Beatrix Potter 

1866 –1943) «Казки про Кроліка Пітера» (The Tale of Peter Rabbit,1902). 

Розповіді про тварин, що стали популярним жанром у цей час, можна поділити 

на два основних типи: про тварин, яким надано людські якості та про 

звичайних тварин. Прикладом оповідань першого типу, в яких тварини 

розмовляють, носять одяг, ходять у гості один до одного і живуть сім’ями, як 

звичайні люди, є твори Б. Поттер, Е. Аттлі (Alison Uttley, 1884-1976), К. Грема 

та ін. До другого типу творів, у яких тварини показані в природних умовах, 

можна віднести твори Е. Сетона-Томпсона (Ernest Thompson Seton, 1860-1946), 

Г. Вільямсона (Henry Williamson) або Дж. Джорджа (Jean George). 

Період після Першої світової війни (1920-рр.) був періодом застою для 

англійської дитячої літератури. Нові хороші книги майже не з’являлись, 

нестача паперу значно скоротила число нових творів і не давала можливості 

передруковувати старі, у суспільстві спостерігалося загальне падіння інтересу 

до дитячої літератури. Отже, кількість виданих у цей час творів, що стали 

згодом класикою дитячої літератури, зовсім незначна –насамперед книги У. де 

ла Мара (Walter de la Mare, 1873-1956) (Broomsticks,1925); Е. Фар’єон, 

Г. Лофтінга, А. Мілна, Дж. Мазефілда, П. Треверс і Дж. Р. Толкіна. Спільним 

для всіх цих творів є те, що вони належать до жанру фантастики. Розквіт цього 

жанру, можливо, пов’язаний із напруженою політичною ситуацією; дитячі 

письменники, занурюючи дитину у світ мрій, фантазій і казок, намагалися 

таким чином відволікти її від труднощів і проблем післявоєнного життя. 

Реалістичні риси англійська дитяча література починає набувати лише в 30-

ті рр. ХХ ст., але й тоді вона не мала практично нічого спільного з дійсністю. За 

сюжетами автори звертаються до історичних та пригодницьких тем та до життя 

звичайної англійської сім’ї – на перший план виходять теплі сімейні стосунки і 

життя в родинному затишному колі. 
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Найкращим фантастичним твором 30-х рр. ХХ ст. став «Хоббіт» (The 

Hobbit, 1937) Дж. Р. Р. Толкіна (J. R. R. Tolkien). Дж. Р. Р.Толкін написав 

«Хоббіта» в той час, коли був професором в Оксфорді, експертом по Беовульфу 

і північним сагам. Кількома роками пізніше він написав власну сагу – «Володар 

кілець» (The Lord of the Rings, 1954), пов’язану з книгою «Хоббіта» головними 

дійовими особами. Дж. Р. Р. Толкін вважав, що казки читають не тільки діти: 

якщо казка існує як жанр і заслуговує на те, щоб її читали, то її слід писати і 

для дорослих. Останні глибше пізнають зміст і винесуть більше, ніж діти. Отже, 

як вид справжнього мистецтва казки повинні відповідати віку дітей за ідейним 

змістом і розміром, так само, як, наприклад, і передмова до поетичних, 

історичних або наукових робіт [415, р. 43]. Такі тексти належать до літератури, 

яку сучасні дослідники називають crossover fiction [399, p. 35]. Ідеться про 

літературу, яка водночас цікава і для дорослих, і для дітей. Але якщо раніше 

типовим явищем було те, що діти читають твори, написані для дорослих 

(Мандри Гулівера, Пригоди Робінзона Крузо та інш), то з XIX ст. частіше 

відбувається навпаки: твори для дітей із задоволенням читають і перечитують 

дорослі (до таких належать, наприклад, більшість творів Марка Твена, книги 

про пригоди Аліси Л. Керрола, та в XX ст. – серія книг про Гаррі Поттера 

Дж. Роулінг та трилогія Ф. Пулмана «Темні матерії» (His Dark Materials). 

3. І третій період – це післявоєнні роки після Другої світової війни, які 

називають золотим віком британської дитячої літератури. Два ключових 

фактори сприяли такому розквіту британської дитячої літератури. По-перше, це 

поступове поширення державної освіти – від недільних шкіл до закладів 

всезагальної початкової освіти, що означало, з одного боку, більшу кількість 

дітей, що навчались читати, а, з іншого боку, – професійний інтерес дорослих, 

батьків та вчителів, до дитячої літератури і, відповідно, появу шкільних 

бібліотек із дитячою літературою, зростання кількості різноманітних тренінгів 

для вчителів. По друге, це поява і поширення інноваційних поліграфічних 

технологій у видавничій справі, що уможливили налагодження масового друку 

із відповідною увагою до формату книжок дитячої літератури.  

Після знакових творів дитячої літератури в літературних творах для дітей 

ХХ ст. розвиваються різноманітні моделі дослідження ключового життєвого 
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досвіду, що відображають складність суспільства у сприйнятті дитини-читача – 

“a diversity of modes of exploration of central life experiences, reflecting the 

complexity of society as it is experienced by child readers” [402, р. 21]. Визнано, 

що діти, можливо, є малими, але емоції та почуття, які вони 

переживають, великі: “It was realised that young children may be small, but their 

emotions are large” [385, р. 390]. 

Для дитячої літератури ХХ ст. характерним є відображення подій, 

значущих для конкретної нації. Для Великобританії Друга світова війна і 

повоєнні роки були особливо важкими, тому, як і після Першої світової війни, 

особливого поширення набуває жанр фантастики. Письменники намагаються 

захистити дітей від опису важкого сімейного побуту, цілковитого занепаду і 

смерті, які принесла війна. Цікаві книги з реалістичним сюжетом, в тому числі і 

книги про війну, з’явилися лише в середині 1950-х. Період з 1950 по 1970 рр. – 

це час, коли в країні формується нове покоління талановитих дитячих 

письменників, а отже, кількість цікавих книг стрімко зростає. 

Одним із таких талановитих авторів є К. С. Льюїс (С. S. Lewis, 1898-

1963), що написав серію книг для дітей про фантастичну країну Нарнію (Narnia 

books, 1950-1956). В одній зі своїх робіт К. Льюїс підкреслював, що єдиною 

причиною, яка спонукала його до написаня книги для дітей, стало те, що це 

кращий вид мистецтва, щоб висловити свої думки [392, р. 207]. Інші відомі 

автори і твори цього періоду: М. Нортон (Магу Norton) з її циклом 

«Позичальники» (The Borrowers, 1952-1961), присвяченим пригодам маленьких 

чоловічків – домовиків, які мешкають в найвіддаленіших куточках будинку; 

Е. Б. Вайт (Е. В. White) з його книгами «Павутиння Шарлотти» (Charlotte's Web, 

1952) та «Стюарт Літтл» (Stuart Little, 1945) – ці твори американського дитячого 

письменника-фантаста є надзвичайно популярними у Великобританії. І, 

звичайно, не можна не назвати Р. Дала (Roald DahI, 1916-1990), насамперед 

його книги для дітей «Джеймс і гігантський персик» (James and the Giant Peach, 

1961), «Чарлі і шоколадна фабрика» (Charlie and the Chocolate Factory, 1964) та 

ін. (Fantastic Mr Fox, 1970, The Witches, 1983; Matilda, 1988).  

Наприкінці ХХ та на початку ХХІ ст. в дитячій літературі все виразнішим 

стає процес змішування жанрів (книги Р. Дааля, Дж. Роулінг) – у соціально-
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побутову прозу (про звичайне життя дітей в родині, школі, стосунки з друзями) 

все частіше проникають елементи фантастики та казкової умовності.  

Водночас, на тлі загального визнання факту, що дитяча література має 

суттєвий вплив на формування особистості дитини, з’являється тенденція, яку 

наслідує абсолютна більшість сучасних англійських авторів: писати дитячі 

книги, головним героєм яких є такий само хлопчик чи дівчинка, як і 

потенційний читач. Такий підхід забезпечує ідентифікацію читача з 

персонажами книги і допомагає дитині вирішити її особистий внутрішній 

конфлікт, запропонувавши певну модель поведінки.  

Для творів британської дитячої літератури першої половини XX ст. 

характерним є зображення типовими героями дітей, що належать переважно до 

європеоїдної / білої раси, представників середнього класу, які зростають у 

родині з двома гетеросексуальними батьками та (часто) прислугою; діти багато 

часу проводять без нагляду дорослих, на природі, і мають прекрасно розвинені 

фізичні і ментальні здібності (вони здатні, наприклад, плавати в морі, скакати 

на поні, розкривати злочини тощо) [399, p. 37]. На відміну від американської 

дитячої літератури, де згодом з’явилися й інші типи героїв-персонажів дитячих 

творів (представники інших рас, інших соціальних класів, діти з неповних сімей 

або одностатевих родин), сучасна британська дитяча література, незважаючи на 

те, що така тенденція подекуди критикується [385, p. 691], залишається досить 

традиційною у виборі дитячих персонажів і нині – переважно це щасливі діти з 

білих гетеросексуальних сімей середнього достатку. Пов’язано це, на думку 

К. Рейнолдза, з якою ми цілком погоджуємось, із тим, що вибір тематики та 

проблематики дитячої літератури визначається представниками домінуючої 

культури: “Almost invariably, members of the dominant culture in any country will 

be the principal gatekeepers – creators, publishers, educators, librarians, parents – of 

children's literature, and what they choose to offer will inevitably be influenced by 

their own understanding of and aspirations for childhood and literature” [399, p. 39]. 

(Майже незмінно члени домінуючої культури в будь-якій країні є головними 

брамниками (тобто тими, хто фільтрує та подає інформацію дітям – Т. Ч.) – 

творцями, видавцями, педагогами, бібліотекарями, батьками – дитячої 

літератури, і те, що вони обирають і пропонують, неминуче витікає з їх 
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власного розуміння того, чим є дитинство і дитяча література, та зумовлено 

їхніми прагненнями щодо останніх).  

Проте деякі письменники, дотримуючись характерної для сучасної 

літератури традиції змішування жанрів, поєднуючи реальність із фантастикою, 

трагедію з комедією, поступово урізноманітнюють героїв та розширюють коло 

питань, що порушуються в дитячій літературі (так, наприклад, діти з неповних 

сімей, з розлученими батьками, діти без батьків та соціально-незахищені діти є 

героями творів Дж. Вілсон і, відповідно, проблематика її творів стосується 

проблем подібних сімей; питання гендерної нерівності висвітлюється в книзі 

Е. Файн «Bill's New Frock», 1989). 

До найвідоміших дитячих письменників кінця ХХ – поч. ХХІ ст. 

належать Д. Кінг-Сміт (Dick King-Smith) – твори про тварин, Дж. Вілсон 

(Jacqueline Wilson) (сімейно-побутова проза), Е. Файн (Anne Fine) – сімейно-

побутові та соціальні романи, твори про тварин, Ф. Саймон (Franchesca 

Simon) – сімейно-побутова проза, М. Морпурго (Michael Morpurgo) – 

пригодницькі твори, книги про війну, книги про тварин, А. Альберг (Allan 

Ahlberg) – книжки з малюнками, Є. Ібботсон (Eva Ibbotson) – історичні, 

романтичні, фантастичні твори, Дж. Роулінг (J. K. Rowling) та ін. Головним 

залишається той факт, що, незважаючи на появу всіляких «новомодних» 

гаджетів, діти люблять читати, а дорослі розуміють, наскільки це важливо, 

корисно і приємно: “Nothing in a child’s intellectual development offers more 

pleasure or more excitement than a good book. Nothing lasts longer in memory than 

childhood reading experience. And nothing ensures the success of a child more in 

society than being read to from infancy through young adulthood. Reading books to 

and with children is the single most important thing a parent, grandparent or 

significant adult can do” [382, р. XI]. 

Дитяча література є тією базою, на якій формується світогляд людини. 

Дитячі письменники виконують важливу культурну місію, виховуючи в 

молодому поколінні британців національну самосвідомість, прищеплюючи 

дітям ідеали та цінності, важливі для британського менталітету, забезпечуючи 

їх становлення як особистостей, водночас даючи їм можливість стати частиною 

британської спільноти. Тексти дитячої літератури стали своєрідним засобом 
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передачі новому поколінню сукупності духовних, філософських і соціальних 

ідей та поглядів, що забезпечують підтримку молодих людей на їх життєвому 

шляху, допомагають визначитися з їх орієнтирами, зробити правильний вибір. 

 

1.2. Сучасні дослідження дитячого мовлення і світобачення 

У результаті опрацювання наукових досліджень, об’єктом вивчення яких 

є дитяча картина світу (М. Блох [43; 44], О. Шмельов [352], О. Шахнарович 

[345; 346; 347], О. Кубрякова [168; 170; 171; 172; 173], Ю. Караулов [141], 

О. Алімурадов [8], І. Амзаракова [10]), у дисертації сформовано підхід, 

відповідно до якого аналіз дитячої картини світу передбачає два етапи. Перший 

етап пов’язаний із вивченням процесу формування дитячої КС. У межах 

обраного напряму дослідження йдеться про картину світу, яку формують 

дорослі для дітей засобами рідної мови, що, відповідно, вербалізована в текстах 

для дітей. Дитяча література навчає читачів цінностей, вірувань та традицій, 

рідної мови, культурної спадщини, історії, казок та міфів англійського народу, 

що є важливим у формуванні національної ідентичності. 

Другий етап дослідження спрямований на вивчення сутнісних 

характеристик дитячої картини світу, тобто як ця КС відзеркалюється в 

дитячому мовленні.  

Дослідження дитячого мовлення (далі – ДМ) ґрунтуються на ідеях 

зарубіжних та вітчизняних дослідників, пов’язаних з аналізом процесу 

мислення [88; 329; 343; 360; 375; 378; 379; 381; 387; 392 та ін.]. У більшості 

наукових праць, присвячених ДМ, вихідними є ідеї Ж. Піаже, засновника 

школи генетичної психології, про розвиток сприйняття й мислення дитини, 

становлення її інтелекту та мовлення. Так, на думку Ж. Піаже, оволодіння 

мовою залежить від загального розумового (когнітивного) розвитку 

дитини [238, с. 32]. Натомість Л. Виготський, вважає мислення та мовлення 

взаємозалежними [77]. Зважаючи на історію вивчення ДМ, можемо 

стверджувати, що наукові розробки Л. Виготського, О. Леонтьєва, 

Д. Ельконіна [81; 77; 187; 188; 355], які є теоретико-методологічною основою 

аналізу ДМ, визначають подальшу дослідницьку парадигму світосприйняття 

дитини. 
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Вивчення ДМ здійснюється в таких аспектах: діяльнісний підхід [189; 80; 

201]; онтопсихолінгвістика [272]; екстралінгвістика [10; 151]; асоціативна 

поведінка [36; 398]; мотиваційна рефлексія [99; 265; 345; 321]. Вихідним у 

зазначених дослідженнях є розуміння ДМ як особливого етапу онтогенетичного 

розвитку мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, що 

співвідноситься з розвитком комунікативних здібностей дитини, які 

відповідають таким чинникам, як соціальне мовлення, егоцентричне мовлення 

та внутрішнє мовлення. 

Принагідно слід окреслити також коло суміжних питань, що 

порушуються у процесі вивчення ДМ. Наприклад, М. Львов виокремлює сім 

напрямів дослідження: (1) вікові зрізи; (2) новотвори у ДМ; (3) сфери мови та їх 

відображення у мовленні; (4) мовлення як самовираження дитини (поетична 

творчість та ін.); (5) механізми мовлення в їх розвитку (вибір слів, словесних 

асоціацій та ін.); (6) шляхи формування мовного чуття; (7) засвоєння мовної 

норми, причин мовних помилок тощо [204, с. 181]. 

Незважаючи на потужний розвиток теорій, пов’язаних з аналізом ДМ, 

особливості ДМ досі залишаються предметом дослідження багатьох 

вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. На особливу увагу заслуговують наукові 

напрацювання С. Цейтлін, яка обґрунтувала лінгвістичний підхід до 

дослідження ДМ [326; 327; 328; 329]. Вивчення ДМ, на думку С. Цейтлін, має 

інтердисциплінарний характер, оскільки ґрунтуються на результатах 

психологічних, фізіологічних, соціологічних, філософських та педагогічних 

праць [328, с. 9].  

Інтерес лінгвістів до вивчення мовлення дітей зумовлений насамперед 

тим, що результати таких досліджень дають уявлення про загальний процес 

формування мовлення, становлення понять, що засвоює дитина в процесі 

опанування мовою, розкривають механізми номінації в цілому. У такому разі 

цілком логічним є аналіз феномену ДМ у межах когнітивної лінгвістики, що 

сформувалася на межі ХХ-ХХІ ст. Отримані в ранньому дитинстві знання та 

враження міцно фіксуються в асоціативно-вербальній мережі мовної 

особистості. Усе це суттєво впливає на спосіб сприйняття дійсності дорослого 

носія мови, вибір мовленнєвих стратегій. 
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Лінгвістичні студії, присвячені аналізу ДМ, є системоцентричними. 

Специфіка мови дитини розглядається в контексті відповідності / 

невідповідності конкретних реалізацій в узусі [191; 329; 322]. При цьому 

встановлено таку закономірність: систему, тобто найбільш загальні правила 

мови, діти опановують раніше, ніж норму.  

Мова дитини характеризується своєю внутрішньою системністю, яка на 

кожному з етапів онтогенезу постає у вигляді закріплених у мовній свідомості 

особистості дитини асоціативних зв’язків та опозицій між вже засвоєним 

мовним матеріалом і тим, що дитина пізнає [81, с. 10–32; 187]. Особливо 

слушними в такому разі є спостереження американського дослідника 

Д. Слобіна, зроблені в 70-х рр. ХХ ст., про те, що в дитини є власне «почуття 

правила», яке поступово, з розвитком її лінгвістичної компетенції 

«наближається до нормативного» [280, с. 104]. 

Відтак, засвоєння мови дитиною є процесом, який засвідчує становлення 

різних рівнів її мовної здібності, апробацію виявлених закономірностей у 

мовній практиці, творення різноманітних асоціативних систем інтерпретації 

позамовного та мовного досвіду у свідомості мовної особистості. Засвоєні 

дитиною правила мовленнєвої поведінки відображають «розвиток 

семантичного, лінгвокогнітивного та мотиваційного рівнів лінгвістичної 

компетенції. Перший пов’язаний із засвоєнням значень загальновживаних слів, 

другий – із формуванням знань про світ і мовну картину світу, третій 

характеризує здатність мотивувати вибір певної стратегії мовної поведінки, 

наявність усвідомленої установки на використання й породження мовних 

одиниць відповідно до мети спілкування» [141, с. 26]. Рівень розвитку 

лінгвістичної компетенції, мовної здібності зумовлює мовну активність, тобто 

перехід від знань мови до її вживання. У свою чергу, мовна активність як прояв 

мотиваційного рівня мовної здібності дитини може виражатися в порушенні 

мовного «правила» (норми, канону) з метою привернути увагу до 

нестандартності форми мовної поведінки. На думку Л. Виготського, така 

«рання наявність специфічної установки, якої вимагає мистецтво, безсумнівно 

вказує на психологічну спорідненість мистецтва та гри для дитини» [81, c. 248–

249]. 
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Крім того, в межах системоцентричного підходу ДM розглядається як 

сфера реалізації потенціалу мовних форм і значень, творчого відображення 

закономірностей мовної системи, які пізнає дитина. Таке розуміння передбачає 

евристичність мовленнєво-мисленнєвої діяльності дитини, а отже, демонструє 

різноманітні зв’язки між мовою та дійсністю, здатність до інтуїтивної дії у 

просторі мовних можливостей [95, с. 122]. Так, Т. Грідіна вважає визначальною 

рисою лінгвістичної специфіки мовної діяльності дитини лінгвокреативність, 

яка проявляється не тільки на рівні слова, а й тексту. На рівні слова 

лінгвокреатівність виражається у вигляді лексико-семантичних інновацій та 

переосмислення узуальної лексики, на рівні тексту – у вигляді мовної гри і 

наративної діяльності дитини [95, с. 122]. Т. Єрофєєва та Н. Семенченко 

розглядають нестандартність використання дітьми узуальних слів та 

словотвірних номінацій як основу експресивності ДМ [115, с. 77]. 

Експресивність таких явищ усвідомлюється поза сферою їхнього 

функціонування: дитина не відчуває їхньої аномальності й створеного 

комічного ефекту через незнання норми. Такими, наприклад, є численні дитячі 

псевдотлумачення значень слів, які дитина не усвідомлює як парадоксальні. 

У межах системоцентричного напряму дослідження ДМ доведено, що 

дитина засвоює мову не просто як сукупність мовних реалізацій, а як 

операціональний механізм [378, р. 43]. Таке теоретичне положення уможливило 

перехід наукових студій ДМ у системно-функціональну парадигму, 

актуалізовану нині в онтолінгвістіці, психолінгвістиці й когнітивістиці. 

Термін «онтолінгвістіка» увійшов до наукового обігу порівняно недавно. 

Останній є аналогом словосполучення «лінгвістика дитячого мовлення», 

причому «онтолінгвістика» увиразнює те, що увагу зосереджено передусім на 

вивченні лінгвістичних особливостей ДМ. Крім того, онтолінгвістичні методи 

та прийоми дозволяють проаналізувати становлення й функціонування ДМ з 

урахуванням ряду екстралінгвальних факторів: наприклад, оточення мовця. 

К. Сєдов, наголошуючи на інтердисциплінарності досліджень, пов’язаних із 

вивченням ДМ, послуговується терміном «онтопсихолінгвістіка» [272]. Інші 

терміни «мовний онтогенез», «логогенез» мають ширше значення: в першу 
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чергу, увага акцентується не на лінгвістичній складовій процесу освоєння мови, 

а на суміжних психологічних та психофізіологічних чинниках. 

Дослідження мовної свідомості дітей здійснюється здебільшого в аспекті 

онтогенезу словотворення, номінативних та інтерпретативних стратегій, 

механізмів текстопородження у мові дітей [56; 171; 329]. Щодо особливостей 

дитячої асоціативної поведінки, у колективній монографії Н. Бересневої, 

Л. Дубровської та І. Овчиннікової, присвяченій вивченню мовного значення в 

онтогенезі, подано детальний аналітичний огляд літератури з проблеми 

специфіки дитячих асоціацій [36, с. 74–75], що має важливе теоретико-

методологічне значення для обґрунтування наукового інструментарію 

дослідницьких практик, пов’язаних із ДМ.  

Протягом останніх десятиріч факти ДМ розглядаються вченими не по 

«вертикальній», а по «горизонтальній осі», з особливою увагою до внутрішньої, 

функціональної системності [378, р. 65]. Такий підхід ґрунтується на розумінні 

ДМ як відносно самостійної діяльності, зумовленої власними цілями, 

мотивами. Засоби цієї діяльності, з одного боку, такі ж самі, що й у дорослих, 

проте абсолютно інші за своїм функціональним навантаженням мовних 

елементів.  

У межах функціонального підходу ДМ – дискурс, який формується у 

процесі накопичення мовного досвіду і осягнення механізмів мови. Динамічні 

системи форм та значень послідовно змінюють одна одну, що дозволяє дитині 

задовольняти свої комунікативні та когнітивні потреби в умовах когнітивного 

або мовного (номінативного) дефіциту, а також досягти «гармонії» форм та 

значень [373]. 

Аналіз ідей Е. Кубрякової [168], Н. Лепської [191] свідчить про те, що 

орієнтованість свідомості дитини на співвідношення плану змісту і плану 

вираження одиниць мови, пошук зв’язку між ними мислиться як мотиваційна 

рефлексія, визначена Т. Гридіною як «особлива форма метамовного мислення, 

пов’язана з усвідомленням (розумінням) внутрішньої форми слова (виявленням 

умотивованості найменування)». При цьому в дослідженнях ДМ наголошується, 

що мотиваційна рефлексія є однією з основних ментальних домінант мовної 

свідомості дитини [222, с. 16], яка «висвітлює» когнітивні підстави, покладені в 
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основу інтерпретації змісту та форми мовних одиниць. Крім того, саме 

мотиваційна рефлексія «виявляє ті креативні ходи, що підказані дитині власне 

мовною технікою» [95, с. 21].  

Рефлексивна діяльність виводить несвідомі, «глибинні» механізми 

мислення на свідомий, «вершинний» рівень. Узагальнюючи окреслені ідеї, можна 

дійти висновку, що рефлексія в ДМ 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. 

Усе це зумовило подальший інтерес дослідників, які зосередили увагу на 

рефлексивних здібностях дитини, у тому числі й схильності до метамовної 

рефлексії [77; 200; 354]. Основними чинниками, які зумовлюють різні прояви 

рефлексивного мислення дитини (в тому числі мовленнєвого), є часовий фактор, 

когнітивний фактор, фактор комунікативної потреби, пов’язаний із розвитком 

мовної здібності дитини, фактор креативності тощо [150, с. 17–19]. Так, 

зближення мовних одиниць за принципом помилкової етимології є основою для 

тлумачення внутрішньої форми мотивованих слів у ДМ та парадоксальної 

мотивації. У процесі рефлексії дітей дошкільного віку мотивованості мовної 

одиниці відображено асоціативний «мінімалізм», зумовлений особливостями 

поєднання когнітивного та мовного досвіду дитини.  

Отже, рефлексія дитини над внутрішньою формою слова є механізмом 

поєднання когнітивного та мовного досвіду дитини. У такий спосіб 

виявляються раціональні / парадоксальні підстави засвоєння семантичної 

функції слова на різних етапах онтогенезу, асоціативні паралелі, що виникають 

у дитячій свідомості в процесі опанування екстралінгвального світу та світу 

мови. 

Проведений аналіз наукових праць доводить, що ґрунтовне дослідження 

мовного світу дитини шляхом вивчення лінгвістичних особливостей ДМ не є 

вичерпним. Реалізація поставленої мети вимагає застосування комплексного 

синкретичного підходу, що враховує соціальні, психологічні та культурологічні 

чинники. У такому разі сучасний антропоцентричний підхід дозволяє здійснити 

цілісне й аргументоване дослідження, з урахуванням таких факторів: по-перше, 
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необхідно брати до уваги світ, у якому дитина живе й розвивається, коло її 

інтересів та сферу спілкування; по-друге, враховувати особистість «дитини-

мовця», особливості психології її сприйняття та когнітивного розвитку. Отже, 

світ дитини є об’єктом синкретичного дослідження, у якому поєднано 

лінгвістичні, психологічні та соціологічні дані. 

ДМ є особливою системою знань, вмінь та навичок відповідно до певних 

мовних правил, які охоплюють фонологічну, лексичну (номінативну) та 

синтаксичну галузі мовного розвитку дитини згідно з етапами її розумового 

розвитку. 

У лінгвістичних дослідженнях всебічно розглядаються питання мотивації 

та ідентифікації слів [87; 268; 321], проблеми тезаурусу мовної особистості 

дитини та семантики слова в лексиконі молодшого школяра [105; 57; 177; 285]. 

Вектор наукового аналізу спрямований також на вивчення засобів вираження 

дитиною оцінки та емоцій [53; 230]. Особливий дослідницький інтерес 

становить питання асоціативного зв’язку значень слів у ДМ.  

Результати наукового експерименту, проведеного Н. Фурман, свідчать, 

що мотивованість слова в ДМ визначається можливостями мовної свідомості 

дитини [321, с. 20]: механізм мотивації слова формується в межах розвитку 

мовної здатності дитини (розвиток мовленнєвої діяльності в онтогенезі у 

вітчизняній психолінгвістиці прийнято розуміти як розвиток мовної здатності), 

причому періодом її активного становлення є етап дитячої мовленнєвої 

творчості. На думку дослідниці, мовна здатність зумовлена особливостями 

мовної системи і мовленнєвої діяльності мовця, саме вона є необхідною 

умовою оволодіння мовою. Таким чином, мовна здатність, з одного боку, 

дозволяє «витягувати» з мовлення оточуючих фрагменти системного устрою 

мови за допомогою мовного чуття, з іншого боку, є засобом формування мовної 

свідомості і, врешті-решт, лінгвістичної компетенції дитини. Відтак, 

формування мовної здатності проходить через осягнення дитиною 

закономірностей мовної системи до засвоєння мовної норми, до встановлення в 

її мовній практиці «системи фільтрів» та обмежень, які накладаються мовним 

стандартом [321, с. 9]. 
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Частково розглянуто також питання відображення ДМ у художній 

літературі: діалогову поведінку дітей аналізує О. Єгорова [114], засобам 

образності в дитячому мовленні присвячене дослідження Н. Голєвої [89] та ін. 

Образи світу дитини як лексико-семантичні домінанти асоціативно-вербальної 

системи розглядаються в роботах Н. Береснєвої [38], Л. Дубровської, 

І. Овчиннікової [36] та О. Пенягиної [113], О. Ляпічевої [203]. Як бачимо, 

незважаючи на численність та різноаспектність дисертацій, присвячених ДМ, 

які були захищені в останні десятиліття досі немає комплексного 

узагальнюючого дослідження, яке б вичерпно репрезентувало світ дитини, 

відображений засобами мови. 

Відтак, з’ясування параметрів опису мовного світу дитини є важливим 

завданням дослідження. Основоположною в нашій роботі є концепція 

В. Петровського, згідно з якою особистість формується за наявності чотирьох 

«світів»: «Природа», «Предметний світ», «Світ іншої людини», «Я сам» [23, 

с. 116]. А отже, параметри опису узгоджуються з цими напрямами, причому 

враховується також і віковий чинник. Так, наприклад, для дитини раннього віку 

відкритий для пізнання навколишній світ обмежується рамками сім’ї та 

навколишніх предметів. Відповідно, мовний світ дитини старшого дошкільного 

віку та молодшого школяра (більше 5 років) формується під впливом інших 

лінгвальних та екстралінгвальних чинників, що відображають поступове 

розширення досвіду і накопичення більшої кількості знань про оточуючий світ 

залежно від віку дитини. 

Важливим у дослідженні мовного світу дитини є врахування 

особливостей культури дитинства – поняття, що включає артефакти 

мовленнєвої культури, адресованої дітям. Крім того, під культурою дитинства 

розуміється також сукупність відповідних типів комунікативної поведінки, 

форм мовної соціальної взаємодії, особливих способів номінації та 

інтерпретації узуальних іменувань. З позицій дитячого світосприйняття 

мовлення дитини молодшого шкільного віку вперше проаналізовано в 

дисертації І. Амзаракової, яка проаналізувала мовні феномени крізь призму 
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дитячого світобачення [10, с. 7]. Так, дослідниця зазначає, що для опису 

мовного світу дитини необхідний комплексний підхід, який полягає в тісному 

переплетенні лінгвістичних спостережень, по-перше, з аналізом 

екстралінгвістичних ситуацій, по-друге, з урахуванням вікової, 

психолінгвістичної та соціальної характеристики мовців. Принципово 

важливим для інтерпретації мовних фактів дитячого мовлення є врахування 

екстралінгвальних чинників, що дозволяє врахувати оточення й атмосферу, в 

яких живе дитина, а отже, йдеться про мовний світ дитини, що відображає світ 

людей, світ речей, світ мови.  

Беручи до уваги важливість екстралінгвальних чинників в інтерпретації 

мовних фактів дитячого мовлення, відомий соціолог І. Кон виділяє три окремих 

аспекти у вивченні дитинства: (1) Становище дітей в суспільстві, їхній 

соціальний статус, способи життєдіяльності, стосунки з дорослими, інститути 

та методи виховання та ін.; (2) Символічні образи дитини в культурі та масовій 

свідомості, соціонормативні уявлення про вікові властивості, критерії зрілості 

та ін.; (3) Власне культура дитинства, внутрішній світ дитини, спрямованість її 

інтересів, дитяче сприйняття дорослого суспільства, фольклор тощо [151, с. 6–

7]. Кожен із цих аспектів може бути предметом психології, історії, етнографії, 

соціології. При цьому І. Кон серед перерахованих наук не визначає лінгвістику, 

хоча й аналізує мовленнєвий розвиток дитини, пов’язуючи його з когнітивним 

розвитком. Дослідження мовленнєвого розвитку дитини, на думку науковця, 

належить до завдань психології [151, с. 21].  

Відповідно, без дослідження мовленнєвої реалізації уявлень дитини наші 

знання про світ дитинства, про психіку і мислення дитини не можуть бути 

повними. А отже, уявлення про мовний світ дитини передбачає вивчення 

особливостей мови дитини (лінгвістичний аспект), специфіки мовленнєвої 

(комунікативної) поведінки (соціолінгвістичний та прагматичний аспекти) та 

змісту текстової культури відповідної етнокультурної спільноти. Усі три 

компоненти реалізуються в інтеракції під впливом психофізіологічних і 

когнітивних факторів, що визначають розвиток дитини.  



45 
 

Слід враховувати і так звану «магічну» функцію мови, пов’язану з 

уявленнями про навколишній світ, яка увиразнюється в ДМ. Міфологічність, 

закріплена у фольклорі, визначає мислення і мовлення дитини. Саме міф 

містить інформацію про спосіб пізнання світу, що спирається на 

нерозчленованість суб’єкта та об’єкта, предмета і знака, істоти та її імені [158, 

с. 355]. Подібні процеси відбуваються і з мисленням дитини. 

На мовлення дитини молодшого шкільного віку загалом і на словесну 

творчість зокрема потужний вплив здійснює художня література. Мова кращих 

творів дитячої літератури враховує особливості світосприйняття дитини, якому 

властиве в тому числі переплетення реального та вигаданого світу, створює 

образи, які закарбовуються у свідомість дитини і мають естетичну цінність, 

згодом сюжети та образи з дитячої літератури стають частиною мовної 

свідомості дорослих носіїв культури. При вітворенні дитячого мовлення в 

текстах дитячої літератури автори враховують також словотворчі та фонетичні 

особливості ДМ.  

Художній текст розглядається в онтолінгвістиці не тільки як джерело 

спостережень за поведінкою і мовленням дитини (з урахуванням авторської 

позиції), але і як фактор інтелектуального та мовленнєвого розвитку дитини. А 

отже, саме художній текст найбільше впливає на дитину, на її когнітивний і 

емоційний розвиток. Подібні ідеї висловлені також у праці О. Снитко, 

І. Cухан [284], присвяченій з’ясуванню ролі асоціативних номінацій у розвитку 

ДМ., О. Рульової [267]. та ін. 

Так, дослідники зазначають, що для дитини у лінгвістичному аспекті 

розвитку мовлення психологічним корелятом слова є образ-еталон, який 

формується, використовується та змінюється в процесі предметно-ігрової 

діяльності. Крім того, поняття «образ-еталон» певною мірою ототожнюється з 

поняттями «прототип» та «об’єкт базисного рівня», причому образ-еталон є 

індивідуально сформованим дитиною об’єктом, у створенні якого важливу роль 

відіграє її фантазія. 
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У процесі формування уявлень про природу і суспільство, які 

створюються в дитини у школі, важливу роль відіграють уявлення, які діти 

отримують саме на початку навчання. Пам’ять дитинства є складовою 

частиною колективної пам’яті, а знання, отримані в дитинстві, – частиною 

колективного співзнання. 

Узагальнюючи все вище сказане, вважаємо можливим визначити ДМ як 

особливу систему знань, вмінь та навичок відповідно до певних мовних правил, 

які охоплюють фонологічну, лексичну (номінативну) та синтаксичну галузі 

мовного розвитку дитини згідно з етапами її розумового розвитку.  

 

1.3. Дитяча мовна картина світу 

1.3.1. Мовна картина світу та наївна картина світу в сучасних 

лінгвістичних дослідженнях 

Під поняттям «картина світу» розуміється взаємодія людини зі світом, у 

результаті якої формується її [людини – Т. Ч.] уявлення про світ, певна модель 

світу [213, с. 17; 160, с. 20]. У лінгвістиці традиційно використовується поняття 

«мовна картина світу» – сукупність усіх знань про зовнішній та внутрішній 

світ, яка закріплена засобами живих розмовних мов [54, с. 109; 170, с. 144; 149, 

с. 21; 315, с. 10 та ін.].  

Г. Колшанський, досліджуючи активні процеси мовомислення, вказує на 

доцільність введення до наукового обігу сконденсованого розуміння поняття 

«картина світу», яке увиразнює узагальнені уявлення людства про сутність 

навколишнього світу на певному етапі його розвитку. Зміст виразу «картина 

світу» в такому разі може бути синонімічним до змісту виразу «сукупність 

знань про світ» [149, с. 21].  

Така характеристика картини світу, відображеної у свідомості людини, 

дозволяє припустити, що аналізоване поняття є вторинним існуванням 

об’єктивного світу, закріпленого й реалізованого у своєрідній матеріалізованій 

формі. Відповідно, матеріальною формою є мова, яка виконує функцію 

об’єктивації індивідуального в людській свідомості. 
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З. Волоцька та А. Головачова, зважаючи на те, що кожна мова має 

унікальний єдиний та неперервний семантичний простір, обґрунтовують 

логічність двоаспектного тлумачення мовної картини світу, а саме: 

1) зафіксованої у мові схеми сприйняття дійсності, яка є специфічною для 

певного мовного колективу; 2) відображення у мові уявлень про світ, 

здійснюване людським менталітетом даного мовного соціуму [69, с. 219–220]. 

Спільним у всіх представлених вище дефініціях є розуміння того, що 

картина світу – це глобальний образ світу, основа світобачення, результат усієї 

духовної активності людини, що репрезентує сутнісні властивості світу в 

розумінні її носіїв.  

У дисертації ми визнаємо зв’язок мовної картини світу з концептуальною, 

у першу чергу, з наївним її варіантом. Вказаний зв’язок виражається в тому, що 

елементи мовної картини світу є «закріпленими у мові та способах її вживання 

комплексні знання про людину та світ» [28, с. 305], а отже, слугують засобом 

експлікації елементів наївної картини світу і формуються за спільним 

принципом категоризації. 

Поняття наївної картини світу належить до кола питань, які 

досліджувались провідними мовознавцями – Ю. Апресяном [13], 

А. Вежбицькою [60], Г. Колшанським [149], М. Маковським [205], 

В. Масловою [213], В. Туровським [311], O. Урисоном [315; 316] та ін.  

Саме О. Урисон аргументовано доводить, що наївна картина світу є 

об’єктом лінгвістики, на її підґрунті постає мовна картина світу [315, с. 11]. 

Схожої думки дотримується також Ю. Апресян, який розуміє під наївною 

картиною світу «уявлення про світ, характерне для середнього інтелігентного 

носія мови, що ґрунтується на донаукових загальних поняттях, наданих у його 

розпорядження мовою» [13, с. 57]. На думку Ю. Апресяна, наївна не означає 

примітивна, адже картина світу конденсує досвід десятків поколінь, тож 

«наївність» пов’язана із відображенням побутового, повсякденного сприйняття 

речей, на противагу їх науковому розумінню й поясненню [13, с. 39].  
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Загалом, будь-яка картина світу є проекцією цілісного сприйняття 

зовнішнього світу певним типом людської свідомості – індивідуальної, 

колективної повсякденної, колективної наукової тощо [154]. Спільним для всіх 

дослідницьких пошуків у межах аналізованої проблеми є виокремлення ще 

одного типу картини світу  – дитячої: у такому разі йдеться про особливий вид 

світобачення.  

Логічність зазначених вище тверджень підкріплюється роботами 

Л. Виготського [80] та О. Лурії [201], у яких поняття «дитячий» вживається як 

абсолютний синонім поняття «наївний», відповідно, усвідомлення світу 

дитиною часто кваліфікується як наївне. На особливу увагу заслуговують також 

спостереження В. Касевича, який наголошує на тому, що наївна картина світу 

прагне до цілісності знання, критерієм якої є здатність наївної картини світу 

слугувати пояснювальною матрицею для структурування досвіду [143, с. 79] і 

твердження Є. Маленової про те, що наївна картина світу входить до буденної 

та наукової картин світу як їх невід’ємна частина, першоджерело будь-яких 

знань, отриманих у процесі чуттєво-практичного освоєння дійсності людиною; 

при цьому процес формування наївної картини світу подібний до механізму 

формування концептуальної картини світу, в результаті якого акумулюються 

знання та уявлення про світ за допомогою осмислення досліджуваного сегмента 

світу й подальшого емпіричного пізнання [207, с. 49].  

Наївна картина світу утворюється як відповідь переважно на практичні 

запити людини, як необхідна когнітивна основа її адаптації до світу [213, с. 68]. 

А. Частiкова вказує на прагматичність наївної картини світу: саме 

прагматичний егоцентризм структурує діяльність у такий спосіб, аби вона 

оптимально вибудовувалася в когнітивному полі людини, була максимально 

зручною [330, с. 12].  

При цьому формування мовної картини світу відбувається не в синхронії, 

а в діахронії, на етапі первинного, наївного, донаукового пізнання світу [154, 

с. 15]. На думку О. Корнілова, з покоління в покоління діти, що належать до 
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різних мовних спільнот, пізнають світ специфічною мовною свідомістю свого 

етносу (тобто наївно, ненауково, крізь призму своєї мови). 

Таким чином, найбільш загальноприйнятим є розуміння наївної картини 

світу як уявлення про світ та людину, властиві членам певної культурно-

історичної спільноти на відповідному етапі її розвитку. наївна картина світу є 

своєрідною базою даних, без яких неможливе прийняття будь-яких 

повсякденних рішень як поточного, так і довготривалого характеру; для наївної 

картини світу мова є фактично єдиним засобом фіксації та відображення. 

Відповідно, цілком логічним є твердження про те, що мова є формою існування 

наївної картини світу. Усе це дозволяє лінгвістам [419; 315] ототожнювати 

поняття «наївна картина світу» і «мовна картина світу»  

 

1.3.2. Сутнісні характеристики дитячої мовної картини світу 

Картина світу, яка формується упродовж усього життя людини, має 

динамічний характер. М. Блох, орієнтуючись на дані психології, фізіології, 

обстоює думку про доцільність виділення семи етапів у процесі еволюції 

цілісної картини світу людини: «Ці послідовні етапи, картини світу, що 

змінюють одна одну, можна назвати термінами, відповідними градаціями 

вікового статусу людини: картина світу немовляти, дитяча, підліткова, 

ранньозріловікова, середньозріловікова та пізньозріловікова. <...> Друга 

картина світу – дитяча. Остання поєднує чуттєву картину світу з мовною, що 

розвивається» [44].  

Ідеї О. Шмельова про те, що «показовими для мовної картини світу є 

неявні смисли, їх виявлення, як правило, вимагає детального семантичного 

аналізу» [352, с. 6], є важливими для нашої роботи. У дисертації встановлено, 

що головним критерієм співвіднесення мовної одиниці з певним концептом при 

побудові образу у наївній мовній картині світу дитини є семантика мовних 

одиниць.  

Дитяча мовна картина світу є особливим способом концептуалізації 

дійсності, специфічним відображенням фізичних та психічних реалій у мові 
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дітей [8, c. 7]. Відповідно, у змістових одиницях мови дітей та їхніх лінгвальних 

реалізаціях представлено особливий тип світобачення.  

Опановуючи мову, дитина починає сприймати світ крізь призму рідної 

мови, усвідомлюючи й засвоюючи концептуалізацію світу, характерну для 

відповідної культури. О. Шахнарович уважає формування мовної картини світу 

стратегією освоєння мови, у той час як мовна тактика полягає у формуванні 

зв’язків між планом змісту і планом вираження [346, с. 55]. О. Кубрякова, 

досліджуючи когнітивні процеси, які пов’язані з пізнанням світу і вербалізовані 

у мові, зазначає: «паралельно до когнітивного розвитку <…> відбувається 

орієнтація дитини за допомогою мови в особливостях членування 

навколишнього світу, його осмисленні та оцінці» [172, с. 31]. Усе це поглиблює 

розуміння дитячої мовної картини світу, відповідно до якого наголошується на 

відображених у мові процесах і результатах концептуалізації дійсності як 

прояву творчої мисленнєвої та мовної / мовленнєвої активності дитини. 

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.  

Крім того, поняття дитячої картини світу тісно пов’язане з поняттям 

мовної особистості дитини. Орієнтуючись на погляди Ю. Караулова, у нашій 

роботі мовна особистість розуміється як носій мови, який спроможний 

створювати і сприймати мовні тексти. Структура мовної особистості 

передбачає вербально-семантичний (нульовий) рівень, тезаурусний 

(інтелектуальний, когнітивний) і мотиваційний (прагматичний) рівні [141]. 

Усі означені рівні мовної особистості можна розглядати як процес 

онтогенетичного розвитку. При цьому слід зауважити, що в різні періоди 

мовленнєвого розвитку вказані рівні представлені у мовній особистості по-

різному, з різним ступенем повноти. Якщо йдеться про дітей дошкільного і 

молодшого шкільного віку, то, на думку І. Амзаракова, є всі підстави говорити 

про мовну особистість з найбільш повно представленим вербально-
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семантичним рівнем і лінгвокогнітивним (тезаурусним) та мотиваційним 

рівнями, що перебувають у процесі формування [10, с. 47].  

Для мовної особистості дитини молодшого шкільного віку характерним є 

перехідний стан між тезаурусним та мотиваційним рівнями. Головними 

відмінностями мовної особистості дитини молодшого шкільного віку від інших 

періодів онтогенезу є підвищена лінгвокреативність, використання як готових 

форм (стереотипів, в т.ч. фольклорних, цитат, прецедентних імен, фраз, ігрових 

кліше), так і словотворчих інновацій [236; 96; 99]. З огляду на те, що 

опанування мови відбувається одночасно з фізіологічним та психічним 

розвитком особистості, при описі мовного світу дитини логічним є звернення 

до словника дитячого мовлення. Відповідно, поняття мовної здатності і картини 

світу є взаємопов’язаними і взаємозумовленими.  

Г. Богін, детально розглядаючи рівні та компоненти мовленнєвої 

здатності, пов’язує мовленнєву готовність людини з готовністю відображати та 

пізнавати світ [45, с. 44]. Зокрема, лінгвіст виокремлює такі п’ять рівнів 

розвитку мовленнєвого мислення: 1) рівень правильності, який досягається в 

період від 2 до 6-7-річного віку; 2) рівень швидкості в період із 7 до 11 років; 

3) рівень насиченості, що формується у віці від 9 до 15-16 років; 4) рівень 

адекватного вибору; 5) рівень адекватної комплектації. З-поміж виокремлених 

ученим п’яти рівнів перші три безпосередньо належать до дитячого мовлення, 

два останні рівні не залежать від віку, вони пов’язані, в першу чергу, з 

культурою спілкування. При цьому первинними, на думку Г. Богіна, є рівні 

правильності та швидкості [45, с. 96].  

Дослідження КС має ґрунтуватися, в першу чергу, на матеріалі мовлення 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Згідно з дослідженнями 

вчених, упорядкована у предметному відношенні стійка картина світу 

формується у дитини у віці 3-х років [78]. О. Леонтьєв називає період 

соціалізації дитини в дошкільному віці «вростанням» у культуру, оскільки 

накопичені суспільством матеріальні та культурні цінності не надані людині, а 

лише задані їй для засвоєння [190, с. 409]. Як відомо, мова як спосіб 
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категоризації дійсності визначає національну специфіку свідомості людини. 

Крім того, у мові відображені міфологічні образи та уявлення, що зберігаються 

у фольклорі, а також етнічні стереотипи поведінки.  

Важливо і те, що вже в молодшому шкільному віці формуються головні 

семантичні координати, що визначають семантичний простір дитячої мови, 

тобто йдеться про утворення ядра словника дитячого мовлення [131, с. 77].  

Зважаючи на писемний характер сучасної культури, у фіксації мовної 

картини світу вирішальна роль належить текстам. У зв’язку з цим до сучасного 

наукового обігу увійшли терміни «текстова картина світу» (О. Паничева, 

Т. Вільська) [66], «художня картина світу» (Н. Попова) [251]. 

Так, на думку О. Паничевої, в основу диференціації мовної та текстової 

картин світу покладено відмінності між мовними і текстовими знаннями. При 

цьому останні мають характер енциклопедичних знань, відображають усі 

аспекти пізнання світу людиною [233, с. 226]. Т. Вільська зауважує, що картина 

світу, відтворювана автором художнього тексту, включає в себе автономні 

світи – текстові суб’єктні сфери, у яких вербалізуются фрагменти картини світу 

персонажа [66, с. 139].  

Разом із тим, аналіз особливостей дитячого світобачення і 

світосприйняття, відображених у дитячому мовленні, має враховувати, що 

дитина – це творча особистість, здатна до самостійного мислення. Додатковим 

аргументом на користь зазначених тверджень є судження О. Колєснікової про 

те, що естетично значущі явища дитячого мовлення  відображають результат 

чуттєво-когнітивно-афективних вражень і переживань, викликаних 

навколишнім світом, і показують, що стимулом для семантичних перетворень 

може бути об’єкт сприйняття. А це є підставою для припущення про близькість 

поетичного і дитячого погляду на світ [147, с. 197]. Враховуючи детермінанти 

поняття мовної здібності, репрезентовані у лінгвістичних та 

психолінгвістичних дослідженнях, можна говорити про естетичну домінанту 

розвитку мовної особистості в дитинстві, яка повинна налаштувати суб’єкт на 
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більш глибоку смислову інтерпретацію дійсності в індивідуальній когнітивно-

емотивній концептуальній системі [147, с. 208–209].  

Фонові знання, зокрема відомості, які містяться в художніх текстах, 

фольклорі, суттєво впливають на формування дитячої картини світу. Так, 

наприклад, саме вплив міфологічної картини світу, відомості про яку надходять 

до дитини у мовній формі (через почуті й прочитані казки та міфи), пояснює 

уявлення дитини про множинність просторів і часів та їх неоднорідність, які 

формуються в період допонятійного, наочного мислення [19, с. 29] і 

утримуються в дитячій свідомості аж до підліткового віку. При цьому, 

понятійний інтелект прагне охопити весь навколишній світ в цілому, а отже, 

відбувається постійне розширення просторових відстаней між суб’єктом та 

об’єктом.  

Крім того, дитячий фольклор є важливою частиною дитячого ігрового 

світу. Ф. Капіца та Т. Колядич вказують на те, що дитячий фольклор 

безпосередньо пов’язаний зі словесною творчістю дитини, а отже, сприяє її 

мовному та інтелектуальному розвитку [135, с. 16]. Відповідно, філологічний 

аналіз дитячої літератури має враховувати особливості фольклорних текстів, 

адже дитяча комунікація містить у собі етноспецифічні традиції ігрової 

культури; фольклорні традиції у будь-якому разі впливають на світосприйняття 

і світобачення дитини.  

Аналіз дитячого фольклору та усної ігрової творчості дитини відображає 

мовні зміни, визначальні для дитячої мовної картини світу. Традиційно в 

дитячому фольклорі виділяють «материнську» поезію і дитячий побутовий 

фольклор, до якого належать словесні ігри, сміховий  фольклор, ігровий 

фольклор та шкільний фольклор [135, с. 34–38]. Труднощі жанрової 

класифікації фольклорних текстів пов’язані з поліфункціональністю дитячого 

фольклору. Так, зокрема, лічилки можуть використовуватися і як словесна гра, і 

як ігровий жанр. Натомість пародії, які Ф. Капіца та Т. Колядич відносять до 

шкільного фольклору, фіксуються вже в дошкільному віці й цілком можуть 

розглядатися як сміховий жанр. Наприклад, перероблені пісні (пародії) 
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використовуються дітьми і як дражнилки, і як спосіб висміювання 

сформованих традицій. Відтак, пародія ґрунтується на прецедентних текстах, 

знайомих більшості дітей і дорослих. Чим відоміший вихідний текст, тим 

потужнішим є комічний та естетичний ефект від переробленого тексту. 

Ігрова діяльність є провідною для періоду дитинства. Й. Гейзінга, який 

уводить до наукового обігу поняття «homo ludens» (людина граюча), наголошує 

на тому, що вся діяльність людини, і передусім архаїчна культура, має ігровий 

характер: «міф, як і поезія, бере початок у сфері гри» [323, с. 86]. Відповідно, на 

думку дослідника, дітям властива ігрова функція як особливість поетичної 

мови [323, с. 98].  

Гра лише змінює свою форму і характер: починаючи від гри з предметами 

в ранньому дитинстві до колективних та сюжетно-рольових ігор у дошкільному 

й молодшому шкільному віці. На особливу увагу в такому разі заслуговують 

спостереження Р. Хелмерса, який зазначає, що вже з 2 років дитина починає 

гратися з мовою, перебудовуючи знайомі їй структури. Інтрес дитини до мовної 

форми, на думку дослідника, є першим етапом генезису гумору. Другий етап, 

гра зі змістом, припадає на 3-4 роки: дитина виявляє норму в лексичній 

сполучуваності слів і в логіці висловлювання, знаходить задоволення від 

порушення цих норм. Третій етап, 9-10 років, пов’язаний із повним 

опануванням механізму гумору на рецептивному та на продуктивному рівнях, 

дитина переходить до епічних форм комічного. І лише після 12 років настає 

четвертий етап – етап автономізації гумору, коли гумор використовується для 

затвердження власної індивідуальності [381, s. 131–132]. 

Комічне виявляється не лише у мовній грі, воно пронизує всі рівні 

дитячої мови – від звуку до цілого тексту. Визначальною рисою лінгвістичної 

специфіки мовленнєвої діяльності дитини є лінгвокреативність, яка 

проявляється на рівні слова і на рівні тексту. На рівні слова лінгвокреативність 

виражається у вигляді лексико-семантичних інновацій та переосмислення 

узуальної лексики, на рівні тексту – у вигляді інтертекстуальності, яка слугує 

підґрунтям для вторинної номінації (наприклад, прецедентні феномени), 
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обігрування готових фольклорних, авторських художніх текстів, образів 

дитячих художніх текстів. 

Багатофункціональність жанрів дитячого фольклору дає дитині 

можливість використовувати один і той самий текст як лічилку, як римування, 

як жарт [340, с. 28–29]. Чітка структура, що відповідає вродженому почуттю 

ритму і звукової гармонії дитини, дозволяють їй фантазувати далі, у 

спілкуванні вдома та з друзями будувати свої тексти, використовуючи готовий 

шаблон. М. Береснєва наголошує на особливому ставленні молодших школярів 

до рими, звертаючи увагу на спонтанні реакції дітей, що ґрунтуються на 

ритмічній формі слова [36, с. 104]. Подібну гру зі словами дослідниця розглядає 

як свідчення поступового формування категорії художнього в онтогенезі. У 

такому разі можна відзначити певну подібність між ритмом перших дитячих 

слів та віршів для дітей. Типовими для молодшого шкільного віку можна 

вважати звукові форми мовної гри, зокрема особливо популярні в дитячій 

аудиторії скоромовки, редуплікації, паліндроми, метатези тощо. 

Мовні ігри відіграють важливу роль у процесі соціалізації дитини: 

ідеться, зокрема, про появу численних дитячих інновацій, у яких реалізується 

гра зі змістом слова. Однією з найважливіших причин існування дитячих 

мовних інновацій, на думку Ф. Самігуліної, є розмежування так званого 

розумового змісту та змісту власне мовного [269, с. 25]. Натомість Т. Гридіна 

вважає, що мовна гра пов’язана з «навмисною деавтоматизацією 

(перемиканням) асоціативного стереотипу сприйняття, конструювання та 

вживання словесного знака за допомогою лінгвістичних механізмів» [98, c. 8], 

мовна гра «дає відчуття перспективи в самовираженні особистості, прояві її 

компетенції» [98, с. 199].  

Тема гри є визначальною для дитячої літератури. О. Левченкова, 

досліджуючи особливості дитячої літератури ХХ ст., вказує на те, що в ній 

присутні майже всі ігри дітей і сама дитина в грі. Більше того, дослідниця 

резюмує: «Письменники та поети психологічно вірно й точно відтворюють 
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найпоширеніші дитячі ігри й роблять їх об’єктом естетичного 

осмислення» [185, с. 96].  

Якщо розглядати КС с точки зору її складових елементів – концептів, 

зрозуміло, що у наївній картині світу дитини, порівняно з наївною картиною 

світу дорослого, присутні далеко не всі концепти. Відтак, художня література 

для дітей, яка є фактологічним матеріалом, дозволяє визначити, які концепти 

стають надбанням дитини молодшого шкільного віку. 

Досить показовим у такому разі є дисертація О. Петренко, завданням якої 

є визначення концептів, що утворюють дитячу мовну картину світу, 

відображених у російськомовних художніх текстах для дітей молодшого 

шкільного віку. В своєму дослідженні вчена зазначає, що особливості 

концептуального змісту картини світу молодшого школяра мотивовані 

віковими психологічними особливостями дитини [235, с. 5] і робить висновок 

про те, що концепти, виявлені в дитячій мовній картині світу, входять згодом 

до фразеологічної картини світу дорослого, яка є більшою і ширшою за 

сукупністю концептів. Зокрема, фразеологічна картина світу молодшого 

школяра представлена концептами: ЛЮДИНА, ЧАС, РУХ, ПРОСТІР, 

НЕСПОДІВАНКА, ЧИСЛО, РАХУНОК, ЧЕСТЬ, ДОБЛЕСТЬ, ПЕРЕМОГА, 

ПОРАЗКА, ПРИРОДНІ ЯВИЩА, ЗАКОН, СОВІСТЬ/ МОРАЛЬНИЙ ЗАКОН/ 

МОРАЛЬ, ОЦІНКА, НАВКОЛИШНІЙ СВІТ, ДІМ/ЗАТИШОК, ПРАВДА, 

ІСТИНА, ШКОДА, ОБМАН, ВИГЛЯД НАТОВПУ, РИЗИК. Семантичний 

аналіз фразеологічних одиниць, відібраних О. Петренко з літератури для дітей, 

засвідчив те, що особливу роль у формуванні наївної картини світу дитини, 

утвореної на основі засобів фразеології, відіграють концепти: ЛЮДИНА, ЧАС, 

РУХ, ПРОСТІР [235, с. 11].   

У нашій роботі на матеріалі текстів британської дитячої літератури для 

дітей молодшого і середнього віку виявлено основні концепти, що утворюють 

дитячу мовну картину світу англомовної особистості.  
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1.4. Концепти в моделюванні особливостей мовної картини світу 

1.4.1. Процеси концептуалізації та категоризації в моделюванні 

картини світу 

Категорія знання в межах когнітивної лінгвістики є центральною, 

натомість мова, що фіксує, зберігає, переробляє та передає знання, є 

своєрідною системою різних «упаковок» знання [48; 172]. Таким чином, 

пріоритетними є питання про види знання та способи його мовної 

репрезентації. У зв’язку з цим розуміння закоріненості мови та мовлення у 

свідомість визначає вектор сучасних досліджень, спрямованих на вивчення 

феноменів мислення людини. 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 [7], І. Голубовської [91], 

Ю. Караулова [141], О. Кубрякової [172], Д. Лихачова [195], 

А. Приходько [255], З. Попової [247], Й. Стерніна [296; 297], В. Телії [304], 

Р. Фрумкіної [320], В. Крофта [365], Е. Рош [401], Е. Сміта [407], 

В. Сухаровського [408], Дж. Тейлора [410], М. Шварц [405] та ін. 

При цьому, процес пізнавальної діяльності людини передбачає 

накопичення нею нової інформації та її модифікацію [412; 405]. На думку 

О. Кубрякової, концептуалізація є одним із найважливіших процесів 

пізнавальної діяльності людини, який полягає в осмисленні інформації про світ, 

уявному конструюванні предметів та явищ дійсності, що приводить до 

утворення певних уявлень про світ у вигляді фіксованих у свідомості людини 

смислів-концептів, концептуальних структур і всієї концептуальної 

системи [163, с. 93]. Крім того концептуалізація розглядається як певне «буття 

людської свідомості» [17, с. 13], «як певний «наскрізний» для різних форм 

пізнання процес структуризації знань із деяких мінімальних концептуальних 

одиниць» [163, с. 93] тощо.  

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=88215&author=%EC+%E0%EB%E5%F4%B3%F0%E5%ED%EA%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
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Сукупність концептів як семантичних одиниць, що відображають 

культурну специфіку світосприйняття носіїв мови, утворює концептуальну 

область (концептосферу). Різні аспекти мовної концептуалізації розглядаються 

в роботах Н. Арутюнової [16], О. Воробйової [76], С. Жаботинської [122], 

В. Маслової [214] та ін. 

Безпосередньо пов’язаним із процесом концептуалізації є процес 

категоризації, що розуміється як класифікаційна діяльність. Означені процеси 

різняться передусім результатом та/або метою діяльності. Причому якщо 

концептуалізація спрямована на виділення якихось мінімальних одиниць 

людського досвіду в їх ідеальному змістовному поданні, то категоризація – на 

об’єднання одиниць, які виявляють певну подібність або характеризуються як 

тотожні, у більші розряди [163, с. 93; 167, с. 7]. 

У когнітивному апараті людини категоризація пов’язана майже з усіма 

когнітивними здібностями та системами, а також із мисленнєвими операціями – 

порівнянням, ототожненням, встановленням схожості та подібності тощо. У 

широкому сенсі йдеться про утворення й виділення власне категорій, 

членування зовнішнього і внутрішнього світу людини відповідно до сутнісних 

характеристик її функціонування та буття, впорядковане представлення 

різноманітних явищ через зведення їх до меншого числа розрядів або об’єднань 

тощо, а також про результат класифікаційної діяльності [163, с. 42; 365, 

р. 74−105].  

На думку P. Фрумкіної, метою категоризації є пояснення нового через 

вже відоме й структурування картини світу за допомогою узагальнення [318, 

с. 5]. Утворені в результаті категорії є «однією з пізнавальних форм мислення 

людини, яка дозволяє узагальнити її досвід і здійснювати його 

класифікацію» [163, с. 45]. У межах когнітивної лінгвістики виділяють різні 

принципи організації категорій: класичний, інваріантно-варіантний, 

прототипічний, «сімейної схожості» та ін. [411, с. 64–67], які мають різну 

структуру і змістове наповнення.  
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Таке розмаїття способів формування категорій пояснюється тим, що 

знання, які утворюють концептуальну систему людини, можуть мати різні 

джерела формування: конкретно-чуттєвий досвід, предметно-практичну 

діяльність, теоретичне і буденне пізнання, інференцію, вербальне та 

невербальне спілкування, соціальний досвід тощо. Усе це пояснює 

різноманітність типів, структур та змісту концептів, їхніх рівнів належності, 

що, відповідно, зумовлює різноманіття категорій, в тому числі і мовних [46, 

с. 31–32]. За Аристотелем, категорії виокремлюються на основі необхідних та 

суттєвих ознак. Так, наприклад, відсутність хоча б однієї з визначених ознак 

призводить до того, що об’єкт не потрапляє до представленої категорії. Отже, 

класичні категорії мають чіткі межі, за які не виходить жоден член, і всі члени 

мають при цьому однаковий статус [365; 366].  

Когнітивна лінгвістика пропонує принципово інший підхід до 

формування категорій. Розробка прототипічної теорії, яка нині є найбільш 

популярною, пов’язана з роботами Е. Рош [400; 401]. Її дослідження засвідчили, 

що уявлення про структуру категорії багато в чому визначають і принципи її 

формування. Дослідниця виходить із того, що навколишній світ 

характеризується структурованістю і впорядкованістю, що відображено в 

наших уявленнях як категоризація. Відповідно до такого підходу категорії 

формуються навколо найбільш яскравих представників – прототипів, які мають 

найбільше число характеристик, властивих цій категорії. При цьому прототип – 

«це ядро категорії, оточене іншими членами категорії, які є її яскравими 

представниками» [364, с. 21]. Інші члени становлять периферію категорії, 

причому деякі з них розташовані ближче до прототипу, а деякі – далі від 

прототипу [318, с. 6]. 

Розгляд структури категорій безпосередньо пов’язаний із дослідженням 

рівнів категоризації [400; 401; 410; 417 та ін.]. Зокрема, у структурі 

категоризації природних об’єктів виділяють три рівні: базовий, 

суперординатний (вищий) і субординатний (нижчий). Два останніх 

припускають наявність спеціальних знань. Натоміть до вищого рівня належать 
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одиниці, які мають узагальнене значення. Категорії субординатного рівня 

враховують знання про інші ознаки об’єктів. Наголосимо, здатність людини до 

цілісного сприйняття об’єктів і явищ навколишнього світу орієнтована все ж на 

базовий рівень категоризації [48]. 

Одиниці базового рівня є максимально інформативними, вони відомі й 

зрозумілі більшості мовців та сприймаються ними в єдності всіх властивостей і 

частин без усвідомленої диференціації. Саме категорії цього рівня 

забезпечують людину достатньою інформацією про об’єкти навколишньої 

дійсності. Вартим уваги в такому разі є зауваження Ф. Унгерера та Х.-

Дж. Шмідта про те, що структури базового рівня формуються першими у 

свідомості людини [417, с. 33]. Аналогічної думки дотримується і 

А. Вежбицька, яка відносить деякі з концептів цього рівня до вроджених 

концептів. Крім того, дослідниця вважає, що саме ці концепти є вродженими 

елементарними смислами, які передують мові [59].  

Проте якщо природні категорії є об’єднанням об’єктів та явищ 

навколишнього світу, то мовні категорії – це концептуальні структури, засоби 

концептуалізації світу [46, с. 17]. Відтак, мовна категоризація – багатоаспектне 

явище, яке є результатом синтезу мовних та енциклопедичних знань, що 

фіксуються в наївній та науковій картині світу [209, с. 37]. Концептуальний 

базис для мовної категоризації забезпечується володінням специфічною 

інформацією про організацію фізичного і соціального світу, тож категоризація в 

мові передбачає актуалізуцію вихідних наївних уявлень про природу речей як 

про властивості або ознаки об’єктів. Усе це дозволяє стверджувати, що 

категоризація природних об’єктів і подій відображається в категоризації 

мовних одиниць, що використовуються для їх номінації. 

На думку О. Кубрякової, мовна категоризація має скоригувати певні 

концептуальні структури й форми їх об’єктивації, віднайти для даного змісту 

певний спосіб репрезентації [167, с. 10]. Крім того, як зазначає С. Кацнельсон, 

«категорії мови здебільшого є загальними розумовими формами логічного 

походження, що утворюють закінчену систему. Але ця система граматичних 
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або логіко-граматичних форм – саме з огляду на її логічну природу – не є 

власне мовною, натомість утворює загальну основу мови» [145, с. 28]. 

Отже, процеси концептуалізації та категоризації відіграють визначальну 

роль у вирішенні проблеми співвідношення концептуальних структур нашої 

свідомості з мовними одиницями, що їх репрезентують.  

 

1.4.2. Концептуальна картина світу: параметри наукового аналізу 

Однією з основних функцій мовної картини світу є «функція 

концептуалізації та категоризації внутрішнього і зовнішнього світу, функція 

сортування і класифікації людських відчуттів і знань» [173, с. 9]. 

При цьому у низці досліджень (Г. Брутяна [54], Р. Павільоніса [229], 

Ю. Караулова [141], Г. Колшанського [149], В. Постовалової [252], 

Б. Серебреннікова [264], В. Телії [304] та ін.) порушується питання про 

розмежування мовної та концептуальної картин світу. На думку науковців, 

мовна картина світу (МКС), передаючи знання людини про світ, демонструє 

тісний зв’язок із концептуальною картиною світу (ККС): обидві картини світу 

взаємодіють між собою і впливають одна на одну. Відповідно, МКС є частиною 

ККС і вбудована в її структуру [264, с. 107; 172 та ін.], тобто МКС включає ті 

компоненти ККС, із якими співвіднесені мовні знаки. Причому зміни ККС, 

пов’язані з появою нових концептів, їх перетворенням або зникненням, можуть 

викликати зміни і мовної картини світу, і навпаки, збагачення мови новою 

лексикою або іншими мовними структурами приводить до відповідних 

перетворень ККС.  

Під ККС, яка є предметом дослідження у працях Ю. Апресяна [13], 

Г. Брутяна [54], Ю. Караулова [141], Ж. Соколовської [286] та ін. традиційно 

розуміється сукупність знань, думок, уявлень про світ, яка відображається у 

людській діяльності. ККС – це образ світу, фрагмент дійсності, не зафіксований 

системою знаків [172]. Г. Брутян, аналізуючи поняття картина світу з позиції 

філософії, зауважує: оскільки в людській свідомості правомірним є виділення 

раціональної (логічної) та чуттєвої моделей дійсності, то і в мові можливе 
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уявлення про «картину світу» у формі концептуальної (поняттєвої) та мовної 

(словесної) моделей [54, с. 109]. Інваріантна (концептуальна) частина картини 

світу визначається принципом віддзеркалення і, безумовно, однакова для всіх, 

тобто не залежить від того, носієм якої мови є людина [163, с. 90]. Однак лише 

мова дозволяє вербалізувати ці концепти, а тому, як стверджує О. Кубрякова, 

«ще до знайомства з мовою людина певною мірою знайомиться зі світом, пізнає 

його; завдяки відомим каналам чуттєвого сприйняття світу вона володіє певною 

інформацією про світ, розрізняє і ототожнює об’єкти свого пізнання. Засвоєння 

будь-якої нової інформації про світ здійснюється кожним індивідом на основі 

тієї мови, якою він уже володіє. Створена таким чином система інформації про 

світ і є змодельованою ним концептуальною системою» [163, с. 91].  

Зазначені ідеї поділяють Н. Арутюнова [15, с. 7–19], Ю. Караулов [141], 

Г. Колшанський [149] та ін. Такий підхід доводить провідну роль мови у 

формуванні картини світу у свідомості людей, дозволяє охарактеризувати і 

пояснити те, у який спосіб навколишній світ відображається в ККС. При цьому 

наголосимо, більшість дослідників вважає, що концептуальна картина світу 

багатша, ніж мовна, оскільки у її творенні беруть участь різні типи мислення, і 

не все пізнане людиною, що набуває словесної форми, відображається за 

допомогою мови. 

Відтак, ККС є об’ємною «структурою», що складається з різних частин, 

на позначення яких часто використовується поняття «концептосфера» 

(концептосфера національної мови, концептосфера людини тощо) [48, с. 23]. 

Концептосфера слугує для відображення певної структури концептуального 

простору національної мови, структури знань про світ, організованих 

концептом і репрезентованих різними мовними одиницями. Інакше кажучи, 

концептосфера – це сукупність концептів національної мови [21, с. 40]. 

Відповідно, кожен концепт, що входить до концептосфери, є певним 

«уявленням про фрагменти світу» і формується на основі загальнонаціональних 

ознак, які доповнюються ознаками індивідуального досвіду та особистої 

уяви [240, с. 16]. Важливо, що всі означені характеристики стосуються і 
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концептосфери (сукупності концептів – Т. Ч.), яка включає в себе і культурний 

досвід нації в цілому, і індивідуальний досвід кожної людини як представника 

певного народу. 

 

1.4.3. Підходи до вивчення концепту в сучасному мовознавстві 

Концепт є складним багатоаспектним феноменом, який пов’язаний із 

конкретними пізнавальними процесами, з культурою, при цьому способи 

репрезентації концепту в мові різняться [211, с. 14–15; 275; 276, с. 70–73; 295; 

296; 373].  

Досить часто науковці оперують образними визначеннями концепту: це і 

«зачаткова» істина (В. Дем’янков) [106, с. 27−28], і «смисловий квант буття», і 

«багатомірний згусток смислу», і «ген культури» (С. Ляпін) [202, с. 16], і 

«потенція значення» (Ю. Караулов) [135, с. 6], і «згусток культури у свідомості 

людини», і «ембріон розумової операції» (С. Аскольдов) [18, с. 273], і 

«невидима, невловима, абстрактна сутність, яку важко визначити» 

(Дж. Міллер) [393, с. 697]. При цьому чіткого визначення цього поняття досі не 

знайдено, хоча в мовознавчих працях ґрунтовно досліджено властивості 

різновидів концептів. Отже, концепт як базова категорія концептуальної 

семантики є ідеальною сутністю, що формується у свідомості людини у вигляді 

глобальної, у певний спосіб організованої, різносубстратної розумової одиниці; 

багатовимірним ідеалізованим утворенням, яке втілює культурно зумовлені 

уявлення етносу про світ та може опредметнюватися системою мовних 

засобів [306, c. 185]. 

Важливими для аналізу характеристик концепту є ідеї Р. Павільоніса, 

який вважає концептуальні структури системою знань про світ на домовному та 

мовному рівнях [229, с. 12]. Відповідно до цієї теорії, окремі смисли або 

концепти є окремо взятими частинами концептуальних структур. Концепт за 

такого підходу є об’єктивним змістом розумового процесу, певною 

абстрактною сутністю, що може бути передаватися від однієї людини іншій, 

чимось загальним для більшості носіїв природної мови [229, с. 42]. Наголосимо, 
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саме це розуміння концепту визначило подальшу множинність підходів до 

вивчення та ідентифікації аналізованого феномену.   

Етапними для розвитку когнітивної лінгвістики, зокрема вчення про 

концепт, стали напрацювання зарубіжних науковців. Наприклад, концепт 

ототожнюють із мовним значенням [387, с. 54; 388, с. 19;]. З іншого боку, 

висловлюється думка про те, що концепт доцільніше розглядати як сполучну 

ланку між мовними значеннями та реальним світом [366; 410 та ін]. Загалом, як 

стверджують Е. Сміт і Д. Медлін, без концептів наш ментальний світ був би 

хаотичним, вони надають йому стабільності, адже відображають поняття про 

схожі об’єкти та явища і відносини між ними, які згодом отримують 

презентацію в мові за допомогою відомих способів. Концепти дозволяють 

людині побачити й зрозуміти значно більше, ніж виражено в переданій 

інформації [407, с. 1].  

Важливим для розуміння природи й сутності концептів є дослідження 

аналізованого феномену в психолінгвістичній парадигмі (О. Залевська [128; 129], 

В. Красних [160; 161; 162], О. Леонтьєв [187; 188; 189; 190], О. Лурія [200; 201] та 

ін). У такому разі під концептом розуміється уявне утворення, яке подібне до 

усталеного й типового образу і може заміняти цей образ. О. Залевська пропонує 

визначення концепту як спонтанно функціонуючого в пізнавальній і 

комунікативній діяльності індивіда базового перцептивно-когнітивно-афективного 

утворення динамічного характеру, що підпорядковується закономірностям 

психічного життя людини і внаслідок цього за окремими параметрами відрізняється 

від понять та значень [129, с. 34]. Відповідно, вчена розглядає концепти як 

«єдину ментальну мережу». Разом із цим, кожен концепт є корелятом різних 

психічних процесів у сприйнятті людини: сенсорних, афективних, 

когнітивних [129, с. 35]. На думку О. Залевської, «концепти не тільки мають 

розмиті кордони, вони можуть модифікуватися: збільшуватися, зливатися, 

розкладатися на частини <...> Концепти не тільки змінюються, а й породжують 

нові концепти; вони не тільки схильні до трансформації, а й впливають на 

трансформацію інших концептів» [128, с. 72]. 
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У зв’язку з інтегрованістю наукового знання – домінантного напряму 

досліджень останніх десятиріч – з’явилися праці, у яких увагу зосереджено на 

синкретичній природі концепту. Так, Ю. Степанов визначає концепт як 

«згущення культури у свідомості людини; те, у вигляді чого культура входить у 

ментальний світ людини, а людина, у свою чергу, входить у культуру [292; 293, 

c. 40]. Відповідно, людина є невіддільною від культурного середовища, яке 

визначає модель її світоглядної парадигми. Таке розуміння концепту 

передбачає те, що не тільки культура відображена у свідомості людини, а й 

людина може впливати на неї [308, c. 52].  

Ідеї В. Степанова поглиблює В. Карасик, який вважає концептом 

«ментальну проекцію елементів культури», тобто «культура детермінує 

концепт» [136, с. 13]. При цьому дослідник чітко розмежовує культурні й 

когнітивні концепти, вважаючи, що культурні концепти – це колективні 

змістовні ментальні утворення, які фіксують своєрідність відповідної культури, 

у той час як когнітивні концепти – це індивідуальні змістовні ментальні 

утворення, що структурують їх та репрезентують навколишню дійсність [136, 

с. 13]. Відповідно, з позицій когнітивної лінгвістики рух іде від людини до 

культури, у той час як з позицій лінгвокультурології – навпаки, від культури до 

людини [139, с. 17]. У лінгвокультурному концепті відображено не лише 

колективний досвід народу (об’єктивна, етнічна ментальність, загальнозначущі 

ознаки), а й індивідуальний досвід його окремого представника (суб’єктивна 

ментальність, індивідуально значущі ознаки) [278, c. 16].  

Зупинимося детальніше на підходах до вивчення аналізованого 

феномену. Зокрема, О. Бєляєвська виділяє два підходи до розуміння концепту. 

Згідно з першим, концепт – це максимально узагальнений ментальний 

конструкт, що вербалізується безліччю мовних одиниць. Другий підхід 

передбачає розуміння концепту як умовної ментальної одиниці, яка є 

складовим елементом концептуальних структур, покладених в основу 

семантики мовних одиниць [32, с. 63–64]. 
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У лінгвістичних студіях початку  ХХ ст. постулюється теза про 

тривимірну структуру концепту, що враховує поняттєвий, образний та 

ціннісний плани [63; 140; 255; 282].  

Натомість найзагальнішим є розуміння концепту як «багатовимірного» 

ментального утворення, що характеризується понятійною, образно-

перцептивною та ціннісною складовими частинами» (А. Приходько) [255, 

с. 21]. Понятійна складова позначає співвіднесеність концепту з денотатом 

(значенням). При цьому слід враховувати зауваження дослідника про те, що «в 

основі будь-якого концепту лежить поняття, <…> але не кожне поняття має 

свій концептуальний корелят» [255, с. 21]. Інша, образна складова, охоплює 

знання, образи й асоціації, які виникають у свідомості у зв’язку з окремим 

денотатом. Підставою для ідентифікації концепту є наявність певних ціннісних 

індивідуальних/етнокультурних конотацій, що «нашаровуються» на образи й 

асоціації. 

Однак найголовнішою А. Приходько вважає ціннісну (валоративну) 

складову, що ґрунтується на духовних імпульсах людини, які «оживають» у 

зв’язку з її належністю до певної етнічної групи. Ціннісна складова концепту 

об’єднує етнопсихологічні, соціодискурсивні та лінгвокультурні конотації, є 

вираженням колективного підсвідомого, утвореного за участю 

соціодискурсивних факторів, входить у мовну свідомість і стає «глибоко 

інтеріоризованим валоративом кожного члена лінгвокультурного 

колективу» [255, с. 21]. Підсумовуючи всі викладені вище тези, можемо 

узагальнити: валоративна складова концепту має етнопсихологічну (знання, 

образи, асоціації, що виникають у свідомості людини завдяки її належності до 

певного етносу), соціодискурсивну (знання, образи, асоціації, зумовлені 

комунікативною культурою суспільства), лінгвокультурну цінності (знання, що 

нашаровуються на поняття через знаковий код мови, носієм якого є кожний 

член лінгвокультурного колективу) [255, с. 21].  

Отже, концепти – це складні сутності, мінімальні одиниці 

структурованого знання, що характеризуються певною структурою і 
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когнітивними ознаками, хоча чітких меж не мають. Концепт як елемент 

свідомості синтезує дослідження мови та мислення, мови та культури. 

Складність та багатовимірність концепту породжує множинність дефініцій, у 

яких відображено зв’язок мови та мислення, мови та культури, мови та 

суспільства. Проаналізований матеріал дозволив нам сформулювати таке 

визначення концепту, актуалізоване у нашій роботі: концепт – це семантична 

категорія, яка вербалізує певний культурний контекст з усім розмаїттям 

супровідних значень, уявлень та асоціацій, є елементом концептуальної 

картини світу не лише окремої мовної особистості, а й мовного соціуму. 

Концепт характеризується динамічністю, здатністю до розширення, 

трансформації та відтворення людського досвіду.  

 

Висновки до першого розділу  

1. Дитяча література розвинулася завдяки зусиллям авторів, які 

намагалися допомогти молодим людям вирішити, ким вони є, із ким себе 

ідентифікувати, що цінувати тощо. Таким чином, дитяча література від самих 

початків була орієнтована на формування прийнятного світогляду. 

Узагальнення наукового досвіду дозволило сформулювати робоче визначення 

аналізованого явища: дитяча література – це функціонуюча в дитячому 

середовищі частина загальної літератури, що представлена у спеціальних 

виданнях (книгах і періодиці), до якої належать твори словесного, 

образотворчого, художнього і дизайнерського мистецтва, доступні людині на 

початку її життя (в період дитинства) для опосередкованого або самостійного 

сприйняття картини образів світу з метою формування і розвитку особистості. 

2. Дослідження ДМ нині є одним з актуальних напрямів сучасної 

лінгвістики з її антропоцентричною спрямованістю як найважливішою ознакою 

наукової парадигми. Вивчення особливостей ДМ розширює уявлення про 

закономірності формування мовної системи індивіда, становлення його мовної 

свідомості, розкриває механізми номінації. Багатогранність ДМ як об’єкта 

дослідження, методологічним підґрунтям якого є теорія мовленнєвої діяльності, 
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потребує міждисциплінарного підходу, що охоплює психологію, лінгвістику, 

психолінгвістику, онтолінгвістику, етнографію, соціологію, філософію, 

педагогіку та інші суміжні дисципліни. Проведений аналіз наукової літератури 

засвідчив, що ДМ є особливою сферою реалізації мови, яка, залежно від 

спрямованості вивчення в різних наукових аспектах, отримує специфічну 

інтерпретацію.  

3. Специфікою дитячої субкультури є включення в неї гри й навчання як 

основних видів діяльності, фольклору, а також усних та писемних текстів. 

Дослідження мовного світу дитини зводиться до аналізу тріади «мова – 

комунікація – текст». Зважаючи на психофізіологічні та когнітивні фактори, що 

визначають розвиток дитини, дослідження мовного світу дитини передбачає 

вивчення особливостей мови та комунікативної поведінки дитини, та змісту 

текстів дитячої літератури – як одного з основних видів дискурсу, доступних 

дитині, що є водночас частиною культури певної етнокультурної спільноти. 

Художній текст найбільше впливає на дитину, її когнітивний та емоційний 

розвиток. Художній текст, визначено в нашій роботі як суб’єктивний образ 

об’єктивного світу, індивідуальна опосередкована картину світу, виражена 

мовними засобами, що є водночас і результатом мовленнєвої діяльності певної 

людини та категоризації нею світу, і засобом впливу на інших мовних 

особистостей. Відповідно, особливості бачення дитиною світу та свого 

власного «Я» можна виявити шляхом аналізу текстів дитячої літератури, 

оскільки змістом тексту є реальна дійсність, відображена в людській свідомості. 

4.  Дитяча картина світу враховує вікові психологічні особливості дитини, 

специфіку її мислення, своєрідність світовідчуття та світосприйняття. Дитяча 

картина світу утворюється в результаті взаємодії дитини з навколишньою 

дійсністю, а тому її доцільно розглядати як один з етапів еволюції цілісної 

мовної картини світу людини. У дисертації дитяча мовна картина світу 

розглядається як відображені у мові процеси й результати концептуалізації 

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

дитини.  
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5. Процеси концептуалізації та категоризації мають ключове значення у 

з’ясуванні проблеми співвідношення концептуальних структур свідомості 

людини з мовними одиницями, що їх репрезентують. Основною формою 

категоризації знання є концепт, багатовимірність і поліфункціональність якого 

викликає різноманітність трактувань і характеристик. Узагальнення знань про 

феномен концепту, накопичених сучасною наукою дозволило окреслити 

основні підходи до його вивчення, відмежувати концепт від суміжних понять, 

визначити структуру та сформулювати визначення концепту: концепт – 

семантична категорія, яка вербалізує певний культурний контекст з усім 

розмаїттям супровідних значень, уявлень та асоціацій, є елементом 

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

За темою першого розділу дисертації опубліковано статтю [338]. 
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РОЗДІЛ 2 

БРИТАНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ КОНЦЕПТИ У ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

2.1. Основні групи концептів в англомовній дитячій літературі 

Особливості бачення дитиною світу інших людей та свого власного «Я» 

можна виявити через аналіз текстів дитячої літератури, оскільки змістом тексту 

є реальна дійсність, відображена в людській свідомості. У цьому розділі роботи 

маємо на меті описати основні групи концептів, властиві дитячій картині світу 

в британському суспільстві на матеріалі текстів британської дитячої літератури, 

а саме: англійських дитячих поезій (nursery rhymes), англійських літературних 

казок і художніх творів англомовних авторів для дітей молодшого і середнього 

віку.  

До першої, найбільшої, групи концептів, представлених у текстах 

британської дитячої літератури, входять концепти, які відображають базові 

поняття реальності. Концепти цієї групи репрезентують набір основних понять, 

на яких ґрунтуються знання людини про навколишній світ і які є спільними для 

картин світу народів різних країн світу. Засвоєння дитиною подібних концептів 

забезпечує адекватне сприйняття навколишньої дійсності. Серед концептів, що 

належать до першої групи, можна виділити три основні підгрупи. По-перше, це 

концепти – прототипи реальних предметів та об’єктів дійсності, що 

відображають конкретні поняття: наприклад, вода, стіл, іграшка та ін. По-друге, 

це концепти, які відображають основні абстрактні поняття, від яких залежить 

орієнтація людини у часі і просторі, а саме: дія, причина і наслідок, час і 

простір, напрямок руху (верх/низ, вперед/назад і подібні); знання мови і 

здатність спілкуватися (звуки і букви, мова, ритм), здатність розрізняти й 

аналізувати навколишній світ (форма і розмір, число, колір, погода та ін.). І по-

третє, це концепти, що вербалізують поняття більш високого рівня абстракції, 

такі як LIFE/DEATH, NATURE, HONESTY, WORK, LAZINESS та подібні.  

Концепти, які відображають базові поняття реальної дійсності, 

представлені насамперед в англійських дитячих поезіях (nursery rhymes). 
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Англійські дитячі поезії мають суттєве значення для розвитку світобачення 

англомовної дитини: вони впливають на формування наївної мовно-

концептуальної картини світу дитини, стимулюють мовний розвиток, логічне 

мислення, допомагають розвивати навички, необхідні для правильної вимови, 

правопису, читання, вміння рахувати. Для англійських дитячих поезій 

характерним є поєднання різних видів діяльності дитини. Віршики та рими 

супроводжуються музичним оформленням і певними ігровими рухами, 

наприклад, продемонструвати дію, про яку йдеться у вірші (jump, run, clap 

hands, hide oneself), жестами показати напрямок руху (up/down, right/left), 

вказати на відповідні предмети в оточенні або за допомогою знаків відтворити 

предмети, які згадуються у вірші. Саме такий підхід, коли звукова сторона 

мовлення супроводжується відразу знаковою і змістовою сторонами, 

забезпечує комплексне сприйняття дитиною тих чи інших об’єктів 

навколишньої дійсності, допомагає засвоєнню відповідних концептів.  

У багатьох сучасних виданнях британської дитячої літератури, як у 

текстах освітньої літератури, так і в художній творах і різних розважально-

пізнавальних виданнях, використовується низка прийомів подібного 

комплексного подання концептів, які сприяють створенню у дитини більш 

повного й адекватного уявлення про той чи інший концепт. Так, наприклад, 

широко використовуються словники в малюнках (picture dictionaries). Малюнок 

допомагає відтворенню потрібного образу у свідомості дитини, підпис до 

малюнка є мовним вираженням концепту, а в тексті реалізуються різні лексичні 

значення відповідного концепту. Таким чином, одночасно відтворюються 

відразу образний, мовний (звукобуквений) і змістовий плани вираження 

концепту. Також спостерігається цікава тенденція до інтеграції, коли в одному 

виданні співіснують різні жанри дитячої літератури або поєднуються різні види 

дитячої творчості. Так, наприклад, можуть поєднуватися казка та елементи 

коміксів: додаткові, тобто ті, що не входять до основного тексту оповідання, 

репліки персонажів, оформлені як репліки в коміксах; підписи до малюнків. 

Оповідання художньої дитячої літератури можуть супроводжуватися цікавими 
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науково-популярними або лінгвістичними коментарями (наприклад, казка-

розповідь про мишеня на ім’я Фредерік, інформація про мишей як про 

представників тваринного світу та лінгвістичне походження слова mouse [473]. 

У книжках для дітей до або після основного тексту дітям часто пропонуються 

різні завдання, пов’язані з текстом, його героями або описаними подіями: 

розфарбувати, відповісти на запитання, зробити саморобку (і показано, як 

саме), написати твір тощо.  

До другої групи віднесено концепти з британською національною 

специфікою HOME/ДІМ, MONEY/ГРОШІ, PRIVACY/ ПРИВАТНІСТЬ. Ці 

концепти, що належать до ключових в етнокультурному просторі британського 

етносу, широко представлені в досліджуваному дискурсі дитячої літератури. 

До третьої групи належать універсальні концепти, які є ціннісними для 

дитячої картини світу. У сучасній лінгвістиці досі не вироблено наукового 

інструментарію визначення універсальних концептів, а тому твердження деяких 

дослідників є не достатньо аргументованими. У питанні про співвідношення 

універсального й національного в мові найбільш поширеною серед науковців є 

позиція, згідно з якою в мові відображаються, з одного боку, загальні 

(універсальні) властивості об’єктивного світу, що не залежать від точки зору на 

них носіїв цієї мови, а з іншого боку, в ній представлено суб’єктивно-

національний, ідіоетнічний компонент, що випливає з ментальних і культурних 

особливостей народу (етносу), що говорить цією мовою. А. Вежбицька з цього 

приводу стверджує, що поряд із величезною масою понять, специфічних для 

даної культури, існують деякі фундаментальні поняття, які підлягають 

лексикалізації в усіх мовах світу; мовні і культурні системи значно різняться 

одна від одної, але існують семантичні й лексичні універсалії, що вказують на 

загальний понятійний базис, на якому ґрунтуються людська мова, мислення, 

культура [60, с. 321‒322]. 

Так, універсальними, як правило, вважають концепти, які репрезентовані 

в усіх мовах/культурах світу. Зокрема, В. Маслова розглядає концепти ЧАС, 

ПРОСТІР, МІСЦЕ, СХОЖІСТЬ, ПРИЧИНА, ОБОВ’ЯЗОК, ІСТИНА, ПРАВДА, 
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ЩИРІСТЬ, ВІРНІСТЬ, БРЕХНЯ, МИЛОСЕРДЯ, СВОБОДА, ДОЛЯ, ПАМ’ЯТЬ, 

МОВА, ЛЮДИНА як загальнонаціональні [214]; Н. Левицька та О. Ломакіна 

універсальними вважають концепти ЧОЛОВІК / ЖІНКА, ЛЮДИНА, ДИТИНА, 

ЖИТТЯ / СМЕРТЬ, ЩАСТЯ /ГОРЕ, ВІРА / НАДІЯ / ЛЮБОВ, СОВІСТЬ, 

СВІТ [184]. З. Кірнозе, досліджуючи концепти, які властиві всім народам, 

виділяє такі: ЗЕМЛЯ, БАТЬКІВЩИНА, СВІТ, РЕЛІГІЯ, ПРАЦЯ, СІМ'Я, 

МАТЕРИНСТВО, БАТЬКІВСТВО, НАРОДЖЕННЯ, ЖИТТЯ, СМЕРТЬ та 

ін. [146]. І. Бєсєдіна доводить, що фундаментальними, найбільш важливими для 

конструювання концептуальної системи людини є концепти ЧАС, КІЛЬКІСТЬ, 

ВІДНОШЕННЯ, ПЕРСОНАЛЬНІСТЬ, МОДАЛЬНІСТЬ, ДЕТЕРМІНАЦІЯ [41].  

У нашому дослідженні, беручи до уваги здобутки науковців, спираючись 

на результати проведених досліджень, а головне – фактичний матеріал 

(семантичний простір британської дитячої літератури), вважаємо за потрібне 

самостійно визначити, які саме концепти становлять КС британської дитячої 

мовної особистості, тобто є універсальними (представлені також в інших 

мовах/культурах), і виражають ціннісно-значущі поняття дитячої картини світу. 

Ціннісно-значущими в дитячій картині світу є, на нашу думку, такі концепти: 

SAFETY / БЕЗПЕКА, LOVE / ЛЮБОВ, HAPPINESS / ЩАСТЯ, MOTHER / 

МАТИ, FATHER / БАТЬКО, PLAY / ГРА, TOY / ІГРАШКА, BIRTHDAY / 

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ. Слід зазначити, що змістовий потенціал ціннісних 

концептів, властивих дитячому світобаченню, значною мірою різниться від 

ціннісних орієнтирів дорослих мовних особистостей. 

До четвертої групи належать концепти, які відображають морально-

етичні критерії поведінки особистості як представника соціуму й учасника 

різних ситуацій соціальної взаємодії. Ситуації соціальної взаємодії, 

представлені в текстах британської дитячої літератури, мають в основі дві 

базові моделі: 1) моделі ситуацій повсякденного спілкування – вони вчать 

мовної поведінки в стандартних ситуаціях: поведінка в гостях, привітання, 

вибачення тощо; 2) моделі вчинків, для яких критерієм є морально-етичні 
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норми поведінки – вони допомагають сформувати уявлення про норми 

соціальної взаємодії з оточуючими. 

Відповідно, можна виділити дві основні підгрупи концептів: 1) концепти, 

які реалізуються в ситуаціях повсякденного спілкування (зустріч, прощання, 

звертання, запрошення, вибачення; мовний етикет і формули ввічливості); 

2) полюсні концепти, які відображають морально-етичні норми соціальної 

взаємодії: GOOD/BAD, RIGHT/WRONG, ACTIVE/LAZY, POLITE/IMPOLITE І 

TREAT/PUNISHMENT. 

Усі концепти, що регулюють поведінку людей та процес спілкування, у 

цілому, теж є ціннісно-значущими для представників британського суспільства, 

але їх було виділено в окрему групу, тому що вони займають важливе місце в 

текстах британської дитячої літератури і створюють особливий виховний фон.  

В окрему групу можна виділити етнокультурні концепти, які 

відображають власне національні реалії життя англійського британського 

суспільства. Зокрема, це такі концепти: THE QUEEN, THE KING, 5 O’CLOCK 

TEA, LADY, GENTLEMAN та ін.  

Запропонований розподіл концептів на групи є одним із засобів їх 

систематизації. Наголосимо також, що засвоєння дитиною концептуальних 

основ світу речей, ідей та ціннісних орієнтирів відбувається паралельно з 

засвоєнням мовних засобів і прийомів спілкування й опануванням моделями 

соціально зумовленої поведінки.  

 

2.2. Концепт HOME 

Концепт HOME – ДІМ / РІДНА ДОМІВКА – належить до 

загальнолюдських цінностей і водночас посідає особливе місце в системі 

життєвих цінностей британців.  

Дефініційні значення концепту HOME репрезентовано в тлумачних 

словниках англійської мови: 1) place where one lives, especially with one’s family; 

2) house, flat; 3) district or country where one was born or where one has lived for a 

long time or to which one feels attached [546]. 
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1) place where you live; the house, apartment, or place where you live; 

2) family; the place where a child lived with his or her family; 3) where you came 

from/belong; the place where you came from or where you usually live, especially 

when this is the place where you feel happy and comfortable; 4) country; the country 

where you live, as opposed to foreign countries [547]. 

1) the house, apartment, etc. where you live, especially with your family; 

2) the type of family you come from. 3) a house, apartment, etc. when it is 

considered as property that you can buy or sell [541]. 

Отже, поняття рідної домівки характеризується як: 1) місце, де людина 

живе постійно, особливо з родиною; 2) будинок або квартира, що є власністю, 

яку можна купити / продати; 3) рідна земля, місце, де людина народилася, живе 

довгий час і до якого відчуває прив’язаність. 

У результаті проведеного нами порівняльного дослідження концепту 

HOME у світобаченні дитини і дорослої мовної особистості [333] в структурі 

концепту HOME, типового для картини світу дорослої англомовної 

особистості, було виявлено такі основні компоненти (на матеріалі словникових 

дефініцій та типових ідіоматичних виразів): HOME as a place: fixed residence; 

one’s native place; place to live with family; place to invite friends; the best place 

(дім як місце: місце постійного проживання; місце, що є рідним; місце, де 

живуть із родиною; місце, куди запрошують друзів; найкраще місце). Being at 

home: being safe; being loved; being happy; being comfortable, being private; do as 

one wishes (бути вдома значить бути захищеним; бути щасливим; бути вдома 

означає, що тебе люблять; тобі зручно, затишно; ти маєш приватність і можеш 

чинити, як бажаєш). У дорослій КС концепт HOME безпосередньо пов’язаний з 

низкою інших концептів, а саме: FAMILY, FRIENDS, SAFETY, LOVE, 

HAPPINESS, PRIVACY. 

Концепт HOME, представлений у текстах британської дитячої літератури, 

демонструє чітко виражену тенденцію до розширення змісту залежно від віку 

дитини. Можна дослідити динаміку концепту HOME, аналізуючи його змістове 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/apartment
http://www.ldoceonline.com/dictionary/comfortable
http://www.ldoceonline.com/dictionary/oppose
http://www.ldoceonline.com/dictionary/foreign
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/house
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/apartment
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/live
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/especially
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/family
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/type
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/family
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/house
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/apartment
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/considered
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/property
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/buy
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sell
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наповнення у творах (переважно дитячих поезіях) для наймолодших читачів і в 

текстах дитячої літератури для дітей середнього віку. 

Так, концепт HOME, репрезентований у текстах англійських дитячих 

поезій, також посідає одне з центральних місць у світобаченні дитини, як і в 

картині світу дорослого. Психологами доведено, що для нормального і 

сприятливого розвитку дитини найбільш суттєвими є два фактори: любов і 

безпека [159, с. 291, с. 521]. Саме в рідній домівці, де про дитину піклуються і 

де її люблять, вона почувається у безпеці, під захистом любові матері – 

найдорожчої і найважливішої людини у світі. Саме чотири відповідні 

концепти – HOME, MOTHER, SAFETY, LOVE – репрезентовано в текстах 

англійських колискових bedtime rhymes. Колискові – це, як правило, перші 

вірші, які чує дитина на самому початку свого життя. Цілком природно, що в 

текстах колискових реалізуються концепти, які відображають перші та 

найголовніші враження дитини про навколишній світ. Цікаво, що в текстах 

колискових всі чотири концепти тісно пов’язані один з одним, як, наприклад, у 

таких рядках: Baby dear, baby dear, where do you lie? / In my warm cradle, with 

Mother close by. Концепт HOME представлено словосполученням warm cradle; 

близькість матері допомагає створити почуття безпеки – зв’язок концептів 

MOTHER і SAFETY; а любов матері до дитини виражено імпліцитно, в 

лагідному звертанні до дитини baby dear – зв’язок концептів LOVE і MOTHER. 

Головна відмінність концепту HOME, представленого в текстах дитячих 

поезій, порівняно з концептом HOME у картині світу дорослої людини – 

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, happy chimney-corner days наприклад: How am I to sing your 

praise,/ Happy chimney-corner days,/ Sitting safe in nursery nooks,/ reading picture 

story-books? [549, p. 78] 

Таке явище можна пояснити особливостями дитячого світосприйняття: 

реальний простір, у якому існує дитина, дійсно є дещо обмеженим за розміром. 
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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 – про це 

свідчить той факт, що в багатьох поезіях для більш дорослих дітей концепт 

HOME часто представлений відповідними лексемами home і house – 

див. наприклад поезії North-West Passage [514, p.135], The Little Land [514, 

p.101], Block City [514, p.35], The House that Jack Built [514, p. 84] та ін. Проте в 

поезіях для дітей молодшого віку також згадуються різні типи помешкання, 

наприклад: There was an old woman / Who lived in a shoe; lived in a dwelling 

exceedingly small; My house is red, / A happy child am I. / I laugh and play the whole 

day, / And I hardly ever cry (див. Додаток А). Що стосується компонента 

дефініційного значення концепту HOME рідна земля, місце, де людина 

народилась, живе довгий час і до якого відчуває прив'язаність, то він узагалі 

майже не реалізується в дитячих поезіях (крім деяких творів, як, наприклад, My 

village, Earth is our home (див. Додаток А). 

Концепт HOME в уявленні дитини має позитивну конотацію, що властиво 

і картині світу дорослої людини. Для характеристики рідної домівки в текстах 

англійських дитячих поезій використовуються позитивно забарвлені лексеми: 

warm, cheerful, pleasant, happy і, звичайно, the best (home’s the best place for all 

people like me!; I think it’s best to be at home; home is where the heart is) (див. 

Додаток А). 

Концепт HOME в дитячому світосприйнятті має зв’язки з тими ж самими 

концептами, що і в картині світу дорослої англомовної особистості. Це 

насамперед концепти LOVE, SAFETY, FAMILY, а також FRIENDS і 

HAPPINESS. Так, у поезії The child and the star репрезентовано відразу три 

концепти HOME, FRIENDS, LOVE: Little star! Oh, tell me, pray, / Where you hide 

yourself all day? / Have you got a home like me, / And good friends so kind to see? ... 

For I've many friends on high, / Living with me in the sky; / They love me as I love 

you / And they love and watch you too [514, p.104]. Дитина звертається до зірочки 

з питанням, чи має вона рідну домівку і хороших друзів, яких приємно бачити 
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(goоd friends so kind to see). Отже, дитина вже розуміє, як важливо для кожної 

живої істоти мати рідну домівку і люблячих друзів. Зірочка відповідає, що в неї 

все це є і що вона та її друзі люблять дитину – ідея про те, що навколишній світ 

лагідний до дитини: реалізовано концепт LOVE. 

Зв’язок концептів HOME і HAPPINESS можна також продемонструвати 

на прикладі вірша Block City [549, p. 35]. У цьому вірші наголошується на тому, 

що людина може бути щасливою, якщо в неї є рідна домівка, незважаючи на 

різні неприємності та проблеми. Дощ у цьому контексті є прототипом 

зовнішніх негараздів: What are you able to build with your blocks? / Castles and 

palaces, temples and docks. / Rain may keep raining, and others go roam, / But I can 

be happy and building at home [514, p. 35]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що концепт HOME, 

представлений у змістовому просторі англійських дитячих поезій, і концепт 

HOME в картині світу дорослої англомовної особистості схожі за структурою. 

Вони мають ідентичні компоненти і зв’язки з тими ж самими концептами. 

Але деякі компоненти, які присутні в структурі концепту HOME, 

типового для картини світу дорослої англомовної особистості, майже не 

представлені в текстах дитячих поезій. Це компоненти: one’s native place, being 

private, do as one wishes; відповідно концепт HOME у світобаченні дитини 2-4 

років не має зв’язків із концептом PRIVACY. Означений факт, імовірно, 

пояснюється тим, що названі концепти є поняттями високого ступеня 

абстракції і не відомі дитині в згаданому віці. 

У творах британської дитячої літератури для дітей середнього віку 

реалізовано всі виділені нами компоненти змісту концепту HOME, про що 

нижче йтиметься більш детально. Крім того, простір рідної домівки 

розширюється: це, щонайменше, власна дитяча кімната, або квартира, де 

дитина живе з родиною, батьками, або будинок. Багато героїв літературних 

творів для дітей мають власний будинок, наприклад: Once upon a time, a very 

long time ago now, about last Friday, Winnie-the Pooh lived in a forest all by himself 

under the name of Sanders [482, p. 4]. 
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So Winnie-the Pooh went round to his friend Cristopher Robin, who lived 

behind a green door in another part of the forest [482, p. 10]. 

Well, it just happened that you had been to a party the day before at the house of your 

friend Piglet, and you had balloons at the party [482, p. 11]. 

The Piglet lived in a very grand house in the middle of a beech-tree, and the 

beech-tree was in the middle of the forest, and the Piglet lived in the middle of the 

house. Next to his house was a piece of broken board which had: “TRESSPASSERS 

W’’ on it. [482, p. 35]. 

Owl lived at The Chestnuts, an old-world residence of great charm, which was 

grander than anybody else’s, or seemed so to Bear, because it had both a knocker 

and a bell-pull. Underneath the knocker there was a notice which said... [482, p. 50]. 

Простір дому може розширюватися навіть до власного садочка, адже для 

англійця типовим є володіння будинком із садком. У садку можна робити що 

завгодно: думати, працювати, запрошувати туди друзів або просто бути у 

садочку. При цьому, особливістю репрезентації аналізованого змісту 

компоненту концепту є вживання присвійних займенників зі словом garden 

(садочок), що демонструють такі приклади: 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 [482, p. 62]; Noah went into his garden to think [421, 

p. 220]; One day Noah was tidying up his garden for the winter [421, p. 240]; Mr 

Bear is in his garden today [421, p. 203].  

Рідною домівкою може бути навіть ціла країна (country), земля (land) 

(варіанти реалізації компонента концепту one’s native place): 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 [442, p. 128]. 

Тільки в поодиноких випадках, як, наприклад, для героїні твору 

Дж. Вілсон The Bed and Breakfast Star, дитини з так званої неблагонадійної 

родини (бідної, тому що батьки не працюють – вітчим втратив роботу, без 

власного помешкання, що постійно змінює місце проживання), так само 

важливим залишається власне ліжко, тому що це єдиний доступний дитині 
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особистий простір (виділене в тексті слово space, а також лексеми із 

семантикою нестачі місця: a little flat, too cramped, kept falling out of it every time 

I turned over сприяють створенню відповідного враження). Тому вона рахує 

ліжка, в яких спить (BED number four), переїжджаючи з родиною з місця на 

місце: But then Mack got to share the big bed with Mum and I had a little campbed 

in the living-room. BED number four. And I kept falling out of it every time I turned 

over at first. But I didn’t mind that campbed. I played camping. But it was really too 

cramped to play camp. We only had a little flat and Mack took up so much space 

[528, p. 14‒15]. 

У творах британської дитячої літератури для дітей середнього віку 

найчастотнішими є реалізації таких компонентів концепту HOME: 

 fixed residence  

The house where Dooley lived was at the end of a street [421, p. 150]. 

There was once a little ghost who lived in an old house. An artist called Holly 

lived there too [421, p. 224]. 

The Brown’s house at number thirty-two Windsor Gardens was unusually 

quiet [434, p.7]. 

Hidden in the broom cupboard of Rose Cottage is the most delightful little 

house. Shh, it’s a secret. No one knows it’s there… This is the home of Tumtum and 

Nutmeg… [424, p. 1]. 

Mr and Mrs Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they 

were perfectly normal, thank you very much [492, p. 7]. 

Як видно з наведених прикладів, цей компонент концепту HOME може 

реалізуватися через опис будинка (наприклад, the most delightful little house), 

згадку про місце знаходження помешкання (див. також нижче: 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 
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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 вербалізатори цього компоненту 

концепту – лексеми house, home, live. 

 place to live with family 

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 Mr.Fox and Mrs Fox and their 

four Small Foxes [446, p. 10]. 

There was once a young fox called Woody. He kept his room tidy and helped 

his mum in the house. He played with his little brothers and sisters and never got 

cross with them. He gave his dad a hand around the place without being asked. He 

ran errands for elderly foxes. In fact he was living proof that not all foxes are 

bad [442, p. 16]. 

There were once three bears who lived in a house in the middle of a wood. 

There was a great big daddy bear, a middle-sized mummy bear, and a little teeny 

baby bear as well. Every morning they made porridge for breakfast, and every 

morning they went out for a walk while the porridge cooled [442, p. 182]. 

The whole of this family – the six grown-ups (count them) and little Charlie 

Bucket – live together in a small wooden house on the edge of a great town [445, 

p. 14]. 

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 [442, p. 204]. 

Для реалізацій 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, тобто те, чим вони, зазвичай, займаються в себе 

вдома, інколи їхніх родинних обов’язків (ran errands for elderly foxes). Цей 
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компонент концепту реалізовано лексемами-номінаціями членів родини 

(наприклад, daddy bear, mummy bear, a little teeny baby bear) та дієсловами зі 

значенням повсякденних буденних справ (наприклад, 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.) 

 being happy 

Once upon a time, far, far away in a half forgotten part of the world, between 

high mountains and a deep blue lake, there was a little Chinese boy and his name 

was Liu Chu. He lived with his father and mother in a little bamboo hut and he was 

very happy. 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 [442, p. 106].  

Крім вживання лексеми happy та її однокореневих похідних (happiness, 

happier) або змістових синонімічних лексем (таких як glad, cheerful, merry), для 

реалізацій цього компонента концепту характерним є те, що, як правило, 

пояснюється, що саме робить героя твору щасливим. Відповідно, в подібних 

прикладах також часто реалізовано компонент концепту do as one wishes (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). Часто людина / тварина / іграшка / чи будь-

який інший персонаж твору щасливий вдома просто тому, що йому зручно, 

його люблять, він почувається захищеним і може робити, що заманеться. 

Відповідно вказані компоненти концепту HOME тісно пов’язані між собою і 

часто реалізовані поряд, в одному контексті.  

 being comfortable 

Once upon a time there was a little old woman who lived by the sea. The little 

old woman was poor, and all she had to eat were the pumpkins she grew in her 

garden [421, p. 132] 

“You could come and live with me by the sea,” said the little old woman. 
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The dragon gazed up at the sky, as if to consider this offer carefully. He had 

always wanted to go to the seaside. “I might,” he said. “There’s pumpkin pie for 

supper…” coaxed the little old woman. “Done!” cried the dragon, who loved 

pumpkin pie more than anything in the whole world. And he roared a happy roar. So 

the little old woman took the pot of gold, climbed on the dragon’s back and they flew 

home. And from that day on, the little old woman and the dragon lived very happily 

together – and ate pumpkin pie every day [421, p. 133] (Улюблена страва дракона, 

гарбузовий пиріг, зробила його щасливим, дала йому відчуття рідної домівки) 

 being safe 

“You were quite right,” said Rabbit, looking, at him all over. “It is you. Glad 

to see you.” “Who did you think it was?” “Well, I wasn’t sure. You know how it is in 

the Forest. One can’t have anybody coming into one’s house. One has to be 

careful [482, p. 26]. (Обережність ніколи не завадить, лексему careful виділено в 

тексті твору курсивом) 

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!” [421, p. 170]. 

“Little pig!” he called. “Will you come out to play?” “Certainly not!” shouted 

the third little pig [442, p. 138]. (У власному будинку кожен почувається 

захищеним від зовнішніх негараздів і поганих людей / істот. Тому миша і 

поросятко сміливо відмовляються вийти назовні до кішки й вовка.)  

 being loved 

Nobody Wants Me / Nobody wants me / I’m leaving home. / I’ll be like a hermit 

/ And live on my own. / I could sleep in a tent / In a dry desert land, / And ride on a 

camel / Across the hot sand. / I could go to the North Pole / To live on the ice, / And 

play with a polar bear / That would be nice! / Or find a deep jungle / And live in a 

tree, / With parrots and monkeys / I’m sure they’d like me… / But wait, / 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 
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would MISS ME! [421, p. 229] (Дитина пішла з дому, адже ніхто, як їй здалося, 

не хотів її там бачити. Але щойно її покликали додому, дитина упевнилась, що 

її хочуть бачити і сумують за нею). В цьому прикладі вербалізаторами 

компоненту концепту being loved виступають близькі за значенням лексеми 

want, miss. 

 the best place 

Pussy Cat, Pussy Cat, / Don’t you like a sweet home? / Without a house you 

just roam. / Neither you can eat at ease, / Nor rest for lack of bed. / Don’t you dream 

of, / Playing with you kittens, / On the castle ground? (див. Додаток А); 

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 [538, p. 193].  

“We're going to find somewhere special where we can live happily ever after,” 

said the kitten. “Aren't we, Mother?” “That's right,” said his mother. “Somewhere 

very special.” “Why is it special?” asked the kitten. “Well,” said his mother, “it'll be 

special because it'll be our very own home.” “Our own home!” the kitten said. “That 

sounds good. Will it keep out the wind and the rain?” “It certainly will,” his mother 

told him. “There'll be a roof and walls.” The kitten snuggled down against his 

mother's warm side. “Tell me again how we'll know the right place,” he said. “We'll 

feel warm and cosy,” said his mother and she licked his ears. “You've forgotten the 

best bit,” said the kitten. “Oh yes,” said his mother. “And someone will love us. 

They'll love us very much” [514, p. 41‒42].  

Рідна домівка є найкращим місцем (a special place, very special, sweet, the 

right place) саме тому, що тут почуваєшся захищеним (Will it keep out the wind 

and the rain? It certainly will; the cats couldn't reach ), відчуваєш, що тебе 

люблять (someone will love us. They'll love us very much), тобі затишно (feel warm 

and cosy), ти можеш робити, що хочеш (playing with you kittens) і саме тому ти 

щасливий (we can live happily ever after). 

Герої творів для дітей молодшого і середнього віку, як правило, 

обов’язково мають рідну домівку, це запорука щасливого життя, принаймні 



85 
 

одна з найважливіших умов щастя: Little Tim was a very lucky boy. He had a 

lovely home, with the nicest parents you could hope for. He had a big garden, with a 

swing and a football net in it. And growing in the garden with lots of trees that you 

could climb and have adventures in. Little Tim even had a nice school, which he 

enjoyed going to every day and where he had lots of friends [538, p. 174].  

У творах для дітей старшого віку зустрічаються герої, які не мають рідної 

домівки, найвідоміший із них – Гаррі Потер: The room held no sign at all that 

another boy lived in the house, too [492, p. 25]. Саме про нього знана дослідниця 

британської дитячої літератури Р. Кнут зазначила: “He doesn't have a home to 

sally forth from and retreat to – he must create one” [389, p. 180]. 

Також, як зазначає Р. Кнут, у британській дитячій літературі образ рідної 

домівки пов’язаний із розумінням його як місця, звідки герої вирушають у 

подорож (наприклад, герої Дж. Р. Толкіна , К. Грема, Дж. Роулінг та інш.) і 

куди потім повертаються [389, p. 177]. Відповідно, можемо припустити, що у 

творах британської літератури для дітей старшого віку відбувається подальше 

розширення змістового простору концепту – додаються нові компоненти, 

наприклад, the place to set on a journey from; the place to come back to your 

family.Тим більше, що останній із названих компонентів концепту HOME нами 

було виявлено в досліджуваних текстах:  

 the place to come back to your family  

The front door opens and Mother smiles at me; / “Come in, come in, my child, 

you’re just in time for tea.” (див. Додаток А); But the very cool chicks just chuckled 

and dripped their way back home to Mummy [538, p. 30]; 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 [442, p. 110].  

Отже, проведений аналіз показав, що концепт HOME має динамічний 

характер, спостерігається розширення простору рідної домівки залежно від віку 

дитини, також встановлено зв’язок концепту HOME із низкою інших 

концептів – MOTHER, SAFETY, LOVE, HAPPINESS, FAMILY, FRIENDS 

PRIVACY. 
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2.3. Концепт PRIVACY  

PRIVACY (ПРИВАТНІСТЬ) – один із ключових концептів картини світу 

англійців, який вирізняється етнокультурною специфікою і має історично 

зумовлений зміст. Так, Р. Фрумкіна зазначає: характерна для англійців 

відсторонена ввічливість відображає освячену законом цінність особистої 

недоторканості; юний англієць засвоює поняття недоторканості особи на тому 

ж рівні беззастережності, що і юний японець, – поняття про шанування 

старших [319, с. 172–176].  

Концепт ПРИВАТНІСТЬ у людській свідомості пов’язаний насамперед з 

відчуттям безпеки, що є однією з основних потреб людини і, відповідно, з 

концептом ДІМ. Ідея «дім як благо, як прихисток» є одним із пріоритетним 

змістів, спільним для всіх людей [64, с. 927]. С. Радзієвська у своєму 

дослідженні доводить, що ДІМ у поетичній картині світу американців ХХ ст. 

відіграє важливу роль і має високий ціннісний статус як у житті окремої 

людини, так і в житті суспільства, що підтверджується глибоким ступенем 

свідомого і несвідомого осмислення феномена дому як специфічної реалії 

людського буття. Завдяки лінгвокогнітивному процесу метафоричної проекції 

концепт ДІМ та складники його семантичного простору осмислюються крізь 

призму інших концептів, а також інші концепти осмислюються за допомогою 

концепту ДІМ [261]. 

В уявленні англійців концепти ПРИВАТНІСТЬ і ДІМ мають ще одну 

обов’язкову спільну складову, надзвичайно важливу для англійців ‒ володіння 

власним будинком. За слушним міркуванням О. Городецької, по всій країні, 

крім півночі Англії і Шотландії, домінував один тип житла – індивідуальний 

будинок. Зокрема, перепис населення 1851 р. засвідчив, що бажання мати свій 

власний будинком – це найзаповітніше, найбільше бажання кожного 

англійця [94, с. 132].  

Концепт PRIVACY в британській дитячій літературі найбільш широко 

представлено у творах, розрахованих на дітей від семи до дев’яти років. 
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Можемо припустити, що саме цей вік вважається найкращим для засвоєння 

дітьми відповідного поняття. Концепт PRIVACY визначальний тим, що 

належить насамперед до дорослої КС, і діти отримують уявлення про 

ПРИВАТНІСТЬ під керівництвом дорослих, у тому числі через тексти дитячої 

літератури. Таким чином, у текстах дитячої літератури реалізуються певною 

мірою і доросле, і дитяче уявлення про концепт ПРИВАТНІСТЬ, що мають, як 

нам вдалось з’ясувати у нашому дослідженні, певні відмінності. 

Концепт PRIVACY, представлений у досліджуваних текстах, є 

дворівневим за структурою. На когнітивному рівні концепт ПРИВАТНІСТЬ 

(PRIVACY) в уявленні дорослої англомовної особистості має 3 компоненти 

(блоки): власний будинок (private house), приватний / міжособистістний простір 

(interpersonal distance), особисті речі (personal possessions) (Діаграма 2.1.). 

Діаграма 2.1.  

Структура концепту PRIVACY 

в уявленні дорослої англомовної особистості 

 

На комунікативному рівні концепт PRIVACY, представлений у 

досліджуваних текстах, включає певні моделі поведінки, дотримання або 

порушення яких забезпечує реалізацію концепту ПРИВАТНІСТЬ і, відповідно, 

дотримання або порушення принципу недоторканості особистості. 

Вербальні засоби репрезентації концепту PRIVACY включають 

насамперед лексеми privacy і private та компоненти їх семантики. Значення 

лексеми privacy у тлумачних словниках англійської мови дефінійовано в такий 
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спосіб: privacy – state of being alone or undisturbed; freedom from interference or 

public attention [547; 550]. Ключові семи, що детермінують її значення: свобода, 

можливість бути на самоті, непорушення спокою через втручання або небажану 

увагу. Значення лексеми private: 1) belonging to or for the use of one particular 

person only, personal; 2) not to be revealed to others, secret; 3) quiet and free from 

intruders (place); 4) undisturbed by others, alone (people) [547; 550]; основні семи, 

що детермінують значення лексеми private: власний, що належить тільки одній 

людині, таємний, секретний, спокійний, вільний від втручання, самотній. 

Інші вербальні засоби (див. наведені нижче приклади), що репрезентують 

концепт PRIVACY у досліджуваному матеріалі – це слова, що належать до 

різних частин мови: own, personal, secret, alone, special (прикметники); my, mine, 

for me, for her (присвійні займенники); undisturbed (дієприкметник). 

Характерною особливістю мовної репрезентації концепту PRIVACY у 

дитячому мовленні (у мовленні дітей – героїв художних творів) є вживання 

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

Інтенсифікатори підсилюють ідею особистого володіння. Інколи вживається 

відразу декілька лексем зі значенням приналежності, наприклад: “Lizzie can 

have her very own special bedroom” said Sam. “We can turn my study into Lizzie’s 

room [523, р. 19–20]; It’s mine, specially made for me [533, р. 67]; to write in my 

own private life story [533, р. 31]; I’d let you have a look at it but it’s strictly 

personal [533, р. 107]. 

Дослідження концепту HOME (РІДНА ДОМІВКА) в дитячій картині 

світу, проведене на матеріалі дитячих поезій, у першу чергу nursery rhymes, 

показало, що до складу дитячої картини світу в цьому віці (вік основних 

читачів, яким адресовано ці поезії, – 2-4 роки) не входить компонент being 

private, властивий картині світу дорослої мовної особистості. У результаті 

проведеного аналізу змістового простору дискурсу літературних казок і 

оповідань для дітей старшого віку (від 5 до 10 років) виявлено, що, по-перше, 

уявлення дитини про розмір рідної домівки залежить від її віку: чим старшою 

стає дитина, тим більше розширюються межі її власного простору. Відповідно, 



89 
 

спостерігається динаміка концепту HOME від теплої колиски – warm cradle і 

куточка дитячої кімнати – nursery nook, де дитина почувається затишно і 

безпечно, до власної кімнати – my own room, де вона вже є сама хазяїном і 

почувається не тільки захищеною – safe, а й має можливість і право бути 

приватною, недоторканою, на самоті – private, alone, undisturbed. Таким чином, 

на цьому етапі когнітивного розвитку дитини компонент змісту being private, 

який є спільним для концептів HOME і PRIVACY, вбудовується в картину світу 

дитячої мовної особистості.  

По-друге, для дитини старшого віку дійсно дуже важливою стає 

реалізація власного права на приватність. Це пояснюється кількома причинами: 

так, у першу чергу, для неї це нове відчуття, новий досвід, який дитина 

переживає досить емоційно; право на приватність є невід’ємним правом 

дорослих, і той факт, що дитина також має змогу реалізовувати це право, 

наближає її до такого бажаного і загадкового світу дорослих, дозволяє 

почуватися дитині рівноправною з дорослими; також дитина отримує той самий 

ступінь поваги до себе як особистості, що й дорослі члени соціуму, і, таким 

чином, підтверджує свій належний соціальний статус. Нарешті, вимагаючи від 

оточуючих дотримання принципу недоторканості особистості, поваги до своїх 

прав і свобод, дитина закріплює свій гідний соціальний статус. 

Саме тому діти активно захищають своє право на приватність, 

використовуючи при цьому певні засвоєні ними моделі поведінки, що 

репрезентують концепт ПРИВАТНІСТЬ на комунікативному рівні. Так, 

нормативними є такі правила поведінки. 

1. Дитина має право на приватність у своїй кімнаті: ніхто не має права без 

її дозволу заходити до неї. Відповідну модель поведінки вербалізовано в такому 

прикладі: You are not allowed to come in unless I say so [500, р. 152–153]; інші 

люди з оточення дитини також дотримуються цього правила. Так, у наведеному 

нижче прикладі дівчинка спочатку запитує у хлопчика, чи може вона зайти до 

його кімнати, не отримуючи відповіді, вона двічі стукає у двері і тільки після 

цього заходить усередину: “Francis?” said Ibby. “Can I come in?” There was no 



90 
 

reply, so Ibby knocked twice and opened the door [451 , р. 9]. Крім того, власний 

простір завжди надає людині право вибору, наприклад, робити, що хоче саме 

вона: “It’s my telly. It’s my bedroom. I can do what I want.” [534, р. 86]; у тому 

числі право бути на самоті: IF I WAS… older, I would live in this really great 

modern house all on my own, and I’d have my own huge bedroom with all my own 

things , special bunk beds just for me [533, р. 22]; I opened up my new wardrobe and 

shut myself inside [523, р. 23]; So do you know where I go when I need a bit of peace 

and quiet? I lock myself in the bathroom [534, р. 22]. Останні три приклади 

демонструють не тільки бажання дитини побути на самоті, але й її потребу в 

реалізації свого права. 

2. Дитина має право самостійно визначати, як розпоряджатися власними 

речами. Відповідну модель поведінки вербалізовано такими прикладами: It’s my 

diary. I can write what I want to [501, р. 68]; “Look kiddo, you write whatever you 

want in your life story. It’s your own book, after all” [533, р. 30]; 

3. Діти самі добре усвідомлюють загальноприйняті норми приватності, 

про що свідчать такі приклади: Of course, Henry wasn’t allowed into Peter’s 

bedroom without permission. He was also not allowed to play with Peter’s toys [501, 

р. 67]. Пасивна конструкція wasn’t allowed, що повторюється в обох реченнях, 

виражає пряму заборону, словосполучення wasn’t allowed without permission 

імпліцитно наголошує на необхідності попросити дозволу перш ніж зайти до 

чужої кімнати. I know you shouldn’t ever read anyone’s private diary. Especially 

not your best friend’s [520, р. 18]. I know it’s a totally sneaky thing to do [520, 

р. 32]. Як бачимо, дитина фактично сама визнає, що знає (I know) чинні норми 

поведінки: вжито модальне дієслово зі значенням поради в комбінації з 

прислівником ніколи щодо особистої речі і простору (you shouldn’t ever read 

anyone’s private diary.), адже приватний щоденник (private diary) уособлює 

водночас і те й інше. Більше того, саме з private diary асоціюється різке 

визначення порушення відповідної норми. Лексема sneaky перебуває в одному 

синонімічному ряді з прикметниками dishonest, unfair, shifty, sly, furtive і 

подібними, що характеризують нечесну, хитру і, певною мірою, злодійкувату 
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поведінку, і виражає несхвалення; також підкреслюється, що подібна поведінка 

є неприйнятною щодо будь-кого, а особливо щодо найкращої подруги (you 

shouldn’t ever read anyone’s private diary. Especially not your best friend’s).  

But I never thought anyone would stoop so low as to write in my own private 

life story [533, р. 31]; Elaine looked surprised and said, “What are you laughing at, 

Tracy?” I said, “mind your own business” and she said, “Now Tracy” and then she 

looked at what I’d written which is a bit of a cheek seeing as it’s supposed to be very 

private. [533, р. 27]. В цих прикладах дитина також дає несхвальну 

характеристику (stoop so low / a bit of a cheek) грубому втручанню в особистий 

простір. 

Таким чином, усвідомлення дитиною свого права на приватність дає їй 

змогу вимагати від інших (за необхідності, навіть від самої себе) дотримання 

відповідних норм поведінки. 

4. На порушника існуючих правил можна поскаржитися дорослим, 

наприклад: Henry’s in my room! And he didn’t knock! And he won’t leave! [503, 

р. 152–153]. 

5. За порушення загальноприйнятих норм загрожує покарання або, 

щонайменше, відбувається корекція дитячої поведінки з боку або дорослого, 

наприклад: Say sorry. Don’t be horrid. A diary is private. Now leave your brother 

alone [503, р. 153]. In fact, since Henry refused to share any of his toys with Peter, 

Mum had forbidden Henry to play with any of Peter’s toys – or else [501, р. 69]; або 

навіть іншої дитини: “Look, I’m ever so sorry and I know it’s a totally sneaky thing 

to do and you really won’t want to be friends with me now, but I read your diary. Just 

a line or two. Last night. Well, maybe I’ve had one or two peeps in the past but you 

never wrote anything secret before –” “Gem, stop burbling” said Alice. She took 

hold of my hand.” I do still want to be friends. Though don’t you dare read my diary 

again, you nosy pig! [520, р. 32]. Заслуговує на увагу той факт, що і доросла 

людина, і дитина в подібних випадках, як правило, вдаються до прямих засобів 

вираження незгоди і несхвалення за допомогою, наприклад, імперативів (say 

sorry / don’t be horrid / leave your brother alone / don’t you dare read my diary 
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again/ mind your own business). Засудження поведінки порушника приватності 

виражено прямо – за допомогою образливої назви (you nosy pig) та імпліцитно – 

дитина-порушник розуміє, що може втратити кращу подругу (you really won’t 

want to be friends with me now), конструкція or else, вжита після викладених 

заборон або вимог, має значення м’якої погрози. 

Декілька з наведених вище прикладів взято з оповідання відомої 

англійської дитячої письменниці Ф. Саймон Horrid Henry Peeks At Peter’s 

Diary [503] про «жахливого» Генрі (Horrid Henry) – одного з найулюбленіших 

персонажів сучасних маленьких читачів у Великобританії – про його сварку з 

братом, «досконалим» Пітером (Perfect Peter) саме через різне розуміння 

поняття приватність. Так, Генрі впевнений, що брат порушує його право на 

приватність тим, що пише у своєму щоденнику власне про нього (It is too my 

business if you’re writing about me), і, звичайно, Генрі відчуває, що повинен 

захистити своє право. Пітер, який знаходиться у власній кімнаті і пише в 

особистому щоденнику, у свою чергу, знає напевно, що ніхто не повинен 

порушувати його приватність. Таким чином, кожен із дітей однаково 

наполегливо обстоює власне право на приватність. Але роблять вони це по-

різному, застосовуючи власні прийоми поведінки відповідно до притаманних їм 

типізуючих характеристик. Лексема horrid в імені Horrid Henry має специфічне 

контекстуальне семантичне наповнення – сміливий, самостійний, помірно 

неслухняний і дещо зухвалий. Отже, з подібною характеристикою 

співвідносяться дієслова, що описують його поведінку (demand, burst (into the 

room), scream, hiss, lungе (for the diary), force (Peter’s fingers off the diary); у той 

час як лексема perfect в імені Perfect Peter наділяє цей персонаж зовсім іншими 

якостями, протилежними зазначеним вище, але навіть зазвичай тихий і 

спокійний, дещо боязкий, занадто слухняний Пітер у цій ситуації спочатку 

поводиться досить сміливо: намагається вигнати брата зі своєї кімнати (Get out 

of my room, None of your business) і самостійно захистити свій приватний 

щоденник від зазіхань (cover the closed notebook tightly with his arm, hold on 

tight, scream, shriek, snivel). Коли ж усе це не діє, він (як і всі слухняні дітки) 
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звертається по допомогу до матусі: Мum, Henry’s in my room! And he didn’t 

knock! And he won’t leave! [503, р. 152–153] 

Когнітивний блок концепту PRIVACY private house в уявленні дитини 

реалізується швидше на рівні власної кімнати (private room) і пов’язаний 

насамперед зі статусом дитини. Так, наприклад, у героїні твору Дж. Вілсон The 

Suitcase Kid Енді більше немає власної кімнати. Її батьки розлучились і продали 

свій колишній котедж, і тепер Енді повинна жити тиждень у мами і тиждень 

разом із татом. У будинку нової родини свого батька в Енді немає навіть 

власного ліжка, а в будинку, де тепер мешкає її матуся, Енді доводиться спати в 

кімнаті наймолодшої з трьох дітей нового маминого чоловіка Кеті: Katie is not a 

sugar mouse. Katy is a King-Size Rat. She’s very spoilt. She’s got her very own 

television and video in her bedroom. When it’s my week to sleep at my mum’s place I 

have to share it with Katie. She always insists that she gets to choose what’s on 

television, and she always gets first pick of the videos [534, р. 14]. Katie flounced off, 

forbidding me in a whisper to touch any of her videos or records – “Or I’ll get you 

later.” [534, р. 54]. Статус Енді серед її оточення суттєво погіршився, коли вона 

втратила власну кімнату. Найкраща подруга Енді, Айлін, 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 [534, р. 43].  

У наведених прикладах також спостерігається відповідність поведінки 

дітей існуючим загальноприйнятим нормам. Кеті є власницею кімнати і певних 

речей, а отже, має право поводитися як повноправна хазяйка. Порівняння 

зведеної сестри, в кімнаті якої доводиться бути Енді, з великим пацюком (King-

Size Rat) та характеристика її як зіпсованої, розбещеної дівчинки (very spoilt) 

передають незадоволення й образу Енді через поведінку Кеті, але нічого не 

можна вдіяти – те, що Кеті має власні телевізор, відеопрогравач і знаходиться у 

власній кімнаті, дає їй право вибору; про це знають обидві дівчинки, що й 

зумовлює модель поведінки Кеті – з позиції сили. На мовному рівні це 
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виражено вибором відповідних дієслів поведінки: insist (demand something 

forcefully, not accepting refusal [548]), get, forbid, flounce (go or move in an 

exaggeratedly impatient or angry manner [548]); ці лексеми за своєю семантикою 

відповідають її домінуючому положенню і вищому статусу (право першого 

вибору, заборони, погрози тощо). Енді реалізує модель поведінки залежного, 

нижчого за статусом суб’єкта – знаходимо в тексті лексеми з відповідною 

семантикою (вимушеності, неможливості, жалю за минулим): didn’t have, have 

to share, couldn’t, used to be. 

Про те, наскільки важливо для дитини мати свою кімнату і, відповідно, 

всі пов’язані з цим можливості, яскраво свідчить таке висловлювання Енді: 

“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” [534, р. 72]. 

На відміну від попередньої героїні, ведмежа на ім’я Падінгтон з 

однойменної книги М. Бонда відразу отримав власну кімнату, щойно англійська 

родина вирішила залишити його 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!” [433, р. 28] 

Компонент концепту PRIVACY private house (володіння власним 

будинком) виражений у текстах дитячої літератури імпліцитно, і також 

пов’язаний зі статусом персонажа. Дійсно, більшість улюблених героів 

прецедентних текстів дитячої літератури мають власний будиночок, наприклад, 

герої казок про Вінні-Пуха, Пітера Пена, Мері Попінс та ін. У змістовому 

просторі дискурсу дитячої літератури присутній образ рідної домівки, куди 

персонажі завжди можуть повернутися і повертаються. 

Предмети, у тому числі й тіло людини як предмет, – єдина відносно 

стабільна величина в психічній реальності, тому володіння предметами дуже 

важливе для усвідомлення меж «моє-чуже», а дотримування міжособистістної 

дистанції – для переживання своєї автономності від іншої людини. Усе це, у 
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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» [1, с. 428]. Особисті речі (personal 

possessions), які має дитина – це іграшки, книжки, одяг. Дитина повною мірою 

усвідомлює: бути власником речі – значить мати право вибору, володіти 

предметами означає для дитини, що вона сама розпоряджається ними, ніхто 

інший без її дозволу не може брати її речі. Бути хазяїном власної кімнати 

означає мати свій особистий простір (interpersonal distance). Прохання 

дозволити іншій дитині пожити в її кімнаті або спати в її ліжечку (to share) 

дитина часто розглядає як порушення її права на приватність. Як видно з 

наведених далі прикладів, подібна поведінка з боку навіть тих дорослих, яким 

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

“Where are they going to sleep, these twin babies?” Mum and Dad looked at each 

other. Connie started to get suspicious. They’re not going to come in with me, are 

they?” she said.”There won’t be room for three of us.” “We thought we could make 

you a special new big girl’s bedroom” said Mum.” Then the twins could have your 

old room” [537, р. 6–7]; “You’ll like the swing, Lizzie” said Mum. “Imagine having 

your own swing!” “It’s my swing” said Jake. “But you won’t mind sharing it with 

Lizzie, will you?’ said Sam. Jake looked as if he minded a lot [523, р. 18]; 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” [523, р. 18].  

У межах дослідження власне дитячого уявлення про концепт 

ПРИВАТНІСТЬ на особливу увагу заслуговує поняття «ділитися» (sharing), 

змістовий компонент концепту ПРИВАТНІСТЬ, властивий саме дитячій 

картині світу. Згідно з існуючими нормами поведінки, ділитися з іншими – 

означає проявити добрі і дружні почуття і в результаті отримати схвалення від 

дорослих (ще одне, шосте, виділене нами в результаті дослідження, 

загальноприйняте правило поведінки). Так, наприклад, позитивну оцінку від 

дорослого отримала навіть Кеті, героїня повісті Дж. Вілсон The Suitcase Kid 
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(див. приклади вище), що ображала Енді, не визнавала за нею жодного права на 

приватність і повагу, але ж дозволила їй жити у своїй кімнаті: She’s been a good 

little girl sharing her bedroom and all her precious bits and bobs with you [534, 

р. 72]. Позитивну оцінку вмінню 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 [421, р. 189] (спостерігаємо 

протиставлення негативної і позитивної характеристики selfish – kinder залежно 

від бажання дітей ділитися своїми іграшками, цукерками тощо). 

Дитина має право на остаточне рішення, вона здійснює вибір: дає дозвіл 

або, навпаки, не погоджується впустити іншого на свою територію. Таким 

чином проявляється не тільки характер дитини – власника речі, але і її 

ставлення до людини зі свого оточення, наприклад: Sam wanted Jake to give me 

one of his Beanie Babies. Jake didn’t want to be kind. “They are mine” he said. “I 

don’t want to give them to Lizzie Zipmouth.” “Hey, stop the name-calling,” said 

Sam. “What about the little purple teddy? He’d like to live in Lizzie’s room.” “No, he 

wouldn’t” said Jake. “He’d hate it!” [523, р. 23]. Цікаво, що чим старшою стає 

дитина, тим вище вірогідність того, що для відмови вона вдасться до непрямих 

засобів – внаслідок опанування дорослих мовленнєвих тактик, наприклад, 

вживання 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” [523, р. 19]. 

Вартим уваги є також той факт, що дитина до 10 років не завжди чітко 

розрізняє право на власні речі, особисті стосунки і демонструє власницьку 

поведінку, особливо якщо це стосується її улюбленої дорослої людини. Вона 

ніби поширює своє право на володіння речами, переносить його з речі на 

людину. Таким чином, можна вважати, що це особливості дитячого сприйняття 

компонента концепту PRIVACY personal possessions (до речі, деякі дорослі 

також мають таку особливість, але це, як правило, вважається проявом 

інфантилізму). У досліджуваному матеріалі таких прикладів багато, особливо, 

якщо герої творів – соціально незахищені діти. Подібну поведінку 
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демонструють, наприклад, Трейсі Бікер (The Story of Tracy Beaker) з дитячого 

притулку або Енді (Suitcase Kid),чиї батьки розлучились: Look, I’ve got a letter! 

A letter from – “I think it’s maybe from Cam Lawson” Jenny said, very quickly 

indeed.  I caught my breath.” Yeah. Cam Lawson. See that? She’s written me my own 

personal letter. And she’s not written to any of you lot. See! She’s written to me.” “So 

what does she say then?” “Never you mind. It’s private.” I went off to read it all by 

myself [533, р. 104]; I wanted to keep Mr and Mrs Peters all to myself. They’d 

become my sort – of grandparents and I didn’t see why I should have to share them. 

It was enough bother having to share my mum and my dad [534, р. 144]. 

На нашу думку, це можна пояснити тим, що постать улюбленої дорослої 

особистості відіграє значну роль на всіх рівнях життя і розвитку дитини. 

Доросла людина присутня в усіх змінах психічної реальності дитини в 

ранньому дитинстві [1, с. 408]. У середньому дитинстві [7-8 років] у дитини 

з’являється потреба у визнанні з боку оточуючих, у першу чергу дорослих; 

реалізація цієї потреби так само, як і потреби в любові і схваленні, є важливою 

для формування правильної «Я» – концепції і нормального психо-емоційного 

розвитку дитини [219, с. 235–255]. 

Відомий американський психолог Г. Крайг, аналізуючи життєвий шлях дітей 

із неблагонадійного середовища, які досягли успіху в дорослому житті, називає 

останніх життєво-стійкими дітьми. За слушними спостереженнями науковця, 

«дослідження, що тривало більше тридцяти років, підтвердило, що можна добитися 

успіху в житті, незважаючи на повне тяжких випробувань дитинство. Серед 

чинників, що сприяли життєвій стійкості цих дітей, істотно виділялася підтримка з 

боку дорослих. Що особливо важливо, у житті цих дітей була принаймні одна 

людина, що обдаровувала їх безумовною любов’ю» [159, с. 143]. 

Вважаємо за необхідне зазначити, що концепт ПРИВАТНІСТЬ в уявленні 

дитини пов’язаний відразу з матеріальним та абстрактним світами і реалізується не 

тільки на матеріальному рівні – на рівні володіння власними речами (у межах 

компонента концепту personal possessions) і особистим простором (у межах 

компонентів концепту private room та interpersonal distance), зокрема власною 
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кімнатою, але й на нематеріальному (духовному) – через право на самотність і 

недоторканість, право мати власні думки, секрети, що нами визначено як ще одне, 

сьоме, правило поведінки (у межах компонента концепту interpersonal distance), 

наприклад: What I think about my mum is private [533, р. 21]; 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 [533, р. 34]. 

Таким чином, концепт PRIVACY, представлений у досліджуваних 

текстах, в уявленні дитини має на когнітивному рівні чотири компоненти (на 

відміну від уявлення дорослих англомовних особистостей, концепт PRIVACY в 

уявленні дитини реалізується на рівні власної кімнати і містить ще один 

компонент sharing, що відповідає вмінню й бажанню дитини ділитися) і може 

бути представлений у такому вигляді (Діаграма 2.2.). 

 

Діаграма 2.2.  

Структура концепту PRIVACY 

в уявленні дитини. 

 

На комунікативному рівні концепт PRIVACY, представлений у 

досліджуваних текстах, включає певні моделі поведінки, які нами було зведено 

до семи основних, а саме: дитина має право на приватність у власній кімнаті 

(ніхто не має права без її дозволу заходити до неї); дитина має право самостійно 

визначати, як розпоряджатися власними речами; усвідомлення дитиною свого 
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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; 

ділитися з іншими – означає проявити добрі, дружні почуття і в результаті 

отримати схвалення від дорослих; дитина має право на самотність і 

недоторканість, право мати власні думки, секрети. Отже, у результаті 

проведеного дослідження виявлено й описано основні компоненти концепту 

ПРИВАТНІСТЬ у картині світу британської дитини середнього віку, визначено 

вербальні засоби його репрезентаціі на матеріалі творів сучасної британської 

дитячої літератури, детерміновано особливості саме дитячого уявлення про 

приватність і встановлено зв’язок концептів ПРИВАТНІСТЬ із концептами 

ДІМ і СТАТУС.  

  

2.4. Концепт MONEY 

Прототипом концепту MONEY є конкретний предмет реальної дійсності, 

адже гроші – звичний атрибут життя суспільства. На перший погляд, здається, 

що цей концепт повинен належати до картини світу саме дорослої людини, 

адже тільки дорослі мають право і можливість заробляти гроші, витрачати їх, 

утримуючи себе і своїх дітей. Проте концепт MONEY широко представлений 

також у творах британської дитячої літератури для дітей молодшого і 

середнього віку (від 2-х до 10-ти років). Зібраний матеріал дозволяє зробити 

висновок, що знайомство дитини з грошима починається змалечку, і 

відповідний концепт є цілком природною складовою дитячої картини світу.  

Сучасні лінгвісти стверджують, що структура концепту «складається з 

концептуальних ознак, які утворюють різні концептуальні рівні» [297, с. 15]. 

Отже, шляхом виявлення концептуальних ознак можна визначити компоненти 

структури концепту – складові його ядерної і периферійної частин. 

Реконструкція структури концепту передбачає виявлення всіх можливих ознак, 
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що можуть бути об’єднані за загальною для них видовою або родовою 

асоціативною характеристикою [241, с. 83].  

У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що до ядра концепту 

MONEY, представленого в британській літературі для дітей, входять такі 

основні компоненти (див. додаток Б):  

1) money as a toy 

2) types of money 

3) money as a part of buying / selling 

4) money as payment for goods or jobs done 

5) money as worth level 

6) money as wealth-level 

7) money as income and expenditure  

Засвоєння дитиною знань і асоціацій, пов’язаних із концептом MONEY, 

як і будь-якого іншого концепту, що співвідноситься з конкретним предметом 

реальної дійсності, починається з реалізації саме пізнавального аспекту – з 

усвідомлення дитиною того, що таке гроші, якими вони можуть бути, для чого 

існують та які дії і операції можна з ними виконувати.  

Характеризуючи концепт MONEY, представлений у британській літературі 

для дітей, можна виділити насамперед два основні компоненти концепту – типи 

грошей (types of money) і операції з грошима (money operations). 

Гроші, як відомо, існують у вигляді монет і банкнот. Характерною 

особливістю текстів британської літератури для дітей є те, що паперові гроші 

згадуються рідко і, як правило, з банкнотами мають справи дорослі люди. Так, 

наприклад, ведмежа на ім’я Падінгтон з однойменної казки за перемогу в 

конкурсі малюнків був нагороджений чеком на десять фунтів, але отримував 

цей чек містер Браун – голова родини, що прийняла до себе ведмежатко: he had 

accepted the cheque for ten pounds [435, р. 97]. 

Банкнота в один фунт була в Мері Попінс, а діти Джейн і Майкл Бенкс 

весь час, доки вони разом із нянею ходили по крамницях, пам’ятали про цю 

банкноту і дуже чекали на решту. Як і всі діти, вони сподівалися купити собі 
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щось цікаве – згодом вони отримали повітряні кульки: Is there much change left? 

The Pound Note, they knew, was dissapearing fast [517, р. 187]. 

У цій же казці міс Ендрю обіцяла водію десятишилінгову банкноту як 

чайові: You shall have a Ten shilling note for yourself if you will drive me away at 

once [517, р. 53]. 

Подібних прикладів небагато. У більшості випадків гроші, які мають 

герої британської дитячої літератури, представлені саме монетами. Можливо, 

цей факт пояснюється тим, що, по-перше, в реальному житті діти навряд чи 

мають досвід оперування великими сумами грошей, а, по-друге, монети більше 

схожі на іграшку. Вони мають досконалу круглу форму, блискучі, мають 

зручний розмір, їх цікаво роздивлятись і приємно тримати в руках, їх можна 

рахувати і перераховувати. Тобто з монетами можна гратися, як із іграшкою. 

Більше усвідомлення дитиною того, що вона має власні кошти, наближає 

дитину до дорослого життя. Жадібне кроленя з казки Tick-a-Tock, the Greedy 

Rabbit  знайшло якось три золотих монети. Вони були такі гарні, так блищали 

на сонці, їх так приємно було рахувати і роздивлятись, що кроленя почало 

мріяти про те, щоб мати багато таких монет: Tick-a-Tock found three gold pieces 

lying in the sunshine. They shone and glittered, and Tick-a-Tock  thought they were 

very beautiful. “Now I am rich,” he said, and he felt very proud. He took the gold 

pieces to his burrow and hid them there. Sometimes he took them out and counted 

them – one, two, three – three, two, one! And sometimes he counted them over and 

over again, until he came to the number one hundred and pretended he was very rich 

indeed [430, р. 27]. 

У текстах британської дитячої літератури представлені різні типи грошей. 

Є гроші британські і гроші інших країн світу (у першу чергу, англомовних – 

наприклад, американські (a hundred dollars, seventy-five cents); гроші старі 

(наприклад, gold pieces, farting, sovereign, silver coin) і сучасні (sixpence, fifty 

pence, pound та ін.). Цікаво, що, як правило, називається конкретна вартість 

грошей (особливо монет). Для монет різної вартості вживаються типові 

побутові назви (penny, dime, quarter тощо). 
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Проаналізувавши наведені нижче словникові дефініції ключової лексеми, 

що репрезентує концепт MONEY, ми дійшли висновку, що їх можна звести до 

такого твердження: Money – coins or paper notes with their value printed on them 

given and  taken in buying and selling, also used to pay people for their work and 

services. 

Наведені нижче словникові дефініції лесеми money співвідносяться за 

змістом із відповідними компонентами концепту MONEY, які повною мірою 

реалізується у творах британської дитячої літератури: 

1. Means of payment, esp. coins or banknotes with their value printed on them 

given and accepted in buying and selling; wealth, total value of sb's property [546, 

р. 800];  

2. Coins or notes ( special pieces of paper) that are used to buy things, or an 

amount of these that a person has [539]; 

3. Something (such as coins or bills) used as a way to pay for goods and 

services and to pay people for their work; a person's wealth: the money that a person 

has [547]. 

Найважливіші і найпоширеніші в текстах дитячої літератури функції 

грошей – це те, що вони задіяні в операціях купівлі і продажу (money as a part 

of buying / selling); те, що грошима можна розраховуватись за певні речі або 

послуги (money as payment for goods or jobs and services done). 

Згадані компоненти концепту MONEY представлені в текстах 

британської дитячої літератури, в першу чергу, дієсловами, що мають лексему 

money у своїх дефініційних значеннях: pay – to give money to someone in return 

for goods bought or work done; buy – to give property / goods in exchange for 

money; sell – to receive, get, obtain money for goods, а також деякими іншими, 

близькими за змістом. Персонажі творів британської дитячої літератури 

виконують ролі продавців і покупців. 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 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/coin
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/note
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/special
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/piece
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/paper
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/buy
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/amount
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
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something for, to get). Будь-який герой британської дитячої літератури – дитина, 

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

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

яку зловив, кравець – пальто, яке пошив тощо. 

Так, наприклад, фермер на ім’я Рональд із казки Е. Блайтон виростив 

дуже гарну моркву на власному городі і збирався продати її на ринку: Ronald 

was pleased and proud. He had grown some lovely young carrots in his garden, and 

today he had pulled them all up, washed them carefully, and tied them into a bundle. 

He was going to market to sell them. 

Існують також професійні послуги (лікаря, адвоката, кравця, пекаря, няні, 

водія таксі тощо), за які обов’язково завжди треба платити: ... the pixie 

dressmaker was going home from the Queens palace, with a bag full of money in her 

hand… She has been paid for all the dresses she has made for the Queen [428, р. 34]; 

Mr Tubby began to worry about the doctor’s bill. How can we pay it?.. Still, the 

doctor’s bill must be paid [428, р. 133]. 

Цей компонент концепту MONEY реалізується лексемами, що 

стосуються професійних сфер діяльності, зокрема fare, tips, wages, bill, rent, 

наприклад:  

“Four and threepence!” she was saying. “Preposterous! I could go half-way 

round the world for that amount. I shan't pay it. And I shall report you to the police.” 

The Taxi-man shrugged his shoulders. “That's the fare.” He said calmly. “If 

you can read, you can read it on the meter. You can't go driving in a taxi for love, 

you know, not with this luggage.”; 

Miss Andrew snorted and diving her hand into her large pocket, took out a 

very small purse. She handed over a coin. The Taxi-man looked at it and turned it 

over and over in his hand, as if he thought it a curiosity. Then he laughed rudely. 

“This for the driver?” he remarked sarcastically; 

“Certainly not. It's your fare. I don't approve of tips,” said Miss Andrew; 

"You wouldn't" said the Taxi-man staring at her. And to himself he remarked: 

“Enough luggage to fill 'alf the Park, and she doesn't approve of tips...” [517, р. 39]. 
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У цьому прикладі протиставлено загальноприйняту норму поведінки 

(проїхати в таксі, сплатити за проїзд і додати чайові водію – fare, tips) 

нестандартній лінії поведінці, якої воліє дотримуватися міс Ендрю (їхати 

задарма – for love, що неприпустимо взагалі, а тим більше з великим багажем – 

not with this luggage). 

У наведеному нижче прикладі представлено вживання виразу collect the 

money (збирати гроші): вчителька збирає гроші з тих дітей у класі, які їдуть на 

екскурсію (гроші в такому разі – плата за подорож): On Thursday, Miss Jenkyns 

collected the money from those who were going on the trip [513, р. 19]. 

Зв’язок концептів MONEY та WORK найбільш точно продемонстровано 

в такому прикладі: 

“How do you make money?” asked Jeremy James one morning at breakfast. 

"No idea," said Daddy. “But if you ever find out, let me know.” “You have to work 

for it,” said Mummy. “You work, and then people pay you.” “What sort of work?” 

asked Jeremy James. “All sorts,” said Mummy. “Different people do different work.” 

“Well, what sort of work could I do to get some money?" asked Jeremy James. "What 

do you need money for?" asked Mummy. "Spending,” said Jeremy James. “Spending 

on what?” asked Mummy. <...> “Toys, ” said Jeremy James. “So that I can buy 

more toys.” He would have say sweets, but he knew what Mummy would say about 

more sweets. “Haven't you got enough toys?” asked Mummy. “Well I haven't got a 

tricycle with a saddlebag,”said Jeremy James. “So how can I get money for a 

tricycle with a saddlebag?” Mummy and Daddy smiled at each other, bug Jeremy 

James didn't think it was funny. Sweets (and toys and tricycles with saddlebags) cost 

money, and if you wanted money you have to work, and if you couldn't work, you 

couldn't have money, and without money you couldn't have sweets (or toys or 

tricycles with saddlebags) [461, р. 1–3]. 

У наведеному уривку реалізуються такі компоненти концепту MONEY: 

гроші як плата за роботу, за товари. Показовим є те, що оповідання, з якого 

взято приклад, розраховані на читачів-шестирічок, а отже, поняття гроші дійсно 

є надзвичайно актуальним для британців змалечку. 
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Із текстів британської дитячої літератури діти отримують уявлення про 

те, що гроші самі по собі мають певну вартість і грошима можна 

розраховуватися за якісь речі і послуги; звідси походить розуміння того, що 

різні речі і послуги теж мають певну вартість. Усе це сприяє формуванню 

уявлення дитини про вартість – ще одного важливого компоненту концепту 

MONEY. Прикладами його лексичної реалізації в текстах британської дитячої 

літератури є valuable, worth, how much, cost. 

Один із героїв британської дитячої літератури – ведмежа Падінгтон із 

казки М. Бонда навіть вирахував власну вартість. Економка родини Браунів, у 

якій жив ведмежатко, місіс Бьорд, дуже цінувала Падінгтона за те, що той був 

надзвичайно старанним і уважним покупцем: Paddington was a good shopper… 

He was very thorough and took the job of a shopping seriously…he was always on 

the look-out for bargains…[434, р. 82]. 

Якось вона зауважила, що ведмежатко вартий своєї ваги в золоті: “That 

bear gets more for his ten pence than anyone I know” said Mrs Bird. “I don’t know 

how he gets away with it, really I don’t. It must be the mean streak in him.”; 

“I’m not mean,” said Paddington, indignantly. “I’m just careful, that’s all.”; 

“Whatever it is,” replied Mrs Bird, “you’re worth your weight in gold” [432, 

р. 84]. 

Падінгтон сприйняв це буквально і, зважившись після ситного недільного 

обіду, з’ясував, що його вага становить майже 16 фунтів. Після складних 

ретельних підрахунків Падінгтон дійшов висновку, що вартий приблизно 

двадцять шість тисяч фунтів: After a big meal on a Sunday, Paddington had 

discovered he weighed nearly sixteen pounds…that was nearly two hundred and sixty 

ounces, which meant he was worth nearly twenty six thousand pounds! [432, р. 85] 

На щастя, його друг, містер Грубер, обережно пояснив Падінгтону, що 

тільки близькі люди, що знають, який він особливий, можуть по-справжньому 

його оцінити: “I’ve no doubt,” he said at last, “that you’re worth that. You’re 

obviously a very valuable young bear. I know it. Mr and Mrs Brown know it. Mrs 

Bird knows it. But do other people?” 
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Комічний ефект у цьому випадку досягається за рахунок того, що діти-

читачі вже усвідомлюють різницю між двома сторонами поняття VALUE: 

вартість матеріальна – valuable thing = thing worth a lot of money; цінність 

людини – valuable person = useful and special person. 

Тобто дитині у 7-8 років (казка розрахована приблизно на дітей такого 

віку) вже відомо те, що цінність людини, як і будь-якої живої розумної істоти 

взагалі, не вимірюється грошима. 

У тій же казці містер Грубер розповідає Падінгтону про старовинні 

монети – суверени. Брудні й нецікаві зовні, вони мають неабияку вартість, тому 

що вироблені із золота: … from a drawer he [Mr Gruber] had taken a cardboard 

box full of old coins. They had been rather dirty and disappointing... “These are what 

they call sovereigns. You wouldn’t think they were very valuable to look at them, but 

they are. They’re made of gold and they’re worth fifty pounds each. That’s more than 

one hundred pounds for an ounce” [432, р. 84–85]. 

Подібне протиставлення двох сторін поняття вартості (valuable luggage / 

valuable driver) демонструє також такий приклад: 

A boot-box came bounding out, followed by a large brown-paper parcel, and 

after these came an umbrella and a walking-stick tied together with string. Last of 

all, a small weighing-machine clattered down from the rack, knocking the Taxi-man 

over. “Be careful!” a huge, trumpeting voice shouted from inside the Taxi. “This is a 

valuable luggage!” “And I'm a valuable driver!” retorted the Taxi-man, picking 

himself up and rubbing his ankle. “You seem to 'ave forgotten that, 'aven't 

you?” [517, р. 37]. 

Пізнаючи гроші як одну з реалій навколишньої дійсності, дитина 

поступово усвідомлює, що гроші й операції з ними є частиною повсякденного 

життя суспільства. Причому соціально-побутове значення концепту MONEY 

тісно пов’язане з морально-етичним аспектом, оскільки ставлення людини до 

грошей і особливості її поведінки як учасника соціально-побутових і 

громадсько-суспільних відносин, де використовуються гроші, певним чином 

характеризують людину. Це один із засобів виявлення ціннісних орієнтирів 
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людини. У творах британської дитячої літератури представлено низку подібних 

моделей, де концепт MONEY пов’язаний із концептом VALUE. Такий стан 

речей співвідноситься із місцем концепту MONEY в традиційній системі 

цінностей дорослого британського суспільства. Щоб з’ясувати це, звернімося 

до англомовного суспільно-політичного дискурсу, співвідносного із 

вікторіанськими цінностями (на матеріалі деяких уривків з відомих промов 

Маргарет Тетчер): 

 I was brought up by a Victorian Grandmother. We were taught to work 

jolly hard. We were taught to prove yourself; we were taught self reliance; we were 

taught to live within our income. You were taught that cleanliness is next to 

Godliness. You were taught self respect. You were taught always to give a hand to 

your neighbour. You were taught tremendous pride in your country. All of these 

things are Victorian values. They are also perennial values. You don’t hear so much 

about these things these days, but they were good values and they led to tremendous 

improvements in the standard of living. [377, р. 85]; 

 My theme will be the virtue of a nation is… the virtue of individuals who 

compose it. The well being of our people is about far more than the State. It is about 

self-reliance – family help, voluntary help – as well as vision. In a society which is 

truly healthy, responsibility is shared and help is mutual… [470]; 

 The religious tradition values economic activity, how we earn our living, 

create wealth, but warns against obsession with it, warns against putting it above all 

else. Money is not an end in itself, but a means to an end [449]; 

 Money by itself will not solve this problem. Money will not raise 

standards [479]; 

 We believed it was wrong to spend very much on personal 

pleasure [478];  

 We have always had to go out and earn our living – the hard way [478]. 

Як бачимо, традиційне ставлення до грошей, притаманне британському 

суспільству, передбачає те, що гроші самі по собі не мають особливої цінності. 

Позитивно оцінюються лише деякі вміння людини правильно поводитися з 
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грошима, а саме: вміння самостійно заробляти гроші чесною і наполегливою 

працею, вміння жити на власні кошти, розумно витрачаючи гроші, у межах 

свого бюджету, занадто не потураючи власним примхам. Ключовими 

лексемами, що відображають традиційні цінності дорослих британців, є 

насамперед незалежність і самостійність (self-reliance, self-respect), почуття 

відповідальності (responsibility), сумлінна праця (hard work), чесність 

(cleanliness) і допомога (mutual, family, voluntary help). Цікаво, що в текстах 

британської дитячої літератури значення цих понять розкриваються саме в 

ситуаціях, де використовуються гроші. Таким чином, концепт MONEY 

допомагає висвітлювати ціннісні орієнтири людини.  

Подібне явище характерно, наприклад, для такого компоненту концепту 

MONEY – гроші як показник рівня статків (money as wealth). Будь-яка людина 

і будь-який персонаж у творах британської дитячої літератури – доросла 

людина, дитина, казкова істота або тварина – можуть мати власні кошти. Якщо 

грошей багато, їх власник вважається заможним (rich, wealthy, well-off), якщо 

недостатньо – бідним (poor). Грошей мало тоді, коли їх не вистачає на 

задоволення первинних потреб: житло, їжа, одяг, сплата певних послуг. 

Нестача коштів створює для людини цілу низку проблем – вона не має 

необхідного і залежить від обставин або інших людей. Це оцінюється 

негативно, тому що не виконано умову самостійності і незалежності людини. 

Натомість, багатство само по собі – позитивне явище: завдяки йому людина в 

змозі сама задовольнити власні потреби і є незалежною – виконано умову 

самостійності (self-reliance). У текстах британської дитячої літератури 

відтворюються діаметрально протилежні оцінні моделі (позитивна і негативна): 

having money – a lot of money – rich person – self-reliant, independent one (+); 

having money – not enough money – poor person – one dependent on others (–). 

Для цього компонента концепту MONEY ключовою є лексема afford, 

оскільки саме вона передає значення мати достатньо/недостатньо коштів, 

бути спроможним /неспроможним щось зробити/придбати, наприклад: 
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Charlie Bucket never get what he wanted because the family couldn’t afford it [445, 

р. 56]. 

Полюсні оцінні моделі реалізовано в багатьох текстах британської 

дитячої літератури. Так, попередній приклад взято з казки Р. Даля Charlie and 

the Chocolate Factory про хлопчика Чарлі Бакета, що виріс у бідній сім’ї, яка 

жила в жахливих умовах – їм не вистачало коштів на найнеобхідніше: 

пристойне житло і належне харчування:  

The house wasn’t nearly large enough for so many people, and life was 

extremely uncomfortable for them all. There were only two rooms… and…only one 

bed. Mr and Mrs Bucket and little Charlie Bucket slept…upon mattresses on the 

floor … in the winter, freezing cold draughts blew across the floor all night long, and 

it was awful. There wasn’t any  question of them being able to buy a better house – or 

even one more bed to sleep in. They were far too poor for that. Mr Bucket… was 

never  able to make enough to buy one half of the things that so large a family 

needed. There wasn’t even enough money to buy proper food for them all. The only 

meals they could afford were bread and margarine for breakfast, boiled potatoes and 

cabbage for lunch, and cabbage soup for supper. Sundays were a bit better. They all 

looked forward to Sundays because then, although they had exactly the same, 

everyone was allowed a second helping; 

The Buckets, of course, didn’t starve, but every one of them – the two old 

grandfathers, Charlie’s mother, and especially little Charlie himself – went about 

from morning till night with a horrible empty feeling in their tummies; 

Charlie felt it worst of all. And although his father and mother often went 

without their own share of lunch or supper so that they could give it to him, it still 

wasn’t nearly enough for a growing boy [445, р. 15–16].  

А трохи згодом, коди батько Чарлі втратив роботу – збанкрутіла і 

закрилась фабрика зубної пасти, де він працював – родина взагалі почала 

голодувати: … the only way in which he [Mr Bucket] managed to earn a few pennies 

was by shoveling snow in the streets. But it wasn’t enough to buy even a quarter of 

the food that seven people needed; 



110 
 

The situation became desperate. Breakfast was a single of bread for each 

person now, and lunch was maybe half a boiled potato. Slowly but surely, everybody 

in the house began to starve [445, р. 56]. 

Лексеми, вжиті в наведених прикладах, такі як uncomfortable, awful, 

desperate, cold, freezing, starve,horrible, worst, допомагають створити відповідну 

атмосферу (незручності, відчаю, холоду і голоду тощо) і відповідну негативну 

оцінку (найгірше, жахливо).  

У казці The elves and the shoemaker бідний чоботар не мав грошей для 

того, щоб купити шкіру – матеріал для роботи, отже, він не міг працювати і 

заробляти гроші і мусив сидіти голодним: There once lived a poor shoemaker. He 

did not have any money to buy leather for making shoes. For many days he could not 

earn even a single penny. At last, he had nothing to eat… Ельфи допомогли йому – 

він зміг купити шкіру, почав працювати і поступово став заможною людиною: 

The shoemaker had got enough money to buy leather to make shoes. He was settled 

in his business and was now well-off [511]. 

Отже, кількість коштів, що має людина, визначає стиль її життя. І 

втратити гроші для неї означає понизити рівень свого добробуту. Так, 

наприклад, хазяїну будинку через те, що він втратив дуже багато грошей, 

довелося продати коня, відмовитися від послуг садівника і почати купувати 

дешевші одяг та їжу: One day the master of the house said that he had lost a great 

deal of money. He would have to sell his horse. He would have to tell his gardener to 

go. He would have to buy cheaper clothes to wear and cheaper food to eat [428, 

р. 133]. На мовному рівні спостерігаємо синтаксичний паралелізм і 

модальність. Подібні структури вжито для створення ефекту вимушеності, 

невідворотності, безвиході. 

Нестача коштів порушує звичний плин життя і змушує людину 

відмовлятися від багатьох потрібних їй речей, а тому, як видно з наступного 

прикладу, втрата статків дуже лякає людину (лексеми miserably, pale, very 

anxious передають відповідний стан персонажів), така ситуація вважається 

навіть гіршою, ніж хвороба близьких (worse than that): 
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“Oh, what is it?” asked Mrs Banks. “Is somebody ill?” “Worse than that!” 

said Mr Banks miserably. “Have we lost all our money?” By this time Mrs Banks, 

too, was pale and very anxious [517, р. 34]. 

Але оцінка багатства як позитивного, а бідності як негативного або 

принаймні небажаного явища, є цілком зрозумілою. Більш глибокий 

аксіологічний аналіз показує, що, в першу чергу, повинні враховуватися власне 

людські якості власника коштів. Багата людина отримує схвалення тільки за 

умови, що вона заробила свої гроші чесною, старанною працею (цілком 

очевидним є зв’язок з hard work і cleanliness), і якщо вона не має таких 

негативних рис характеру, як жадібність, надмірна скупість і нечесність (у 

текстах британської дитячої літератури цим якостям відповідають насамперед 

лексеми mean, sly, greedy). Багата людина може бути і хорошою, і поганою. У 

такому разі особливо продуктивними для дослідження є красномовні портрети 

деяких персонажів, створених Р. Далем. Містер Віллі Вонка, власник 

шоколадної фабрики з казки про Чарлі і шоколадну фабрику, був надзвичайно 

багатою і водночас доброю, чесною і веселою людиною. Своє багатство він 

отримав завдяки наполегливій праці. І вигляд у нього дуже симпатичний: 

…What an extraordinary little man he was!.. And his eyes – his eyes were most 

marvelously bright. They seemed to be sparkling and twinkling at you all the time. 

The whole face, in fact, was alight with fun and laughter. And oh, how clever he 

looked! How quick and sharp and full of life!.. He was…like a quick clever old 

squirrel from the park [445, р. 80]. 

Безумовно, виділені лексеми мають позитивну конотацію, а порівняння з 

моторною і розумною білочкою підсилює загальний позитивний ефект.  

Такі риси характеру, як жадібність і нечесність, у текстах британської 

дитячої літератури оцінюються однозначно негативно. Бути жадібним соромно 

і погано. Недаремно ведмежа Падінгтон з обуренням заперечив місіс Бьорд, що 

він не жадібний, а ощадливий:“I’m not mean,” said Paddington, indignantly. “I’m 

just careful, that’s all” [434, р. 82]. 
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Бідні, але добрі й чесні люди отримують винагороду саме за свої 

позитивні якості: наприклад, Чарлі Бакет став спадкоємцем містера Віллі 

Вонки. Жадібні і лихі, нечесні люди, незалежно від того, багаті вони або бідні, 

рано чи пізно зазнають покарання і, як правило, змушені виправити свою 

поведінку. 

Так, наприклад, фермери з казки Fantastic Mr Fox були багатими і чесно 

заробили свої статки. Але вони були жадібні і погані люди, а їх зовнішність 

цілком відповідала їх характеру: Down in the valley were three farms. The owners 

of these farms had done  well. They were rich men. They were also nasty men. All 

three of them were about as nasty and mean as any men you could meet… Boggis 

was a chicken farmer. He was enormously fat… Bunce was a duck-and-goose farmer. 

He was a kind of pot-bellied dwarf… [he had] a beastly temper. Bean was a turkey-

and-apple farmer… He was as thin as a pencil and cleverest of them all [446, р. 6]. 

Герой казки Е. Блайтон Snippity’s Shears гном на ім’я Сніппіті не був 

багатим, він просто був жадібним. Якось Сніппіті вирішив купити у знайомого 

гнома чарівні ножиці, які б підстригли траву в його садочку. І хоча він добре 

знав (Snippitty knew that was true), що чарівні ножиці насправді чудові і варті 

призначеної ціни (Puddle’s shears were very good indeed, and the magic in them 

made them powerful), він нахабно, зухвало і грубо (No, Not a penny more, Don’t be 

foolish, That’s far too much, I don’t believe you, said Snippitty rudely), Сніппіті 

виторгував їх у продавця, героя казки не збентежило те, що такі ножиці в 

іншому місці коштують набагато дорожче (you couldn’t buy these shears at even 

fifty pence in the next town), а та ціна, яку він збирався за них заплатити, не 

відповідає справжній вартості ножиць (they cost more than that to make). І навіть 

обурення продавця (про що свідчить вживання вигуку why, який має 

контекстуальне значення вираження обурення і незгоди, прислівника 

indignantly з відповідною конотацією та виразу felt very angry) не зупинило 

гнома – настільки жадібним він був, що просто не міг вчинити інакше (he was a 

mean little fellow, and he wasn’t  going to pay more than he could help):  

“How much?” asked Snippitty. 
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“Thirty pence, ” said Puddle. 

“Don’t be foolish,” said Snippitty. “That’s far too much.” 

“It isn’t, and you know it isn’t,” said Puddle indignantly. “Why, you couldn’t 

buy these shears at even fifty pence in the next town. They would be quite seventy 

pence.” 

Snippitty knew that was true. Puddle’s shears were very good indeed, and the 

magic in them made them powerful. But he was a mean little fellow, and he wasn’t  

going to pay more than he could help. 

“I’ll give you twenty pence for them,” he said, getting out his purse. 

“No,” said Puddle. 

“Yes,” said Snippitty. “Not a penny more.” 

“No, I tell you,” said Puddle. “Why, they cost more that that to make.” 

“I don’t believe you,” said Snippitty, rudely. 

Puddle looked at the mean little gnome and felt very angry. 

“All right,” he said suddenly, with a grin. “You can have them for twenty 

pence.” [428, р. 57–59]. 

Коли чарівні ножиці виконали свою роботу, вони не зупинилися, а почали 

різати і стригти все підряд: кущі троянд, мотузку з білизною, тенісну сітку і 

навіть бороду й одяг гнома. Сніппіті змушений був бігти по допомогу до гнома-

продавця. Той погодився зупинити ножиці, але за додаткову платню – якраз ті 

десять пенсів, які скнара в нього виторгував: “If you want another spell, it will be 

ten pence extra,” he said. “I told you those shears were thirty pence, you know. You 

only paid me twenty pence and surely you didn’t expect to get such a lot for your 

money. Will you pay me ten pence more, and I will put a stop-spell in the shears?” 

Snippitty opened his purse and put ten pence on the counter. “I have been mean,” he 

said. “And I am well punished. Here is your money. Take it” [428, р. 64]. 

Так гном був покараний за свою жадібність – ножиці завдали йому 

серйозних збитків: You’ve done pounds worth of damage! І платити за них 

довелось двічі. Відтоді Снипіті вирішив виправитись: I shan’t be mean again. It 

certainly doesn’t pay” [428, р. 65]. 
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Герой іншої казки Е. Блайтон Ho-Ho’s Bad Penny –жадібний і нечесний 

гном Хо-Хо (the meanest little gnome in the whole of Lemon Village [428, р. 79]), 

працюючи у своєму садочку, знайшов срібний пенс. Спочатку він дуже зрадів, 

але роздивившись уважніше, побачив, що монета фальшива: it was a bad silver 

penny not worth so much as a farthing [428, р. 80]. 

Хо-Хо вирішив все одно використати монету, сподіваючись, що ніхто 

цього не помітить. І справді, фальшивий пенс обійшов багатьох казкових істот, 

був задіяний у різноманітних операціях, і ніхто не помітив, що він фальшивий: 

Хо-Хо віддав фальшивий пенс пекарю Бінні (Ho-Ho paid his bill with the 

bad silver penny); Бінні купив за нього візок у кроленяти Лоппі: 

- Would you like to buy this one? 

- How much is it?.. 

- A silver penny. 

Лоппі купив за нього чайник: … “I’ll have it,” said  Loppy and he gave 

Tinkle the bad silver penny. 

Далі один із покупців – брауні (казкова істота) – попросив Тінкла 

розміняти золотий, тому що хотів сплатити за проїзд в автобусі: Can you give me 

change for a gold penny?.. I want to go in the bus and I am sure the conductor won’t 

have any change. І Тінкл віддав йому фальшивий срібний пенс разом зі 

справжніми дев’ятьма в обмін на золотий. Далі цей пенс потрапив до піксі на 

ім’я Вімпл – брауні віддав його як платню за помешкання (to pay the rent). А 

Вімпл запросив Хо-Хо привести до ладу його садочок і заплатив йому за роботу 

той самий фальшивий срібний пенс: Wimple … asked him how much he would 

change him for his day’s work. “A silver penny, ” said Ho-Ho. “Here you are.” 

Так фальшива монета повернулася до нечесного гнома. Хо-Хо помітив, 

що пенс фальшивий, розлютився і поскаржився полісмену. Але коли почали 

розслідування і прослідкували шлях, який пройшов фальшивий пенс, стало 

зрозуміло, що першим його витратив саме Хо-Хо, який вже і не радий був, що 

поскаржився. Хо-Хо був суворо покараний за свій поганий вчинок: його 

відшмагали, примусили ще раз заплатити пекарю, за свою роботу в садочку він 
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не отримав платні взагалі, навіть фальшивий пенс залишився у полісмена. До 

того ж, йому було дуже соромно і він змушений був піти з Лемон Вілідж 

назавжди: Ho-Ho was spanked by the policeman, and all the others gave him one 

spank too. He ran home…crying all the way. ”What a wicked gnome I’ve been…I’ve 

got to pay Binny’s bill again, and I’ve done a whole day’s work for Wimple for 

nothing, for I daren’t ask him to give me a good silver penny now, and Mr Dumps has 

got the bad one. Oh, I’ll never, never be able to hold up my head in Lemon Village 

again. I’d better pack up and go” [428, р. 94]. 

Ця казка цікава тим, що, по-перше, вона містить багато різноманітних 

операцій із грошима, а, по-друге, в ній також реалізовано елемент концепту 

MONEY bad money (фальшиві гроші) в опозиції до real money (справжні гроші). 

Той факт, що людина має гроші, означає, що вона їх якимось чином 

заробила або отримала і може надалі ними розпоряджатися на свій власний 

розсуд: витрачати, рахувати, зберігати тощо. Це значення концепту MONEY 

відображає такий його компонент як money as income and expenditure. Слід 

зауважити, що до складу цього компоненту концепту MONEY входить 

найбільша кількість оцінних характерстик поняття ГРОШІ. Для з’ясування 

оцінних складових концепту MONEY в ході дослідження було використано 

метод когнітивної інтерпретації з подальшим узагальненням відповідних 

когнітивних ознак у вигляді «тверджень про концепт, установок свідомості, що 

випливають у даній культурі зі змісту концепту» [248, с. 202]. 

Екстралінгвістична інформація про зміст концепту представлена його 

інтерпретаційним полем. У результаті аналізу семантичного простору текстів 

британської дитячої літератури виявлено низку стереотипних тверджень, що 

відображають властиве дитячій картині світу уявлення про гроші і пов’язані з 

ними знання, правила і моральні норми поведінки – власне дитячий грошовий 

етикет. 

Викладені нижче твердження виконують функцію узагальнення 

когнітивних ознак концепту MONEY і відповідають його периферійним 

складникам (компонентам): 
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1. Дитина може мати власні кошти – кишенькові гроші (pocket money) і 

може тримати / зберігати свої гроші у скарбничці: to have / get pocket money, to 

keep money in the money-box / piggy-bank.  

Існує декілька основних джерел надходження дитячих коштів. По-перше, 

діти отримують кишенькові гроші від своїх батьків, як правило, раз на тиждень. 

Той факт, що тій чи іншій дитині або казковій істоті дають кишенькові гроші, 

свідчить про належність її до родини. Так, наприклад, коли англійська родина 

прийняла до себе ведмежа на ім’я Падінгтон, він як молодший член родини 

почав отримувати від своїх «прийомних батьків» кишенькові гроші: The one 

pound a week pocket money  Mr Brown gave him was nice... [434, р. 84]. 

Однією з типових форм покарання дитини за якусь провину може бути 

припинення на певний час видачі їй кишенькових грошей. Саме такого 

покарання ледь не зазнали брати Девід і Тобі Грін з книги Г. Бошела Captain 

Cobwebbs Adventures за те, що побили посуд, прибираючи зі столу, і зламали 

дорогу й нову пральну машину: A brand new machine! A very costly machine...if 

they have broken it they shall have no more pocket-money from now 

until...until...until DOOMSDAY [436, р. 9]. 

Другим основним джерелом надходження дитячих коштів є гроші від 

батьків та близьких родичів і друзів родини як подарунок з приводу якогось 

свята, як правило, дня народження. Дитина сама вирішує, який подарунок собі 

купити: Grandpa gave her one pound to buy furniture for it, and Auntie Susan gave 

her fifty pence to buy curtains [428, р. 18].  

Інколи діти отримують від батьків гроші за якусь послугу. Так, 

наприклад, містер Бенкс, батько Джейн і Майкла, дав їм гроші, тому що дуже 

зрадів, що поїхала міс Ендрю і вважав, що це трапилося саме завдяки їм. 

Звичайно, дітям він цього не казав, а просто дав їм по шестипенсовику. Але 

діти швидко зрозуміли, за що отримали монетки і вирішили, що повинні 

віддати їх Мері Поппінс, тому що це вона насправді прогнала міс Ендрю:  

[Jane] was turning her sixpence over and over in her hand. ”Michael! 

…Daddy gave us these because he thought we sent Miss Andrew away…And we 
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didn’t. It was Mary Poppins.”  Michael shuffled his feet. ”Then you think…” he 

began uneasily, hoping she didn’t mean what he thought she meant. “Yes, I do,” said 

Jane, nodding. “But I wanted to spend mine.” “So do I. But it wouldn’t be fair. They 

are hers, really.” Michael thought about it for a long time. Then he sighed. “All 

right,” he said regretfully, and took his sixpence out of his pocket. They went together 

to Mary Poppins. Jane held out the coins. “Here you are! We think you should have 

them” [517, р. 56]. 

І нарешті, тільки дитина може отримати гроші від феї (tooth-fairy) за свій 

молочний зуб:  

Why do the fairies take our teeth? 

It does seem very funny, 

To take a tooth that’s fallen out 

And leave behind some money [421, р. 123]. 

Sophie looked under her pillow. Her tooth had gone and in its place was a 

silver coin [421, р. 159]. 

2. Діти не просто мають свої власні гроші, а й розпоряджаються грошима, 

тобто вирішують, як саме і на що витратити свої кишенькові гроші, самі 

рахують і зберігають гроші. Так, хлопчик на ім’я Боб із казки Е. Блайтон 

збирався за свої гроші купити своїй подружці книжку на день народження: 

Bob emptied the pennies out of his money-box. It was Mollie’s Birthday the 

next day, and he meant to buy her a book. He had two pounds altogether, so off he 

went to the bookshop [428, р. 13]. 

У дитячій літературі культивується серйозне, шанобливе ставлення до 

грошей: їх не можна загубити, не варто витрачати даремно. За порушення цих 

правил дитину можуть покарати або хоча б зробити їй зауваження: You 

shouldn’t have been so careless as to lose your fifty pence... I told you to put it safely 

in your money-box... It really was too disappointing for anything [428, р. 21–22]. 

3. Якщо дитині не вистачає власних грошей на якісь свої потреби, вона 

може звернутися з відповідним проханням до своїх батьків. Найбільш яскраво 

це демонстує такий приклад: I was only a boy. I didn’t have a proper job. Going to 
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school was like a job but nobody paid me to go to school. Again I had to say to my 

mother, “Mum, will you please buy a mouth-organ for me?” [513, р. 3]. 

Але якщо гроші потрібні, наприклад, на подарунок для когось з друзів 

або родичів, дитина не повинна просити гроші у батьків, вона має спробувати 

сама знайти на це кошти. Додаткові джерела надходження грошей можна 

поділити на чесні і нечесні. Нечесні засоби – вкрасти гроші або знайти і не 

повернути власникові та ін. – оцінюються негативно, і встановлюється зв’язок з 

обов’язковим подальшим покаранням винного.  

Натомість бажання заробити гроші самому чесною працею вважається 

схваленою нормою поведінки. Поросятко Потер із казки «Jobs for Potter Pig», 

якому не вистачало грошей на подарунки для його друзів, заробив гроші у своїх 

батьків, виконуючи хатню роботу. Це була їх пропозиція, і Потер із радістю 

пристав на неї – цілий день старанно працював (помив посуд, приніс дві важкі 

сумки з магазину, помив машину): Potter Pig was counting the money in his piggy 

bank. He wanted to buy birthday presents for the piglets, but he hadn’t saved quite 

enough. 

“You could earn some extra pocket money” said Mrs Pig. “I have one or two 

jobs you could do ”… So Potter spent all afternoon doing that. By teatime he was 

very tired, but he had earned a lot of pocket money [421, р. 225].  

Як бачимо, коли дітям не вистачає власних коштів, батьки не дають їм 

гроші просто так, але охоче підказують, де і як їх можна заробити: “Only four 

pence!” said Judy sadly. “I do wish it was lots more, Mummy. How can we get any 

more?” You’d better try & find old Mr Giles spoons & forks...whoever can find it will 

get a reward [428, р. 98]. 

В інших творах британської дитячої літератури також багато прикладів, 

які демонструють те, що діти самі заробляють додаткові гроші 

найрізноманітнішими, але обов’язково чесними способами: вони сидять із 

сусідськими дітьми, організовують виставу: We can give a show to make 

money... [421, р. 123] (див. також приклад нижче) або намагаються отримати 

приз за найкращий замок із піску: “Look, there’s a sandcastle competition. Whizzo! 
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First prize ten pounds for the biggest sand-castle!” …“Ten pounds! Supposing… 

supposing he won ten whole pounds!” [434, р. 124–126]. Діти мають право самі 

призначати ціну за свої послуги або за квитки на виставу, наприклад: 

Kylie cut out tickets and sliced a slot in the top of an empty golden syrup tin to 

collect money. Then Kylie made a poster. 

KYLIE'S AMAZING CAN-CAN BEANS 

will perform  

every Wednesday and Friday lunchtime 

VENUE  

Mrs Poon's room 

ADMISSION 

Juniors twenty-five pence 

Infants fifteen pence 

Nursery kids five pence [513, р. 100]. 

Дітям можна також продати щось із власних речей і отримати за це 

гроші – це теж чесний, але не завжди вдалий спосіб: “Oh, Theo! Said Kitty, at 

last, “I can’t put your bonnet on my doll, because I’ve sold her!” 

“And I can’t put my engine on your railway lines because I’ve sold it too!” 

said Theo. “We’ve got a bonnet without a doll and lines without an engine. Oh, what 

sillies we have been! Let’s tell Nurse” [431, р. 190–191]. 

4. Четверте твердження, що є ще однією когнітивною ознакою на 

периферії концепту MONEY, сформульовано в такий спосіб: робота або 

послуги, що зробила для тебе інша людина, повинні сплачуватись. Проте в 

такому разі виникає ряд етичних моментів. По-перше, на людину не можна 

тиснути і вимагати платні. Основним показником правильності поведінки того, 

хто робить послугу, є добра воля того, хто отримав цю послугу. Порядна і чесна 

людина має право сама вирішувати, варто чи не варто, і якщо варто, то як 

саме – добрим словом, подарунком або грошима – віддячити за зроблене добро. 

По-друге, не можна робити послуги тільки на основі бажання заробити 

гроші. Людина повинна робити добрі послуги від щирого серця і бажання 
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допомогти. Але в той же час немає нічого поганого, якщо тобі за це заплатять. 

Наприклад, хлопчик Пітер Пенні за свою допомогу старій літній жінці отримав 

від неї коробку цукерок на знак подяки. Але він робив добро, не шукаючи 

винагороди, тому що був чемним хлопчиком і знав, що добро не робиться за 

гроші:  

Peter Penny had been very good to old Dame Twinkle when she had hurt her 

foot and couldn’t go out to do her shopping. He had run her errands every morning 

for a week, and she was very grateful. “I want to give you a present, Peter Penny,” 

she said.  

“I wonder what you’d like. You have been very good to me.” 

I don’t want anything, thank you,” said Peter Penny, who had been very well 

brought up and knew that it was wrong to expect presents for kindness [431, р. 165].  

У прикладі, представленому нижче, з одного боку, хлопчик демонструє 

розуміння того, що будь-яка послуга (в цьому випадку– зробити копію відео 

про те, як старанно він працював над подарунком до дня народження своєї 

бабусі і яка гарна модель у нього вийшла: copy the video for you) має бути 

сплаченою, або, щонайменше, це треба запропонувати – саме тому він у 

відповідь на запропоновану йому вчителькою добру послугу повідомляє про 

відсутність коштів (But I haven't got any money), а, з іншого боку, вчителька 

дозволяє йому не віддячувати за цю послугу (You can have it for nothing), 

підкреслюючи, що це недорога послуга (it won't cost much to make a copy), і 

висловлює йому співчуття за втрату його саморобної моделі: Miss Brown 

thought for a minute. “I've got an even better idea,” she said. “My boyfriend will 

copy the video for you, then you can give her that instead of the model.” “But I 

haven't got any money,” said Danny. “Oh, it won't cost much to make a copy, Danny. 

You can have it for nothing. I was so sorry about your lovely model” [425, р. 59]. 

Подібні моделі поведінки – запропонувати гроші за потрібну послугу; 

зробити послугу не за гроші – реалізуються в багатьох інших творах 

британської дитячої літератури, наприклад: “Sir,” he said. “I'd like to 

congratulate you on a most original dish.” “You would?” said Mr Forum, looking 
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surprised. The American nodded. “I'm talking about your fishcakes. I've never tasted 

any like them before. You must have your own special recipe.” “Well...” began Mr 

Forum. Hiram J. held up a hand. “Now I don't expect you to tell me your recipe for 

nothing. What do you say to a thousand dollars?”... “Nonsense,” said Hiram J. “I 

insist on paying you something. I want to make and sell them in my burger bars in 

America” [461, р. 6]. 

…heaps of people go to him every day for help. For, you see, he doesn’t charge 

anything at all now. He likes to do things for kindness, so no wonder he is the best 

loved rabbit in the whole of Fairyland [428, р. 40]. 

Концепт MONEY, представлений у творах британської дитячої 

літератури, з одного боку, має певні особливості, властиві саме дитячому 

сприйняттю концепту, а з іншого боку, відображає ставлення до грошей, 

традиційне для вікторіанських цінностей дорослого британського суспільства. 

Імовірно, певною мірою це пов’язано з виховною функцією британської 

дитячої літератури. Саме на основі проведеного лінгвістичного аналізу 

концепту MONEY можна стверджувати, що британці виховують своїх дітей у 

кращих вікторіанських традиціях.  
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Висновки до другого розділу  

 

1. З метою систематизації концептів, вербалізованих у досліджуваних 

текстах британської дитячої літератури, проведено розподіл концептів на такі 

групи. До першої, найбільшої за обсягом, групи віднесено концепти, що 

відображають базові поняття реальності: концепти-прототипи реальних 

предметів і об’єктів, та концепти, які відображають основні абстрактні поняття. 

До другої групи віднесено концепти з британською національною специфікою 

HOME/ДІМ, MONEY/ГРОШІ, PRIVACY/ ПРИВАТНІСТЬ. До третьої групи – 

універсальні концепти, які є ціннісними для дитячої картини світу SAFETY, 

LOVE, HAPPINESS, MOTHER, FATHER, PLAY, TOY BIRTHDAY. Четверта 

група об’єднує концепти, які відображають морально-етичні критерії поведінки 

особистості як представника соціуму та учасника різних ситуацій соціальної 

взаємодії, а саме: концепти, які реалізуються в ситуаціях повсякденного 

спілкування (зустріч, прощання, звертання, запрошення, вибачення; мовний 

етикет і формули ввічливості); та полюсні концепти, які відображають 

морально-етичні норми соціальної взаємодії: GOOD/BAD, RIGHT/WRONG, 

ACTIVE/LAZY, POLITE/IMPOLITE, TREAT/PUNISHMENT. В окрему групу 

виділено етнокультурні концепти, що відображають власне національні реалії 

життя англійського британського суспільства (THE QUEEN, 5 O’CLOCK TEA, 

LADY, GENTLEMAN).  

2. Проведене порівняльне дослідження концепту HOME, 

репрезентованого в дитячих поезіях для дітей молодшого віку та концепту 

HOME, репрезентованого в дитячих поезіях і текстах художньої літератури для 

дітей середнього віку, дозволяє стверджувати, що концепт HOME посідає одне 

з центральних місць у світобаченні дитини. Проведений аналіз дозволив 

дослідити динаміку концепту HOME (дім, рідна домівка) залежно від віку 

дитини. Встановлено, що з віком в уявленні дитини відбувається розширення 

семантики простору концепту HOME: від колиски або ліжечка, де спить 

дитина, до спочатку дитячої кімнати, потім квартири/будинку, де вона постійно 
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мешкає, і, нарешті, до усвідомлення поняття рідної домівки як рідної землі – 

місця, де людина народилася, живе довгий час і до якого відчуває прив’язаність 

(warm cradle – nursery nook – nursery / my room –  my apartment / house – my 

country / Motherland). При цьму невід’ємною складовою змісту концепту HOME 

є почуття безпеки, наявність поряд близьких людей – родини або друзів – і 

пов’язані з цим почуття любові і щастя. Відповідно, виявлено зв’язок концепту 

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

3. Встановлено, що концепт PRIVACY\ ПРИВАТНІСТЬ, реалізований у 

творах британськох дитячої літератури, є дворівневим за структурою. На 

когнітивному рівні він складається з чотирьох основних компонентів, а саме: 

власний будинок (private house) – для дорослих та деяких персонажів творів 

дитячої літератури або власна кімната (private room) – для дитини; приватний / 

міжособистісний простір (interpersonal distance); особисті речі (personal 

possessions). Окремо також виділено поняття «ділитися» (sharing), що 

відповідає однойменному компоненту концепту і притаманне саме дитячому 

уявленню про ПРИВАТНІСТЬ. На комунікативному рівні концепт 

ПРИВАТНІСТЬ реалізується певними моделями поведінки, що відповідають 

існуючим загальноприйнятим у британському суспільстві нормам і які дитина 

опановує поступово, з віком – відповідно, у мовленні старших дітей помітна 

тенденція до вживання непрямих засобів вираження відмови, незгоди, що 

наближає їх до мовленнєвих тактик дорослих особистостей. Встановлено 

зв’язок концепту PRIVACY / ПРИВАТНІСТЬ з концептами HOME / ДІМ і 

STATUS / СТАТУС. 

4. Проведене дослідження концепту MONEY в семантичному просторі 

текстів британської літератури дозволило дійти висновку, що засвоєння 

дитиною цього концепту відбувається змалечку – поняття ГРОШІ широко 

представлено, починаючи з творів дитячої літератури для дітей молодшого (від 

2-х років) і середнього віку (до 8 років). Встановлено, що структура концепту 

MONEY включає низку ядерних та периферійних компонентів. До ядра 

концепту MONEY було віднесено сім основних компонентів. На периферії 
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концепту виявлено чотири стереотипних твердження, що узагальнюють 

когнітивні ознаки концепту MONEY та відображають властиве дитячій картині 

світу уявлення про гроші. Ці твердження пов’язані передусім зі знаннями і 

суспільно-громадськими нормами поведінки. Особливістю аксіологічного 

аспекту концепту MONEY, реалізованого у творах британської дитячої 

літератури, є відповідність традиційним вікторіанським цінностям 

британського суспільства. Виявлено зв’язок концепту MONEY з концептами 

WORK та VALUE. 

За темою другого розділу дисертації опубліковано статті [331; 333; 336; 

337]. 
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РОЗДІЛ 3 

УНІВЕРСАЛЬНІ КОНЦЕПТИ,  

ЦІННІСНО ЗНАЧУЩІ ДЛЯ ДИТЯЧОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

 

3.1. Концепт MOTHER 

Специфіку репрезентації концепту MOTHER у дитячій літературі 

визначає передусім його природа. Концепт MOTHER є універсальним – 

присутнім у картинах світу представників різних народів, ключовим, оскільки 

він широко представлений у пареміологічному фонді, фольклорі та художніх 

творах [239, с. 104], і ціннісно-значущим для дитячої картини світу концептом. 

Як правило, саме мати є першою і найголовнішою людиною в житті маленької 

дитини. Перші фольклорні або художні твори, які чує дитина на початку свого 

життя, коли вона ще навіть не вміє говорити, – це колискові: в англійських 

дитячих поезіях це так звані «Вірші перед сном» – «Bedtime rhymes». У 

сучасній психології панує думка, що з самого народження людина є мовною 

істотою [112, с. 450]. Більшість дослідників вважають, що в маленьких дітей 

розуміння змісту мовлення передує вмінню вимовляти слова [159, с. 278]. З 

раннього віку діти розуміють людську мову, звернену до них: «Те, що маленька 

дитина не вимовляє слів, не означає, що вона їх не сприймає: нехай мовні 

тонкощі ще вислизають від неї, все одно вона вловлює зміст висловлювання 

завдяки інтуїції, спрямованої на того, хто з нею говорить, якою б мовою не 

зверталася до неї людина. Дитина розуміє мову, оскільки вона розуміє мову 

емоційного ставлення до себе...» [112, с. 390].  

Отже, у довербальний період вже відбувається комунікація дорослого і 

дитини, при цьому головною умовою і водночас важливим складником такого 

спілкування є звернення до дитини як до суб’єкта комунікації, а не як до 

об’єкта або речі, ставлення до дитини як до рівної собі особистості [194, с. 71].  

Слід зазначити, що в текстах колискових спостерігається подібна 

тенденція – мати звертається безпосередньо до дитини як до рівного суб’єкта 
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комунікації. З текстів колискових нами було обрано найбільш типові варіанти 

звертання до маленької дитини:  

dear baby /  my boy / my little baby / my darling / darling one / my dolly / little 

one / my little pet / baby mine / pretty darling / pretty baby / baby Bunting / precious. 

Oh my sweet one / Oh my pretty one / Full of wishes / Full of promises / Oh my sweet 

one / Oh my pretty one / How I love you / Love you dearly [486; 487]. 

На основі наведених прикладів можна зробити висновок, що дитина для 

матері є найбільшою цінністю, про що свідчить вживання у звертанні 

прикметників із відповідною семантикою darling, dear, precious. Крім того, у 

сприйнятті матері її дитина маленька (little baby, little one), красива (pretty) і 

мила (sweet), що ілюструють такі рядки: 

From your head down to your toes, 

You're not much, goodness knows. 

But, you're so precious to me, 

Sweet as can be, baby of mine [486]. 

Також для образу матері в колискових характерним є сподівання на гарне 

майбутнє для своєї дитини (full of wishes, full of promises). 

Використання у звертанні присвійних займенників my, mine є цілком 

виправданим, адже мати співає колискові своїй дитині. При цьому слід 

зазначити, що, на нашу думку, вживання присвійних займенників саме в 

комбінації з прикметниками, які мають семи дорогий, цінний, красивий, ще 

більше увиразнюють сему належності дитини матері. 

Пестливі назви my dolly (укр. лялечка, рос. куколка), baby Bunting (це 

звертання відповідає укр. пташечка, рос. лапочка) підкреслюють лагідне 

ставлення матері до своєї дитини, її любов та ніжність. 

Любов матері до дитини в дискурсі колискових і дитячих поезій загалом 

може бути виражена низкою засобів, а саме: 

 за допомогою лагідних звертань до дитини (до вже наведених 

додамо кілька прикладів з дитячих поезій: Little Bird / Little Pumpkin / Little 

Guy) [486];  
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 через експлікацію відповідними лексемами, у першу чергу, 

лексемою love, наприклад, How I love you / Love you dearly. Remember to glance 

at the stars above / While your boat is tied up fast / They sparkle and twinkle with 

mummy’s love / Which will forever last [486];  

 також імпліцитно – через опис поведінки матері, яка піклується про 

дитину: вкладає ії спати (go to sleep / rest your head), співає їй колискову ( I will 

sing a lullaby), втішає дитину, коли вона плаче (don't you cry / dry your eyes) та 

ін. Так, наприклад, у наступній поезії мама обіцяє дати дитині смачні речі – 

прояв материнської турботи: Hush, baby, my dolly / I pray you don't cry / And I'll 

give you some bread, and some milk by-and-by / Or perhaps you like custard, or, 

maybe, a tart / Then to either you're welcome, with all my heart [488]. Турботливо 

піклуються про своїх дітей всі мами, не виключаючи мам – представниць 

тваринного світу: Oh, rock-a-by, baby mouse, rock-a-by, so! / When baby's asleep 

to the baker's I'll go, / And while he's not looking I'll pop from a hole, /And bring to 

my baby a fresh penny roll [538, р. 179]; 

 через висловлення добрих побажань дитині, наприклад: Sleep my 

child and peace attend thee / May the moon's silvery beams bring you sweet dreams; 

May your slumber be blessed! / Close your eyes now and rest, may these hours be 

blessed; Go to sleep, little one, think of puppies and kittens / 

Go to sleep, little one, think of butterflies in spring / Go to sleep, little one, think of 

sunny bright mornings; He will wake in the morning / When noontide warms the 

world / He will frolic in the sun [486; 487; 488]. 

Поряд із побажаннями дитині думати, засинаючи, про щось приємне, 

зокрема, про цуценят і котиків (побутовий рівень), метеликів навесні, яскраві 

сонячні ранки (образний рівень), у текстах колискових трапляються також 

побажання на кшталт замовлянь (міфологічний рівень), наприклад, May the 

moon's silvery beams bring you sweet dreams або May your slumber be blessed. 

Така особливість текстів пояснюється самою природою колискових. Колискові 

пісні належать до одного з найдавніших жанрів народної словесності, що сягає 

корінням міфологічного періоду творчості, тому не лише образно, за 
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тематичною структурою, а й інтонаційно-ритмічною будовою вони споріднені 

із замовляннями. У минулому подібні пісні виконувалися не тільки задля того, 

щоб приспати дитину, а й привернути до неї або, навпаки, відвернути від неї 

дію певних духовних сил (див. далі приклади, де згадуються ангели Angels, 

Guardian angels пісочна людина Sandman тощо), уберегти від зла, 

використовуючи магічну дію слова на здоров’я, щастя і долю дитини. Для 

більш сучасних текстів колискових характерним є зміщення акценту на 

побутовий рівень, оскільки єдиним слухачем є дитина, яка лише починає 

розуміти окремі слова і реалії дійсності, використовується найпростіша 

загальновживана лексика, що описує світ, у якому живе дитина (її колиска, дім, 

родина та ін.). Проте незмінним залишається те, що центральне місце в текстах 

колискових посідає образ матері.  

У текстах колискових реалізуються насамперед концепти, які 

відображають перші і найголовніші враження дитини про навколишній світ. 

Кожна дитина повинна мати рідну домівку, де поруч із нею знаходиться матір – 

людина, яка любить свою дитину і піклується про неї. Дитина відчуває любов і 

турботу матері, тепло рідної домівки і почувається в безпеці. Психологами 

доведено, що саме ці чотири фактори – рідна домівка, матір, відчуття любові і 

почуття безпеки є найбільш суттєвими, навіть певною мірою вирішальними для 

нормального і сприятливого розвитку дитини. Саме чотири відповідні 

концепти – HOME/ РІДНА ДОМІВКА; MOTHER/ МАТІР; LOVE/ЛЮБОВ і 

SAFETY/ БЕЗПЕКА – було виділено в текстах колискових. Слід зауважити, що 

названі концепти є базовими не тільки для «віршів перед сном», а й для низки 

інших дитячих поезій та прозових творів. У цілому, можна резюмувати, що 

вони посідають одне з центральних місць у текстах дитячої літератури. Але 

якщо в колискових вони представлені в найпростішій формі, то у творах для 

більш дорослих дітей вони поступово розвиваються: розширюються за змістом, 

обростають новими зв’язками і можуть набувати дещо іншого забарвлення. 

Така динаміка концептів у літературі для дітей відображає процес зміни 

світогляду дитини в реальному житті, адже з віком дитина дорослішає і 
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отримує нові враження, знання про навколишню дійсність, відбуваються певні 

зміни в її картині світу. Поняття концепту та картини світу не є статичними. У 

текстах колискових всі чотири концепти настільки тісно пов’язані між собою, 

що унеможливлює дослідження кожного концепту окремо. 

Як видно з наведенних у додатку В віршів колискових, однією з основних 

характеристик компонентів концепту MOTHER є насамперед те, що вона є 

найближчою до маленької дитини людиною, у тому числі і в буквальному 

розумінні, про що свідчать такі рядки: Come to the window, my baby, with me, In 

my warm cradle, with mother close by, On mamma`s arm reposing та ін. Матір 

завжди знаходиться поряд зі своєю дитиною, оберігає її сон, захищає від 

небезпеки. Концепти SAFETY і LOVE, що вербалізуються в колискових, 

безпосередньо пов’язані з концептом MOTHER, адже саме мама – перша і 

найважливіша людина, від якої залежить дитина, її фізичний добробут та 

психоемоційний стан: 

Come to the window / My 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. 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 [486; 488]. 

Близкість матері допомагає створити почуття безпеки, відтак, можна 

вважати, що образ матері, яка знаходиться поряд із дитиною, є водночас 

складником концепту SAFETY. Дитині дуже важливо відчувати материнську 

любов. Мати пестить і цілує свою дитину, посміхається ій – і дитині здається, 

що весь навколишній світ також любить ії, він не ворожий, а лагідний до 

дитини: 
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Sleep on, with no fear / Guardian angels are near / Birds and the butterflies 

Flutter round his eyes; Shining angels beside / My darling abide; Soft and warm is 

your bed; Angels are above you / Keeping watch over you; Angels without number 

will draw near; Mr Moon will guard your bed / Good night, sleep tight, dreamy head; 

Go to sleep my baby / Close your pretty eyes / Angels up above you.  

With pink roses bedight / With lilies o'er spread / Is my baby's sweet head; Golden 

slumbers kiss your eyes / Smiles awake you when you rise; Go to sleep now, my 

darling / There's a Sandman / Old and white / Bringing happy dreams to you; So 

lulla lulla lulla lulla bye bye / Do you want the moon to play with / Or the stars to run 

away with / They’ll come if you don’t cry; Baby's boat the silver moon / Sailing in the 

sky / Sailing o'er the sea of sleep / While the clouds float by / Sail, Baby, sail / Out 

upon that sea / Only don't forget to sail / Back again to me. Let the dreamboat come 

along / And take you for a ride / You can choose your favorite teddy bear / And carry 

him inside; Sailing through a starry sky / Holding onto teddy tight/ Know that 

mummy is still close by / Through the whole dark night. [486; 487; 488]. 

Саме про це вона чує і в колискових від своєї матері. Таким чином, 

материнська любов охороняє дитину – цілком беззаперечним є зв’язок відразу 

трьох концептів: MOTHER, LOVE, SAFETY. Концепт SAFETY виражений у 

колискових відповідною лексемою safe, а також за допомогою сем деяких 

інших лексем – repose, dose і warm (у словосполученні warm cradle). У 

словнику сучасної англійської мови Longman Dictionary Of Contemporary 

English подано таку дефініцію лексеми repose: a state of calm or comfortable rest 

[545]. Що стосується лексеми doze, то зрозуміло, що дрімати можна тоді, коли 

почуваєшся у спокої, теплі й безпеці. 

Таким чином, семи calm, rest, comfortable і warm сприяють створенню у 

віршах колискових особливої атмосфери спокою і безпеки та вербалізують 

відповідний концепт. Схожі за семантикою лексеми warm, cosy, quіet 

вживаються в текстах дитячої літератури і для характеристики поняття рідна 

домівка: найбільш спокійно і затишно, найбільш захищеною дитина 

почувається саме у своїй дитячій кімнаті або навіть просто у власному ліжечку, 
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особливо коли поряд є матір, як це було й раніше, наприклад: We both had a 

long cuddle with our mums and at night time we were tucked up next to each other in 

little weeny cots [520, р. 7]. 

Щоб довести це, звернімося до поезіі North-West Passage [514, р. 134–

135]. У ній описується досить типова для англійської родини життєва ситуація. 

Перша частина поезіі називається Good night. У вітальні або в якійсь іншій 

спільній кімнаті, де запалено камін – the firelit hearth – зібралась уся родина. 

Вже вечір, і дитині час у ліжечко. Вона бажає іншим доброї ночі: 

                                        Farewell, O brother, sister, sire! 

                                        O pleasant party round the fire! 

                                        The songs you sing, the tales you tell, 

                                        Till far tomorrow, fare ye well! 

І, зі свічкою або лампою в руках, прямує довгим прямим коридором до 

своєї дитячоі кімнати, мужньо намагаючись не боятися темряви, не звертати 

уваги на всілякі тіні, що, здається, переслідують дитину, бо насправді 

супроводжують світло, яке вона тримає в руках. Друга частина поезіі так і 

називається Shadow March. 

І от, нарешті, третя частина поезії під назвою In Port – дитяча кімната, де 

дитина вже нічого не боїться, – тепла, затишна, весела, куди трохи згодом 

приходить матуся – глянути на свою дитинку, як спокійно і міцно вона спить. 

                                                        In Port 

Last, to the chamber where I lie, 

My fearful footsteps patter nigh, 

And come from out the cold and gloom 

Into my warm and cheerful room. 

                                                    There, safe arrived, we turn about, 

                                                    To keep the coming shadows out, 

                                                    And close the happy door at last 

                                                    On all the perils we past.                                  

Then, when mamma goes by to bed, 
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She shall come in with tip-toe tread, 

And see me lying warm and fast 

And in the Land of Nod at last. [514, р. 135] 

У цьому вірші спостерігається протиставлення зовнішнього світу, що є 

холодним і похмурим (from out the cold and gloom), небезпечним (all the perils 

we past), таким, що лякає (fearful), та світу дитячої кімнати, де поряд із 

ліжечком дитини – матір (when mamma goes by to bed), а отже, любов і безпека, 

що підтверджується лексемами з відповідними значеннями (warm and cheerful 

room, lying warm, happy door, safe). Поняття «bed» у цьому контексті 

співвідноситься з поняттям “warm cradle” у текстах колискових. Подібне 

протиставлення стосується й інших творів, зокрема для дітей середнього віку. 

Наведемо ще один приклад: Oakey's mum opened the front door. “Come on, 

Oakey. Let's go outside and explore.” But Oakey wasn't really sure. He was only 

small, and the world looked big and scary. “Only if you promise to hold my 

hand,”said Oakey. So Oakey's mum led him down the long lane. Oakey wished he 

was back at home again [538, р. 148]). У цьому контексті світ довкола маленької 

дитини здається великим та страшним (He was only small, and the world looked 

big and scary), впоратися зі страхом допомагає близькість матері, її дотик (if you 

promise to hold my hand). 

Таким чином, концептуалізований образ матері в колискових 

характеризують такі смисли, що водночас є компонентами концепту MOTHER: 

«людина, яка любить дитину» – цей компонент концепту MOTHER пов’язаний 

із концептом LOVE; «людина, яка піклується про дитину», «людина, яка 

знаходиться поряд із дитиною» як у буквальному розумінні (положення матері 

поряд зі своєю дитиною), так і в ширшому значенні: бути поряд – означає 

надавати підтримку і допомогу (to be there for someone – to provide help and 

support); «людина, яка оберігає дитину, дає їй змогу почуватися захищеною» (ці 

значення є спільними для концептів MOTHER і SAFETY). 

Для маленької дитини матір – перша найголовніша і найпотрібніша 

людина, від якої вона отримує любов, захист і турботу. Для дитини, що 
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поступово дорослішає, матір стає джерелом знань про навколишню дійсність; 

про те, що таке «добре» і що таке «погано», про норми соціальноі взаємодії у 

суспільстві. Від матері дитина отримує орієнтири правильної поведінки. Мати 

відповідальна за дитину, і тому вона має певну владу в очах дитини. До матері 

дитина звертається зі своїми проблемами, у неї питає дозволу, перш ніж щось 

зробити. І саме від матері дитина отримує схвалення або засудження своєї 

поведінки. Відповідно, винагорода або покарання теж часто походять від 

матері. Розглянемо кілька прикладів із творів англомовної дитячої літератури 

для дітей середнього віку.  

 The billy kids had been very naughty. They had played butt and chase 

round Mrs Goat’s washing line, and made the clean clothes dirty. They had left 

moody footprints all over the carpet. And, as if that wasn’t enough, they had knocked 

over a vase and smashed it. Mrs Goat was not pleased. “You had better turn over a 

new leaf,” she said crossly, “or you’ll both go to bed without any supper.” The billy 

kids ran outside to do exactly as Mrs Goat told them. Діти поводяться не 

найкращим чином (не слухаються, бруднять усе навколо, розбивають вазу). 

Невдоволення матері передається за допомогою досить стриманого виразу was 

not pleased і пропозиції, яку вона висловлює дітям, – почати все з чистого 

аркуша, інакше діти підуть спати без вечері – погроза / покарання. Для дітей 

вираз You had better turn over a new leaf (почати все з нового листа) є новим, і 

вони розуміють його буквально, бажаючи догодити мамі, йдуть на вулицю 

перегортати листя. Згодом мати йде перевірити, що роблять діти, і, звичайно, 

пояснює їм значення нового виразу (відтепер поводитися слухняно) і їхню 

помилку: After a while Mrs Goat came out to see what they were doing. When they 

told her, she laughed . “Silly billies,” she said. “Turning over a new leaf means you 

have to behave well from now on.” The billy kids promised to be as good as they 

could, and they began by laying the table for supper [421, р. 241] 

 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 



134 
 

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 [514, р. 113–114]. 

Брат поставив підніжку сестрі, і вона впала. Обидва знають, що це 

поганий вчинок, отже, сестра має повне право поскаржитись мамі, що вона і 

обіцяє зробити. Але, не втримавшись від бажання помститися, дівчинка з усієї 

сили кидає в брата м’яч. Помста і прояв ворожої поведінки – це також погано, і, 

цілком природно, що обох дітей було покарано – їхніх гостей відправили по 

домівках, а донька змушена була піти до своєї кімнати (досить типове 

покарання для дітей у британській родині). Таким чином, у цьому контексті 

реалізуються такі компоненти концепту MOTHER: «мати – авторитетна 

людина, до якої діти звертаються у складних ситуаціях»; «мати наділена 

владою покарати дитину за погані поведінку чи вчинок».  

У прикладі, що подано нижче, окрім уже зазначених, вербалізується ще 

один компонент концепту MOTHER, логічно пов’язаний із щойно згаданими: 

«мати наділена владою нагородити дитину за хороші поведінку чи вчинок». 

 Мама-кішка наказала своїм дітям-кошенятам не забруднитися, 

пояснивши, чому це важливо – брудних дітей вона не зможе взяти в гості до 

тіточки: Make sure you are all clean and tidy. I can't take dirty little kittens to see 

Aunt Tulip. [514, р. 8] Діти добре розуміють, що в разі недотримання 

рекомендованої мамою поведінки (залишатися чистими), мама розсердиться: 

“Mother will be cross,” said Kitty Puss. “Very cross,” said Kitty Pretty. “Very cross 

INDEED,” said Kitty Purr. І коли згодом троє з дітей забруднилися, вони були 

покарані – мама-кішка засудила їх поведінку як вербально (прикметник оцінки 

NAUGHTY, несхвальний вигук MEEOW!; також засобами параграфеміки в 

тексті передано високий ступінь емоційності висловлювання), так і 

невербально – сердитим поглядом (актуалізованим лексемою glare на 

позначення відповідної дії: stare angrily or fiercely / look directly at someone in an 

angry way), а чисте кошеня-син отримав від мами винагороду – вербалізоване 

схвалення його поведінки і обіцяний похід у гості: Mother Cat glared at her dirty 

daughters. “MEEOW!” she said. “What NAUGHTY little kittens you are. How can I 
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take you to see Aunt Tulip looking like that? Tom! You are a good, clean, tidy kitten – 

and YOU shall come with me – all on your own!” [514, р. 12]  

На основі аналізу досліджуваного матеріалу поряд з вже зазначеними 

значеннями концепту MOTHER, репрезентованими в дитячій літературі для 

дітей середнього віку, нами виділено низку тверджень, які визначають зміст 

концепту MOTHER: мати для дитини є «джерелом знань про навколишній світ» 

(“I want to swim with the ducklings,” said Kitten to Mother Cat, as they walked past 

the pond. “You can't,” Mother Cat told her. “Your fur isn't waterproof.” “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.” 

“I want to fly with the baby birds,” said Kitten to Mother Cat, as she tried to climb 

where baby birds were learning to fly. “You can't,” Mother Cat told her. “You have 

fur, not feathers and you haven't got wings. Kittens aren't meant to fly.” [538, 

р. 127]), про поняття «добре» і «погано» (“What?” shrieked his mother. “You sold 

our only cow for a handful of beans? You silly boy, come here! ”Angrily, she 

snatched the beans from Jack's hand and flung them out of the window and into the 

garden. Jack was sent to bed with no supper that night [538, р. 111]), «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... 

Hen was teaching her chicks how to be chicks. She taught them to scratch and hop 

backwards to make the worms pop out of the ground [538, р. 133].), а також, як і 

раніше, мати є «людиною, яка любить дитину, захищає її і допомогає» (“It's not 

a game,” howled Mungo. “I'm lost and alone. I want my mum! How do I get out of 

here? This isn't any fun!” [538, р. 27] “We're hungry, Mum!” they shout and yell. 

“Our tums are empty! Can't you tell?” [538, р. 39] After that he feels lonely, and 

likes to go home in Mother's arms [486]; “Just checking you're okay in the storm,” 

said Mummy, giving Patch a lick on the ear. “A fearless farm dog like me?” said 

Patch. “Of course I am!” But as the storm raged on, he snuggled up close to her all 

the same! [538, р. 224–225]), при цьому мама любить і захищає всіх своїх дітей, 

навіть якщо вони погано поводяться: Mummy Rabbit had four beautiful babies. 

Three of them were tiny, soft balls of fluff – they were cuddly, quiet and very, very 
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cute. They never made a noise and always did exactly what their mummy told them. 

And then there was Benny! Benny wasn't like his brother and sisters at all. He was 

large and loud and he had the biggest bunny feet in the whole world. And he loved to 

bounce! From dawn to dusk, Benny bounced everywhere –  THUMP! THUMP! 

THUMP! 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 [538, р. 224]. 

Проведений нами аналіз семантичного простору текстів англомовної 

дитячої літератури свідчить про те, що вербалізаторами концепту MOTHER у 

текстах англомовної дитячої літератури є відповідні номінативні лексеми – 

лексема mother та різні її похідні форми mummy / mamma / mama та ін. У 

колискових концепт MOTHER найчастіше репрезентується особистими 

займенниками I, me, що зумовлено тим, що колискову, як правило, співає 

власне сама мати, і тому, природним є звертання від першої особи; в текстах 

англомовної дитячої літератури для дітей середнього віку, порівняно з творами 

для молодших дітей, відбувається розширення семантики концепту MOTHER – 

реалізуються нові значення концепту, притаманні баченню дитини відповідного 

віку. Отже, можна зробити висновок, що простежується певна динаміка 

концепту MOTHER, представленого в текстах англомовної дитячої літератури 

для дітей молодшого і середнього віку. 

Вважаємо необхідним зазначити, що в контексті творів англомовної 

літератури для дітей старшого віку мати залишається найдорожчою і 

найпотрібнішою дитині людиною, і, взагалі, великими є ступінь усвідомлення 

дитиною важливості сім’ї та, відповідно, її бажання мати родину – насамперед, 

маму і тата. Особливо гостро відчувається це у творах, де описано ситуації з 

неповною родиною, де батьки розлучені, де дитина взагалі не має рідних 

батьків з різних причин – вони або відмовилися від своєї дитини або померли. 

В подібних випадках дитина старшого віку відчуває велику потребу мати в 

своєму житті дорослу людину, яка її любить, оберігає, захищає, піклується про 

неї тощо, тобто фактично перебирає на себе функції матері, але це вже не 

обов’язково матір.  
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3.2. Концепт BIRTHDAY  

Концепт BIRTHDAY у баченні дитини є ціннісно значущим і емоційно 

забарвленим. Для порівняння: у системі цінностей дорослої людини концепт 

BIRTHDAY не обов’язково посідає важливе місце – з часом можуть з’явитись 

більш вагомі цінності; до того ж позитивна забарвленість події, властива 

дитячому баченню концепту, може змінитись на негативну. Так, деякі дорослі 

відчувають сум і смуток у зв’язку з наближенням власного дня народження, що 

зумовлено певними психологічними, віковими особливостями: діти знаходяться 

на самому початку свого життєвого шляху і кожний новий день народження 

для них – це ще один крок до такого цікавого, загадкового і бажаного 

дорослого життя, в той час як для дорослої людини день народження 

асоціюється зі старінням і означає невідступне наближення до завершення 

свого віку. 

Дефініційне значення лексеми BIRTHDAY у різних тлумачних словниках 

англійської мови представлено:  

 day of a person’s birth; the date on which so was born; anniversary of a 

person’s birth; the date in each year when this date falls [543; 547]; 

 the day on which any one is born; also fig. that of 

regeneration; transf. (of things), the day or date of origin or beginning; the 

anniversary or annual observance of the day of birth of any one [542]; 

 the anniversary of the day on which a person was born, typically treated 

as an occasion for celebration and the giving of gifts; the day of a person’s birth; the 

anniversary of something’s origin or foundation [546]; 

 the day when someone was born or the anniversary of that day; the day 

of a person's birth; the day when something began; a day of origin [547]; 

 the anniversary of a birth; the day of a person's birth; a day 

commemorating the founding or beginning of something [548].  

Наведені вище словникові дефініції можна звести до трьох основних. 

День народження – це: 1) перший у житті людини день народження – тобто 
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день, коли вона з’явилась на світ; 2) дата, що є річницею народження людини, 

один і той самий день кожного року; цей день прийнято святкувати і дарувати 

подарунки імениннику; 3) день початку або заснування чогось або річниця 

такого дня. 

Слід зазначити, що з п'яти розглянутих тлумачень поняття день 

народження святкування дня народження і дарування подарунків з цієї нагоди 

винесено як словникову дефініцію лише в одному випадку: typically treated as 

an occasion for celebration and the giving of gifts. Ця особливість, а також той 

факт, що в дитячій літературі саме таке тлумачення дня народження дитиною 

представлене дуже широко, дозволили нам виділити його як окремий 

компонент концепту BIRTHDAY (див. далі). 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що в семантичному 

просторі текстів англійської дитячої літератури реалізуються лише перше і 

друге дефініційні значення лексеми BIRTHDAY, при цьому вони номінують 

відповідні компоненти концепту BIRTHDAY. Той факт, що третє зі 

словникових значень не згадується жодного разу у великому за обсягом 

досліджуваному матеріалі (десять тисяч сторінок текстів дитячої літератури) 

може свідчити про те, що цей смисл концепту BIRTHDAY є або невідомим для 

широкого кола дітей-читачів або не є актуальним для дитячого віку.   

Перший з дефініційних компонентів концепту BIRTHDAY – перший в 

житті людини день народження, день її появи на світ – відомий дитині, але, на 

нашу думку, не є основним в її баченні, скоріше фоновим, знаходиться на 

периферії концепту. Він є необхідним, оскільки забезпечує розуміння дитиною 

джерела походження самого свята дня народження. У свідомості дитини 

вибудовується приблизно такий ментальний ланцюжок: я 

народилась/народився в цей день – я живу – я радію сьогодні, тому що 

(див. початок); мої близькі люблять мене і радіють, згадуючи про той день, 

коли я народилась/народився тощо. 

Цей компонент концепту BIRTHDAY – перша поява на світ нового 

життя – пов’язаний із концептом LIFE (саме в аспекті походження життя). 
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Оскільки сама дитина не може пам’ятати свій перший день народження і через 

свій вік не володіє повним (дорослим) об’ємом інформації щодо появи на світ, 

її сприйняття відповідного компоненту концепту BIRTHDAY є дещо розмитим 

порівняно з уявленням дорослих. Можливі додаткові джерела інформації з 

цього приводу – такі як розповіді дорослих, факт появи на світ молодших 

членів родини, описані в дитячій літературі випадки народження дітей у 

людській родині (наприклад, народження близнюків у казці про Мері 

Попінс [517]) або діточок у представників тваринного світу (наприклад, The 

Ugly Duckling [516], The Tale of the Flopsy Bunnies and Mrs Tittlemouse [490]) – 

лише частково роз’яснюють суть цього компоненту, що надає дитині 

можливість використати свою власну багату уяву і самій заповнити прогалини, 

створивши таким чином своє власне сприйняття цього компоненту, спільного 

для концептів BIRTHDAY і LIFE. Так, у досліджуваному матеріалі єдиний 

приклад, коли згадується положення ненародженої дитини в маминому 

животику знаходимо у повісті Дж. Вілсон The Bed and Breakfast Star: That was 

Pippa. She wasn’t born then. She was just a pipsqueak in Mum’s tummy [528, р. 14–

15]. Цікаво, що старша сестра, розповідаючи про той час, коли молодша сестра 

ще не народилась, явно використовуює слово, яке вона почула від когось із 

дорослих людей (можна припустити, що це був вітчим старшої дівчинки і 

водночас тато її молодшої сестри):  pipsqueak (a person considered to be 

insignificant, especially because they are small or young [548]). Це, власне, вся 

інформація, якою володіє дитина.  

У тих випадках, коли у творах дитячої літератури йдеться про очікувану 

швидку появу молодшого члена родини, як правило, оцінка подій, що при 

цьому відбуваються, подається з точки зору старшої в родині дитини – 

головним героєм твору, що цілком зрозуміло, адже дитині-читачеві властиво 

ототожнювати себе саме з нею. Спробуємо на основі аналізу деяких прикладів з 

ілюстративного матеріалу, а саме уривків з невеличкого оповідання Mummy's 

Having a Baby. (У мами буде дитина.) [540, р. 104‒107] і з повісті Дж. Вілсон 

Twin Tales (казки/розповіді про близнюків) [537], розібратися більш докладно, 
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що означає поява нової дитини в родині, насамперед, звичайно, для старшої 

дитини-героя літературного твору і, відповідно, дитини-читача.  

Реакція старшої дитини  на звістку про скору появу нової дитини в родині 

варіюється від звичайної цікавості, коли хочеться дізнатися більше про нову 

дитину (Will the baby look like me?) до сумнівів і, навіть, неприйняття: Connie 

wasn't at all sure she wanted them to be a family of five. They'd managed beautifully 

in the past being a family of three [537, р. 8]. Як бачимо, дівчинку цілком 

влаштовує теперешній стан речей в родині, вона зовсім не впевнена, що хоче 

збільшення родини; а трохи згодом, коли близнюки з'явились на світ, і дівчинка 

побачила, які це має наслідки для неї, як старшої сестри, вона взагалі висловила 

своє обурення і протест: I didn't want the twins to come barging into this family and 

spoiling everything [537, р. 34]. Вибір слів для характеристики факту появи 

близнюків невипадковий: лексема barge містить у своєму значенні семи з 

виразно негативною конотацією – «грубо, безцеремонно, насильно», 

«нав’язувати(сь), вриватись», «переривати нормальний або звичний перебіг 

подій» – to thrust oneself heedlessly or unceremoniously [544]; 

to intrude or interrupt, especially rudely [544]; також негативну оцінку передає 

вживання виразу spoil everything – укр. все зіпсувати. 

Поява нової дитини – це подія, до якої треба певним чином готуватися і 

це автоматично означає багато роботи, ще навіть на стадії очікування, для всіх 

членів родини (We've got lots to do before baby arrives), в тому числі і для 

старшої дитини. (Now you'll have to help me). Крім того, цю роботу треба робити 

швидко, не відкладаючи (The very next day). Прислівник very вжито для 

підсилення, щоб показати швидкість виконання дії, короткий проміжок часу 

між оголошенням дії і беспосередньо її виконанням ( пор. укр. вже наступного 

дня): Josh was helping his Mum to do the washing-up. “Guess what, Josh?” said 

Mum. “Soon, you're going to have a baby brother or sister to play with.” She bent 

down and wiped some bubbles off his nose. “Will the baby look like me?” asked Josh. 

Mum laughed. “Oh, I hope so,” she said. “Now you'll have to help me. We've got lots 

to do before baby arrives.” The very next day, Josh and his mum went shopping. 



141 
 

They chose some stripy baby-grows, a furry teddy bear and a brand new car seat – 

all for the baby. “What about me?” thought Josh. Just then, Mum gave Josh a 

present. “Here you are,” she said. “Thanks for helping me. ” “Thanks, Mum!” cried 

Josh. When they got home, Dad had brought Josh's old cot and buggy down from the 

attic. Josh lay in the buggy and ate his tea. “But what about me?” he said sadly. 

“That's my cot.” “You don't need this any more,” laughed Dad. “You're a big boy 

now.” Josh smiled [540, р. 105]. 

Старшу дитину батьки тепер вважають і називають великою (в 

попередньому прикладі You're a big boy now): You're my big girl and you're going 

to be a good girl, aren't you? You're going to help me look after the twins? They need 

you to be their lovely big kind sister [537, р. 29].  

Для нової дитини купують нові і красиві речі: ...some stripy baby-grows, a 

furry teddy bear and a brand new car seat – all for the baby. "What about me?" 

thought Josh. Також їй віддають старі речі старшій дитині – ті речі, які старша 

дитина звикла вважати своїми і не дуже хоче ділитися: That's my cot". Засобами 

параграфеміки – виділення лексеми all у виразі all for the baby, присвійних 

займенників my, me – підкреслюється емоційний стан старшої дитини. 

Отже, підстави для виникнення ревнощів існують як до появи нової 

дитини, на етапі підготовки, так і після того, як нова дитина з’явиться, адже їй 

приділяють багато уваги, всі довкола приносять подарунки. Старша дитина 

може почуватися покинутою, непотрібною, про що свідчить вживання 

відповідних лексем (left out, sadly, darkly) виділення курсивом лексеми me в 

риторичному питанні (what about me?), порівнювання старшої дитини зі старою 

забутою іграшкою, яка набридла батькам, а нової дитини із сяючим новим 

іграшковим комплектом, коментарі, що передають відповідний емоційний стан 

дитини (It's not any fun round here any more та ін.): They had new everything. Twin 

cots. Twin prams. Twin baby chairs. The twins weren't even here yet and already they 

seemed to be crowding Connie out [537, р. 12]. Connie was starting to feel like one 

of the tired old teddies or droopy dolls. Mum and Dad seemed to have got fed up 

playing with her. They wanted a shiny new set of twins now [537, р. 9]; Granny and 
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Grandpa and all sorts of aunties and assorted friends and neighbours came crowding 

into the house, too. They pushed past Connie, barely giving her a nod [537, р. 20]; 

When they walked in the park, everyone wanted to look at baby Molly. No one 

seemed to notice Josh [540, с. 106]. 

Вживання лексеми crowd у функції дієслова та виразу all sorts of aunties 

and assorted friends and neighbours допомогає передати розгубленість дитини, її 

стійке відчуття, що вона стала непотрібною у колі близьких їй людей, коли її 

нібито витискають зі звичного плину життя ще ненароджені близнюки (to be 

crowding Connie out), коли вона губиться у натовпі великої кількості абсолютно 

різних людей, що заполонили будинок (all sorts of aunties and assorted friends 

and neighbours came crowding into the house)  

Батьки можуть змінитись як зовні (переважно, звичайно, мама), так і 

своєю поведінкою: Mum was getting big and tired and needed lots of rest. She 

couldn't dance to pop videos with Connie any more and sometimes when she was 

reading a bedtime story she nodded right off to sleep as she was speaking. Dad was 

getting worried about money and kept doing sums on bits of paper and sighing. He 

didn't often feel like having a tickling match with Connie nowadays and didn't go 

swimming with her on Saturday mornings because he was working overtime. “It's not 

any fun round here any more,” Connie said darkly. “It's all because of those boring 

babie” [537, р. 12]. Про те, що дівчинці не подобається існуючий стан речей, 

свідчить відповідна семантика вжитих лексем (said darkly, boring babies). 

Але все ж таки батьки дуже стараються показати старшій дитині, що вони 

її люблять, як раніше, і рано чи пізно старша дитина це розуміє. Так, хлопчик 

Джош з оповідання досить швидко зрозумів, що поява нової дитини аж ніяк не 

означає, що батьки будуть менше любити свою іншу дитину, менше дбати та 

піклуватися про неї: мама так само витирає йому носика (She bent down and 

wiped some bubbles off his nose.), дарує подарунки (Mum gave Josh a present) і 

висловлює подяку за допомогу (Thanks for helping me) і сподівається, що її нова 

дитина буде схожою на її сина (“Will the baby look like me?” asked Josh. Mum 

laughed. “Oh, I hope so,” she said.) – що знову ж таки ще раз підтверджує її 
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любов до нього. В обох творах багато лексем зі значенням обійняти, пестити та 

ін., наприклад: “I'll miss you, too,” said Mum and she hugged him tightly. When 

Dad came home, he scooped Josh up and cuddled him [537, р. 106]. Come and give 

me a cuddle, Connie [537, р. 12]. Dad tucked Connie up in bed that night. He 

pretended she was still little and tucked all her old dolls and her big battered teddy in 

with her. He made the dolls talk in silly little twittery voices and he made the teddy 

growl [537, р. 94]. 

Коли старші діти розуміють, що батьки не перестали їх любити, а з 

братиком або сестричкою згодом можна буде гратися, тобто це потенційний 

майбутній друг / подруга і товариш у грі (Soon, you're going to have a baby 

brother or sister to play with.), вони починають краще ставитися до своїх 

новонароджених брата або сестри і допомогати батькам їх доглядати: 

“Looking after Molly is very hard work,” said Dad. “What about me?” said 

Josh. “I can help Mum.” So, when Molly was upset, Josh pulled funny faces and 

made his sister laugh. When Molly wanted to play, Josh built brick towers and let her 

knock them down, again... and again... and again! And when Molly dropped her 

rattle, Josh always picked it up for her [540, р. 106–107]. Вживання повтору 

again... and again... and again та прислівника always у цьому контексті 

підкреслює радісну готовність хлопчика допомогати з сестричкою. 

“Maybe you're not so bad after all, little babies,” said Connie... “Make 

friends?” [537, р. 102–103]  

Крім того, на появу нової дитини можна чекати дуже довго. Для старшої 

дитини така невизначеність і довгоплинність часу є природньою, адже 

маленькій дитині немає на що орієнтуватися: As the weeks went by, Josh waited... 

and waited... and waited! Was the baby ever going to arrive? [540, р. 107] Weeks 

and weeks went by and Connie was fed up waiting for the babies to arrive [537, 

р. 16]. 

А коли згодом мама їде до лікарні, де і з’явиться нова дитина, без мами 

сумно, хоча зі старшою дитиною залишається бабуся: Then, one day, Mum said, 

“I'm going to the hospital, Josh. I think baby is coming today... I will miss you too... 
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Don't worry... Granny is here to look after you” [540, р. 106]. But then one night 

Granny came to stay and Dad took Mum to the hospital [537, р. 16]. 

З часом до лікарні беруть і старшу дитину, де відбувається її зустріч з 

новим членом родини: Later that day, Dad came home from the hospital. “Josh!” 

he called. “You've got a beautiful baby sister. Come on, I'll take you to meet her. 

We've called her Molly” [540, р. 106]. You want to see your little brother and sister, 

eh? Granny will meet you after school and take you to the hospital [537, р. 17].  

Другий із дефініційних компонентів концепту BIRTHDAY – дата, що є 

річницею народження людини, той самий день кожного року – реалізується 

найповніше в текстах дитячої літератури і входить до складу ядра концепту 

BIRTHDAY. Щоб підкреслити, що дитина чітко знає про те, що день 

народження трапляється лише раз на рік, наведемо приклад з оповідання про 

маленьких монстрів з іншої планети, які могли мати день народження будь-

коли: The little monsters Meeny, Miny and Mo were having a birthday party. Planet 

Pongo birthdays don’t happen just once a year – little monsters have birthdays 

whenever they feel like them [421, р. 167]. 

Виходячи з дослідженого матеріалу, можна зробити висновок, що в 

дитячому світосприйнятті існує приблизно така класифікація різних можливих 

видів дня народження (їх подано у порядку зменшення емоційно-ціннісної 

значущості): child’s own birthday – власний день народження дитини; his/her 

parents, close relatives’ birthdays – день народження близької рідної людини – 

матусі, бабусі, братика і т.п.; friend, playmate’s birthday (who may be giving a 

birthday party) – день народження друга (який, як правило, влаштовує святкову 

вечірку з приводу дня народження); other people, animals and toys’ birthdays – 

дні народження всіх інших людей, тварин та іграшок. 

У британській дитячій літературі досить велика кількість персонажів – 

тварин та іграшок, які діють і поводяться, як люди, отже, їхні дні народження 

можуть бути так само важливими у розумінні дитини, як і день народження 

будь-якої людини (див. далі приклади *, ** ,*** та ін.).  
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Отже, як видно з проведеного дослідження, дефініційні компоненти 

концепту BIRTHDAY є спільними за назвою, але суттєво відрізняються за 

своїм змістовим наповненням у сприйнятті дорослих мовних особистостей і 

дітей.  

Крім вже описаних дефініційних компонентів концепту BIRTHDAY, 

нами було виділено ще три компоненти цього концепту, властивих саме 

дитячому сприйняттю. Всі вони входять до ядра концепту: the child’s favourite 

or even the happiest day of the year (найулюбленіший і найщасливіший для 

дитини день року) – це емоційний (позитивно забарвлений) і оцінювальний за 

характером компонент концепту; a day to celebrate, to have fun, to have a party 

and gifts (радісна подія, яку треба відзначити, святковий день) – цей компонент 

можна вважати структуральним, тобто таким, що характеризує день 

народження за структурою; 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) – цільовий за змістом (налаштований на результат), 

оцінювальний компонент концепту. 

Перші два з вищезгаданих компонентів концепту BIRTHDAY містять 

низку менших за обсягом змісту елементів – вони розглядаються нами як 

складники компонентів концепту BIRTHDAY. 

Розглянемо більш докладно кожен із названих вище компонентів 

концепту BIRTHDAY. 

Назва компонента the child’s favourite or even the happiest day of the year 

концепту BIRTHDAY походить із висловлювання віслючка Іа – персонажу 

казки про Вінні-пуха, найулюбленішої казки британських дітей: *W.P. You seem 

so sad, Eeyore. E. Sad? Why should I be sad? It’s my birthday. The happiest day of 

the year [482, р. 80–81]. Для Жахливого Генрі з оповідання Франчески Саймон 

улюблений місяць року той, в якому в нього день народження: “February was 

Horrid Henry’s favourite month. His birthday was in February” [501, р. 71]. 

Обидва приклади досить точно передають основну суть змісту концепту 

BIRTHDAY в баченні дитини. Цей концепт відзначається високим рівнем 
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емоційної забарвленості. Найбільш часто вживані лексеми, що його 

вербалізують (див. також приклади нижче), – це прикметники special, exciting, 

favourite, happiest, best, які мають однозначно позитивну коннотацію.  

Дитина, в якої день народження, знаходиться в стані приємного 

хвилювання, емоційного піднесення, вираженого, як правило, комбінацією 

прислівника very і прикметника excited, наприклад:  

It was the morning of Bobby's birthday and he was very excited [538, р. 52].  

It was Susie Slug's birthday and she was very excited [514, р. 33]. 

У прикладі, поданому нижче, стан радісного збудження, в якому 

знаходиться дитина-іменинник, передано за допомогою дієслова yell, що 

вирізняється високим ступенем емоційності і має значення голосно кричати від 

напливу почуттів (to shout something or make a loud noise, usually when you are 

angry, in pain, or excited [541]). Додає високого емоційного забарвлення 

вживання вигука yippee (відповідає в українській мові вигуку ура), яким 

виражають сильне хвилювання та захоплення (used to express delight or joy, 

exuberant delight or triumph [545]; an exclamation of joy, pleasure, anticipation, etc.; 

used to express joy or elation [548]). 

Поведінка дитини – хлопчик рано прокинувся (Joshua was up bright and 

early), танцює по кімнаті (dancing around the room) – також свідчить про 

піднесеність її настрою: 

The next morning, Joshua was up bright and early. “Yippee, it's my birthday 

today!” he yelled, dancing around the room [538, р. 97]. 

Наведемо ще один приклад, де стан радісного очікування приємної події 

також передано дієсловом – одне зі значень лексеми giggle сміятися з майже 

неприхованим задоволенням (to laugh in a silly way, especially with short, repeated 

gasps and titters, as from juvenile or ill-concealed amusement or nervous 

embarrassment [542]) – та прикметником exciting і його комбінацією з 

прислівником very: 

**“It's my first birthday tomorrow!” announced Snowy, a little white rabbit, 

very proudly. “Isn't that exciting?” 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shout
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/loud
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/noise
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/angry
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pain
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/excited
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“Yes, very exciting!” said Whiskers, her brother. “Because it's my birthday 

too!” 

“And mine!” said Patch. 

“And mine!” said Nibble. 

“And mine!” said Twitch. 

“Do you think Mummy and Daddy have got a surprise for us?” asked Snowy. 

“I hope so” said Whiskers, giggling [538, р. 62]. 

Нетиповою є ситуація, коли дитина не радіє власному дню народження, 

описана в наведеному нижче прикладі: It was Mark’s birthday in two days’ time 

but he was not happy about it. His mother had made a wonderful cake, round, brown 

and full of nuts and raisins and cherries. There were balloons and party hats hidden 

in the high cupboard with the Christmas decorations and old picture books. But Mark 

was not happy. It was his birthday in two days’ time and he had the measles [442, 

р. 139]. “It feels funny today,” said Mark. “It doesn’t feel like a birthday. It doesn’t 

feel special at all.” [442, р. 141]. Хлопчик не радіє своєму дню народженню 

через хворобу. Протиставлення but he was not happy у реченні, що повідомляє 

про день народження, яке відбудеться невдовзі, та висловлювання хлопчика It 

doesn’t feel like a birthday. It doesn’t feel special at all підкреслюють нетиповість 

ситуації. 

День народження – особлива, надзвичайно щаслива подія в житті дитини, 

день, коли вона знаходиться в центрі уваги, відчуває любов і приязне ставлення 

своїх рідних, друзів. Принаймні так повинно бути у нормі, у житті нормальної 

щасливої дитини. Таким чином, день народження дитини виступає своєрідним 

критерієм ставлення до неї оточуючих. Те, як поводяться з дитиною в день її 

народження, той факт, що вона має або не має справжній день народження з 

усіма належними атрибутами (про це нижче більш докладно) – свідоцтво того, 

який статус дитина займає в своїй родині або колі спілкування. Так, наприклад, 

Гарі Потер, найвідоміший нині персонаж сучасної британської дитячої 

літератури, ніколи не отримував подарунків на свій день народження від своїх 

рідних дядьки та тітки, які ледь терпіли його в своєму домі. Вони взагалі 
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ігнорували день народження Гарі – тому що не любили племінника. Натомість 

Дадлі, улюблений розбещений синочок Дурслів, завжди мав навіть забагато 

уваги і подарунків – прояв надмірної і нерозумної батьківської любові: 

“Dudley... was counting his presents. His face fell. “Thirty-six,” he said looking up 

at his father and mother. “That's two less than last year.” “Darling, you have not 

counted Auntie Marge's present, see, it's here under this big one from Mummy and 

Daddy.” “All right, thirty-seven then,” said Dudley going red in the face. Harry who 

could see a huge Dudley tantrum coming on, began wolfing down his bacon as fast as 

possible in case Dudley turned the table over. Aunt Petunia obviously scented danger 

too, because she said quickly “And we'll buy you another two presents while we're 

out today. How's that, popkin? Two more presents. Is that all right?” [492, р. 28] 

Герой оповідання Е. Блайтон The Birthday Kitten, хлопчик на ім’я Пітер на 

свій день народження одержав від своєї тітки лише шкарпетки: “It was Peter's 

birthday – and will you believe it, all he had was one card, and one present! 

… Peter’s one present was a new pair of socks – and socks aren’t at all exciting, are 

they, for a birthday?” [431, р. 95] Пояснюється такий сумний факт дуже просто: 

його тіточка Салі не дуже любила маленьких хлопчиків і їй було байдуже , чим 

вони цікавляться : Aunt Sally… wasn’t very fond of small boys, and she didn’t really 

know what they liked [431, р. 95]. 

Та навіть цілком благополучна дитина може почуватися нещасливою в 

свій день народження, якщо вона вважає, що він проходить не так, як потрібно. 

Вже згаданий віслючок Іа, якому здалося, що про його день народження геть 

усі забули, був зовсім сумним і нещасним: being miserable myself, what with no 

presents and no cake and no candlеs and no proper notice taken of me at all [482, 

р. 82]. 

Такі лексеми як gloomily, sad, miserable з цього уривку і взагалі із тексту 

казки, імпліцитно виражені контекстні значення not able to enjoy myself, having a 

bad morning – з діалогів персонажу, його гірка іронія, коли він описує 

подарунки, яких насправді не існує – все це дуже добре передає відповідний 

емоційний стан віслючка Іа. Такий його настрій тривав аж до того самого 
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моменту, доки він не почав отримувати увагу, привітання і подарунки від своїх 

друзів, тобто доки він не переконався, що має справжній день народження: me 

having a real birthday? [482, р. 91] 

Атрибутами справжнього дня народження віслючок Іа вважав presents, a 

cake with icing on the top and candles and his name in pink sugar, gaiety, song-and-

dance. Поняття справжнього дня народження з усіма належними атрибутами 

можна вважати складником концепту BIRTHDAY, що є спільним для таких 

двох ядерних компонентів концепту: the child’s favourite or even the happiest day 

of the year та a day to celebrate, to have fun, to have a party. До  складу 

справжнього дня народження з усіма належними атрибутами входять мовні 

стереотипи, пов’язані із традицією святкування дня народження у 

англомовному суспільстві, про що далі більш докладно: 

♦ birthday child – винуватець події, дитина, в якої день народження; 

♦ birthday surprise/treat – якась приємна несподіванка, яку влаштовують, 

для іменника його близькі. 

Наприклад, батьки Дадлі повезли сина разом з його другом на екскурсію 

до зоопарку [492, р. 31], а Поркі Піг запросив свою подругу, в якої був день 

народження, на магічне шоу: “I’ll invite my friend Petunia, too, as a special 

birthday treat” [489]. 

В прикладі ** маленькі кроленята, очікуючи на свій перший день 

народження, також сподіваються на якусь приємну несподіванку від своїх 

батьків: “Do you think Mummy and Daddy have got a surprise for us?” asked 

Snowy. Їх мама після тривалих роздумів вирішила, що сюрпризом на день 

народження кроленят буде моркв'яний торт: “Whatever could she do to make it a 

special day for them? She sat and thought very hard, and later that evening, when Mr 

Rabbit came home, she said: “It is the children's first birthday tomorrow, and I'm 

planning a surprise for them. I want to make them a carrot cake” [538, р. 62]. 

Дівчинці Джессі її дідусь та бабуся (власники магазину іграшок) 

дозволили з нагоди її дня народження вибрати будь-яку іграшку в їх магазині, 

яку вона захоче: “Now, Mr and Mrs Puppety had a little granddaughter  called 
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Jessie ... It so happened that the next time she came to visit it was her birthday, and 

her grandparents told her she could choose any toy she wanted as her present” [538, 

р. 34]. 

А хлопчика Бена разом із трьома його друзями бабуся повела на виставу 

до театру: Ben's birthday was just after Christmas. This year he wasn't having a 

party his nan had planned a surprise. “Chose three friends,” she had told him. “I'm 

taking you out for a treat” [421, р. 261]. 

“Oh, Nan,” cried Ben. “Are we going to a pantomime? Look. It's Jack and the 

Beanstalk.” “I've got tickets for the very best seats,” she said [421, р. 261]; 

♦ birthday present/gift 

Для дитини-іменинника подарунок може бути гарним або поганим. 

Зазвичай, дітям більше подобаються іграшки і книжки більше, ніж, наприклад, 

одяг, що підтверджують тексти дитячої літератури. Цінність подарунка 

визначається насамперед бажанням дитини отримати саме цей подарунок. Так, 

наприклад, Horrid Henry (Жахливий Генрі) з оповідання Ф. Саймон Horrid 

Henry’s Birthday Party всі подарунки, які він отримав від своїх батьків і друзів, 

вважав жахливими (He pushed the dreadful presents aside [500, р. 83]), хоча це 

були звичайні якісні подарунки (книжка, фломастери, глобус, одяг, касета з 

казками). 

Але зрадів хлопчик лише тоді, коли отримав у подарунок саме те, про що 

мріяв – Super Soaker 200 water blaster: “Thank you, Ralph”, beamed Henry. Just 

what I wanted” [500, р. 91]. Дієслово beam реалізує в цьому контексті значення 

сяяти посмішкою – to smile expansively [548]. 

Інколи дитина особливо цінує подарунок, який зроблено найдорожчими 

їй людьми, наприклад, батьками: “It was the morning of Bobby's birthday and he 

was very excited. When he came down to breakfast, there on the table was a big pile 

of presents. Bobby opened them one by one. There was a beautiful book with pictures 

of wild animals, a toy racing car and a baseball cap. Bobby was very pleased with 

his presents, but where was the present from his parents? “Close your eyes and hold 

out your hands!” said his mother. When he opened his eyes there was a large 
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rectangular parcel in his hands. Bobby tore off the wrapping and inside was a box. 

And inside the box was a wonderful, shiny, electric train set. For a moment, Bobby 

looked at the train set lying in the box. It was so lovely he could hardly bear to touch 

it. There was an engine and six carriages all lying neatly on their sides. Bobby 

carefully lifted the engine out of the box. Then he set up the track and soon he had the 

train whizzing round his bedroom floor” [538, р. 52]. 

Дорослі люди не менше за дітей цінують подаруноки від найближчих 

людей як прояв уваги і любові: That evening Jessica wrapped up the bottle of 

bubble bath she had chosen for Gran, and stuck a silver rosette on it. “That looks 

beautiful ,” said Mum. “Gran will be thrilled” [425, р. 54–55]. 

Для дитини, яка дарує подарунок, важливо дотримутись певних правил 

поведінки. По-перше, це повинно бути щось гарне, що сподобається 

імениннику: I did so want to get her one of those soft cuddly bunnies in the toy- 

shop. I know she would love that [428, р. 97]. По-друге, подарунок можна купити 

тільки на власні гроші. Цей елемент концепту BIRTHDAY тісно пов’язаний із 

концептом MONEY, що реалізується у своєму виховному аспекті – дитина 

повинна навчитися розумно розпоряджатися грошима, заощаджувати кошти, 

наприклад: “Mark is going to have a birthday. I will get something good for him. I 

will get it with my money” [421, р. 131-132]. “Let’s look in our money-box to see how 

much we have got” (на подарунок – Т.Ч.) [428, р. 96].  

“Bob emptied the pennies out of his money-box. It was Mollie's birthday the 

next day, and he meant to buy her a book. He had two pounds altogether, so off he 

went to the bookshop. He saw there a book he wanted very badly himself – Tales of 

Brer Rabbit – and he felt sure Mollie would like it. So he bought it and left the parcel 

at Mollie's house with a kind little letter ” [428, р. 13]. 

По-третє, якщо грошей не вистачає, їх можна заробити чесною і 

наполегливою працею. Приклади лексем, ужитих для характеристики такої 

праці – worked hard, all morning, tired out. Цей елемент концепту BIRTHDAY 

пов’язаний із концептом WORK (honest hard work). Саме так заробив на 

подарунок і виставу для своєї подруги Поркі Піг [489]; так само заробили гроші 
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на подарунок для своєї маленької сестрички діти Тімоті і Джуді [428] і 

поросятко Поттер з оповідання Jobs for Potter Pig: Potter Pig was counting the 

money in his piggy bank. He wanted to buy presents for the piglets, but he hadn't 

saved enough. “You could earn some extra pocket money,” said Mrs Pig. “I have one 

or two jobs you could do.” Роботи, які поросятко виконував, – звичайні хатні 

справи, які йому запропонувала мати – посуд, покупки (helped by doing the 

washing up, went to the shops and fetched some groceries. He carried home two 

heavy bags of shopping.) та мийка батькової машини – пропозиція батька: ...Mr 

Pig came in. “I've got a job for you, Potter,” he said. “You can clean the car.” Але 

головне – те, що поросятко старанно і довгий час працювало, і в результаті 

заробило гроші не тільки на подарунки на день народження друзям, а й на 

цукерки для себе: So Potter spent all afternoon doing that. By teatime he was very 

tired, but he had earned a lot of pocket money. “Now I can buy birthday presents,” 

said Potter happily, “and some sweets for myself” [421, р. 255]. 

І нарешті, подарунок можна зробити власноруч. Особливо приємно 

отримати такий подарунок комусь із дорослих близьких людей. Хлопчик Денні 

з оповідання Л. Бентон A Present for Gran саме так і вчинив [425]: The next day 

he worked again on his model, with the photo to help him. By the end of the afternoon 

it was beginning to look like Rex. Miss Brown was very pleased. “You have worked 

hard, Danny,” she said [425, р. 54]. 

Крім того, подарунки приємно не тільки отримувати, але і дарувати, адже 

це дає змогу висловити свої добрі почуття до близької людини: Gran gave 

Danny a big hug. “Well, that's a very special present!” she said [425, р. 61]; 

♦ birthday party – святкова вечірка, яка включає  

treats (jelly, ice-cream) – всілякі смачні речі – ті, які дитина любить, 

наприклад:  

At parties, there are always lots of tasty things to eat... [540, p. 327]. 

Rosy couldn't wait to see what there was to eat... “Wow!” gasped Rosy, when 

she saw the party food. All of her favourite things were there – sausages, pizzas, 
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cakes and strawberry jelly! There were balloons, paper plates and cups, which all 

had rabbits on them [540, p. 328]; 

Then came the party food, They had spaghetti and meatballs. They had fruit 

salad and ice cream, and glasses of orange juice. The fruit salad had strawberries 

and grapes in it [442, р. 143]. 

birthday cake (with candles, icing, name of a child in pink sugar & so on), 

наприклад:  

It was Alfred Jones' birthday. His mum was upset. She had burnt his birthday 

cake, and there wasn't time to bake another one [421, р. 192]. 

After the show they went for a special tea at the Theatre Cafe. The waitress 

brought them a cake with candles and Happy birthday Ben in icing on the top [421, 

р. 261].  

Laura's mum ... was carrying a birthday cake – in the shape of a big rabbit! 

Laura blew out the candles and everyone sang "Happy birthday!" as loudly as they 

could [540, р. 328]. 

His mother had made a wonderful cake, round, brown and full of nuts and 

raisins and cherries [442, р. 141].  

Then Mark’s mother brought in the cake she had made. It was iced with white 

icing, and it was spotted and dotted and spattered with pink dots [442, р. 143]. 

“Have you brought my birthday cake?” asked Mark. “It is in a tin box in the 

back of the car,” said his mother. “I would not forget an important thing like 

that” [442, р. 142]; 

birthday card – листівка з привітаннями і побажаннями, наприклад:  

On the morning of his birthday Ben was very excited. The postman brought him 

lots of cards, and he opened some presents from Mum and Dad [421, р. 261]. 

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

party. First he began by writing invitations. He would send one each to Flip and 

Flap, the penguins. Then there were the two little owls, Mrs Rabbit and her family, 

Mr and Mrs Emu, the monkeys, Mrs Green Grass Snake, the three bears… [421, 

р. 220]; 
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games, gaiety, song-and-dance, clapping hands etc. – ігри, веселощі, радісна 

атмосфера,  

наприклад, одною з традиційних є гра Pass the Parcel: 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 [540, р. 329]. 

приклад не зовсім стандартних ігор – на дні народженні з дітьми, 

хворими на кір: What a funny, spotty, measle-y party! All the guests except Sarah 

were wearing dressing-growns. They played a game called Painting Spots on an 

Elephant. They played Measle-y Chairs (this is like Musical Chairs except that 

people who play it have to have the measles) [442, р. 142]. 

“Peter went to school as usual, and because it was birthday the children 

clapped their hands eight times for him – he was eight, you see – and he liked that 

very much” [428, р. 95]; “Time for some games!” called Laura's mum. Rosy stood by 

the door and watched. “I don't know how to play,” she whispered. “Just do what I 

do,” said Laura and held her friend's hands. Rosy was soon having a wonderful time. 

Party games were great fun [540, р. 328]; 

guests – grown – ups (parents, relatives), friends, playmates 

“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” [540, р. 329]. 

“Guess what!” said Amy. “ It’s my birthday next week and my mum says I can 

invite all my special friends for a sleepover party.” [525, р. 5]. 

Інколи хлопчики бажають мати вечірку just for boys, наприклад: “In fact, I 

don’t want any girls at all, thought Henry” [504, р. 75]; “Mark was going to have a 

birthday party. A birthday party just for boys! “That is what he wants,” said 

Mother” [421, р. 141]. 

Третій з основних компонентів концепту BIRTHDAY – a day to become 

one more step closer to a grown-up, to pick up some new responsibilities (день, коли 
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дитина дорослішає) – також досить часто представлений у текстах дитячої 

літератури. Наприклад, маленьке ведмежатко з казки Little Bear’s Birthday Soup, 

коли прокинувся вранці у день свого народження і побачив, що не має ані 

мами, ані святкового торту, вирішив сам дати собі раду і зварив святковий суп, 

щоб пригостити своїх друзів [483]. 

Хлопчик Пітер з оповідання Birthday Kitten знайшов на вулиці кошеня в 

день свого народження і, отримавши дозвіл залишити його в себе, почав так 

старанно і добре дбати про нього, що саме його кошеня було визнано найбільш 

доглянутим на шоу домашніх улюбленців у школі хлопчика. Це дало йому 

змогу отримати перший приз – саме ту книжку пригодницьких оповідань, про 

яку він мріяв ще в день свого народження – a big book of adventure stories [428, 

р. 97].“You are a real birthday kitten!” he said to his cat. “You have brought me the 

birthday present I so badly wanted!” [428, р. 97]. 

Діти дорослішають, а деякі дорослі люди або тварини досягають свого 

рекордного віку, наприклад: Everyone on Old MacDonald's farm knew that it 

would soon be Old George's birthday. The horse had reached a great age  –  most of 

the animals couldn't even count that high! “We must organise a special party with 

lots of games,” Maria the sheep whispered [538, р. 198]. 

Таким чином, концепт BIRTHDAY у світобаченні британської дитини є 

багатокомпонентним за структурою. У результаті дослідження нами було 

виділено чотири компоненти, що входять до складу ядра концепту BIRTHDAY, 

серед яких один дефініційний компонент, 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 КС: 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 
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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 складнки, серед яких 

найважливіший, на нашу думку, real birthday (справжній день народження). 

Той факт, що дитина має або не має справжній день народження, є виміром 

ставлення до неї її оточення, цей елемент концепту BIRTHDAY пов’язаний із 

концептом STATUS. Отже, концепт BIRTHDAY – емоційно забарвлений і 

ціннісно значущий елемент дитячої картини світу.  

 

3.3. Концепт TOY  

Гра та іграшки є важливою складовою процесу пізнання дитиною світу та 

зростання. Іграшки виконують різні функції залежно від віку дитини. Малі діти, 

використовуючи іграшки в процесі гри, розвивають різноманітні навички, що 

знадобляться в подальшому, дорослому житті, пізнають причини та наслідки, 

досліджують взаємовідносини між навколишніми предметами. Старші діти за 

допомогою гри та іграшки вчаться встановлювати й зміцнювати соціальні 

зв’язки, тренувати пам’ять, увагу та інші потрібні навички, досліджують 

людські стосунки, а також прикрашають місця свого проживання.  

Іграшки походять з доісторичних часів і з різних історичних культур. 

Вони різні за своєю природою: це можуть бути будь-які предмети, які дитина 

обирає для гри, або іграшки, спеціально створені для гри. Найдавнішими 

спеціально зробленими для гри предметами вважаються м’яч, повітряний змій 

та йо-йо. Ляльок, що зображають немовлят, тварин та солдатів, разом із 

копіями знарядь праці, часто знаходять на місцях археологічних розкопок. 

Сучасні іграшки бувають різні. Багато предметів виготовляються як іграшки, 

проте гратися можна і предметами іншого призначення. Звичайна палиця в уяві 

дитини може перетворитися на коня; круглий камінчик або блискуча монета, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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які приємно розглядати чи тримати та крутити в руках, також можуть бути 

іграшками для дитини. Певні іграшки виробляються як такі, що можна 

колекціонувати, вони не призначені для того, щоб з ними гратися. 

У текстах британської дитячої літератури концепт TOY представлено 

насамперед лексемою toy, а також номінаціями на позначення різних ігрових 

предметів. Значення лексеми toy в різних словниках має незначні варіювання (в 

нашому дослідженні вважаємо доцільним розглянути перше значення лексеми 

toy, оскільки тільки це значення є спільним для дорослої КС і дитячого 

уявлення про відповідне поняття): thing to play with, especially for a child; an 

object for children to play with [549]; a plaything, usually for an infant or child; 

often an instrument used in a game [546]; an object, often a small representation of 

something familiar, as an animal or person, for children to play with; 

plaything [548]; an object for a child to play with, typically a model or miniature 

replica of something [543]; something a child plays with [545]. 

Компонентний аналіз дефініційного значення лексеми toy дозволяє 

виділити такі семи: 1. іграшка – це будь-який предмет, з яким можна проводити 

певні маніпулятивні дії з метою розваги; 2. іграшка – це будь-який предмет, 

який можна використовувати у грі; 3. іграшка – це предмет для дитячої гри, 

розроблений спеціально як маленька копія знайомих дитині предметів світу 

людей, тварин і речей. У ході дослідження з’ясовано, що до ядра концепту 

TOY, представленого в британській літературі для дітей, входять три основні 

компоненти, які узгоджуються за своїм значенням з дефініційними семами 

лексеми toy:  

Перший компонент, що входить до складу ядра концепту TOY( будь-який 

предмет, з яким можна проводити певні маніпулятивні дії з метою розваги) 

реалізується в тих випадках, коли іграшкою є звичайний предмет, що існує в 

оточенні дитини, це найпростіша, перша форма гри дитини. Наприклад, 

маленький хлопчик перед тим, як заснути, просить дати йому іграшки, в тому 

числі круглий камінчик, який він знайшов і який приємно тримати і перебирати 
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в руках: “And he wanted the fat round pebble he found on the beach one day” [442, 

р. 149]. 

Жадібне кроленя з казки Tick-a-Tock, the Greedy Rabbit знайшло якось три 

золоті монети. Вони були такі гарні, так блищали на сонці, їх так приємно було 

рахувати і роздивлятися, що кроленя почало мріяти про те, щоб мати багато 

таких монет: “Tick-a-Tock found three gold pieces lying in the sunshine. They shone 

and glittered, and  Tick-a-Tock thought they were very beautiful. “Now I am rich,” 

he said, and he felt very proud. He took the gold pieces to his burrow and hid them 

there. Sometimes he took them out and counted them – one, two, three – three, two, 

one! And sometimes he counted them over and over again, until he came to the 

number one hundred and pretended he was very rich indeed” [428, р. 27].  

У другому прикладі, крім власне маніпулятивно-розважальної функції 

(кроленя виконує і повторює певні дії з монетами – бере їх у лапи, ховає у своїй 

норі, дістає, щоб порахувати, перераховує їх знову і знову took the gold pieces to 

his burrow and hid them there. took them out and counted counted them over and 

over again), іграшка виконує ще низку функцій. Зовнішній вигляд монет, те, як 

вони блищать на сонці (very beautiful/ shone and glittered/ lying in the sunshine) 

приваблює героя казки, задовольняє його почуття прекрасного, тобто іграшка 

виконує естетичну функцію. Крім того, простежуються також елементи 

рольової гри – кроленя вже добре усвідомлює цінність грошей, тому і грається, 

вдаючи, що він багатий і пишається цим (Now I am rich/ felt very proud/ 

pretended he was very rich indeed). Цей приклад яскраво демонструє, як 

змінюються функціі, що виконує іграшка в житті дитини залежно від її віку і 

рівня розвитку: спочатку, коли дитина маленька, в її «спілкуванні» з іграшками 

задіяні лише тактильні та зорові аналізатори, і така гра – це, в першу чергу засіб 

пізнання оточуючої дійсності [85, с. 25]. Коли дитина дорослішає, гра з 

предметами змінюється на рольову гру, де гра – це особливий вид предметної 

діяльності, в основі якої усвідомлення дитиною світу предметів і людських 

стосунків. В процесі такої гри дитина намагається бути схожою на 

дорослого [85, с. 21].  
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Другий ядерний компонент концепту TOY – будь-який предмет, який 

можна використовувати у грі – реалізується в текстах дитячої літератури у 

випадках, коли описується рольова гра. В процесі рольової гри завдяки 

використанню власне дитячої уяви, відбувається процес заміщення реального 

предмету ігровим. Ігровий предмет відповідає предмету оточуючого 

середовища, потрібному для обраної гри. Наприклад, листя з дерев можуть 

заміщати гроші у грі про магазин або будь-якій іншій, де відображено 

торгівельно-грошові відносини, або використовуватися як еквівалент квитків на 

транспорт чи в кіно і т.п. у відповідних іграх. В рольовій грі повсякденні 

предмети мають знакову функцію і легко перетворюються в потрібні для гри. 

Таким чином підвіконня або стілець можуть стати королівським троном у грі 

дівчаток у принцес. У реальному плані маємо, наприклад, window seat in the 

breakfast room, у грі – throne imade of shiny wood. А дерев’яний кухонний 

стілець перетворюється на золотий трон: wooden chair in the kitchen – a royal 

throne made of gold [442, р. 22]. 

Ще один цікавий приклад, коли дівчинка, що мала багато різних 

справжніх іграшок (Barbies, My Little Ponies, those big special dolls that walk and 

talk and wet), після того, як її мати народила ще одну дитину, стала з 

задоволенням гратися старою подушкою, яка символізувала для неї маленьку 

дитину, що відображено в номінації відповідного об'єкту Baby Pillow. Всі дії, 

які її мати виконувала з її братиком, вона в ігровій формі відтворювала зі своєю 

іграшковою дитиною – Baby Pillow (talking to it rocking it, feed with one of Hank's 

old bottles, change his old nappy, bundle him up, tuck him up in the duck cot, tell him 

to go to sleep, telling him stories). Інколи в доньки-матері разом з нею грала і її 

старша сестра, яка і веде розповідь: 

“My sister Pippa is crackers. Mack was always buying her dolls when he was 

in work and we were rich. All the different Barbies, My Little Ponies, those big 

special dolls that walk and talk and wet, but Pippa's only ever wanted Baby Pillow. 

Baby Pillow got born when Mum had Hank. Pippa started carting this old pillow 

round with her, talking to it and rocking it as if it were a baby... If I'm feeling in a 

very good mood I help Pippa feed Baby Pillow with one of Hank's old bottles and we 

change his old nappy and bundle him up into an old nightie and then we tuck him up 
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in the duck cot and tell him to go to sleep. I generally make him cry quite a bit first 

and Pippa has to keep rocking him and telling him stories” [528, р. 49]. 

Третій ядерний компонент концепту TOY предмет для дитячої гри, 

розроблений спеціально як маленька копія оточуючих дитину знайомих 

предметів світу людей, тварин і речей у текстах британської дитячої 

літератури представлений досить широко. Так, у попередньому прикладі 

згадуються Barbies, My Little Ponies, big special dolls that walk and talk and wet і 

подібних прикладів багато: there was a fine clockwork engine, a ship with a sail, a 

picture book, a box of soldiers and an aeroplane [431, р. 13]; a beautiful book with 

pictures of wild animals, a toy racing car and a baseball cap... inside the box was a 

wonderful, shiny, electric train set [538, р. 52] та ін. 

При цьому 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.), вони мають почуття 

(happy, proud, sad та ін.), уних є своє життя з усіма потрібними атрибутами – 

друзями, подіями, є свій госпіталь (toy hospital) і навіть своя країна (Toyland), 

що яскраво / переконливо ілюструють наведені нижче приклади. 

Dooley sat on the garden wall feeling miserable. Laura, the little girl he 

belonged to, had gone to bed and forgotten to bring him in [421, р. 150]. 

The big front door opened and Laura came running into the garden. She took 

Dooley off the wall and hugged him tight. “Oh Dooley!” she whispered, “I forgot all 

about you. You must have been so lonely” [421, р. 151]. 

There was once a tiny doll who belonged to a girl who did not care for 

dolls [442, р. 194]. 

 One day when she [the doll] was busy eating ice cream out of a packet, she 

suddenly looked up and saw a little girl she had never seen before. The little girl was 

sorry for the tiny doll and wished she could take her home. The doll looked so cold 

and lonely [442, р. 195]. “It’s not much of a life for a doll in there,” said the shop 
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lady, picking up the doll and giving her to the little girl. “You had better take her 

home where she will be out of mischief”[442, р. 198]. 

The little girl took the tiny doll home, where she lived for many happy years in 

a beautiful dolls’ house. The little girl played with her a great deal, but best of all the 

tiny doll liked the company of other dolls. They all loved to listen to her adventures in 

the deep freeze [442, р. 198]. 

Mr and Mrs Puppety had a little granddaughter called Jessie who loved to visit 

the shop and play with the toys. All the toys loved her because she was gentle and 

kind ... Mr Puppety smiled and gave Wonky to Jessie. She hugged and kissed him, 

and Wonky felt so happy he almost cried. She took him home and put a smart red bow 

around his neck ready for her birthday party. He felt very proud indeed ... ''I'm 

having a teddy bears' picnic,'' Jessie explained to him, hugging him tight. All of the 

children and the bears had a wonderful time, especially Wonky. He had found a 

lovely home, met his old friend and made lots of new ones [538, р. 34–35]. 

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 [538, р. 131].  

“Now, where would you like to go? What would you like to see?” asked the elf. 

“Toyland!” replied Bobby without hesitation. Sure enough, the train headed towards 

a track which curved up a mountain made of pink and white sugar. Beside the track 

were toys going about their daily business. Bobby saw a ragdoll getting into a shiny 

tin car, then a wooden sailor puppet wound up the car with a large key and off went 

the doll. He saw three teddy bears setting off for school with their satchels on their 

backs. The train stopped and Bobby and elves got out. ''Now for some fun!'' said one 

of the elves. They had come to a halt by a toy fairground. Bobby found that this was 

like no other fairground he had ever been to before. For in Toyland, all the rides are 

real. The horses on the carousel were real horses. The Dodgem cars were real cars. 

And, when he got in the rocket for the rocket ride, it took him all the way to the moon 

and back! 
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Eventually one of the elves said they had to go before daylight came. Bobby 

climbed wearily back into the train and soon he was fall asleep. When he woke up it 

was morning, and he was back in his bed. The train set lay quite still on its tracks. 

But in one of the carriages was a scrap of paper and on the paper, in tiny spidery 

writing, were the words: We hope you enjoyed your trip to Toyland – the elves [538, 

р. 55]. 

Проте на особливу увагу, на нашу думку, заслуговує випадок, коли 

йдеться про улюблену іграшку дитини. Ляльки та м’які іграшки – зображення 

людей і тварин –посідають особливе місце серед іграшок. Як правило, 

улюбленою іграшкою дитини стають саме або лялька (частіше для дівчат), або 

м’яка іграшка – ведмедик, зайченя, цуценя тощо. Як зазначають дитячі 

психологи, улюблена іграшка має важливе значення для емоційного, 

психологічного та когнітивного розвитку дитини. На думку психолога 

В. Мухіної, завдяки волі та уяві дитини, улюблена іграшка поводиться 

виключно так, як це потрібно в цей момент її хазяїну. Вона розумна і слухняна, 

лагідна і весела, норовита і вперта, брехуха і нечепура. Разом зі своєю лялькою 

або ведмедиком дитина проживає всі події власного життя й життя інших 

людей у всіх емоційних проявах, доступних її розумінню. Улюблена м’яка 

іграшка заміняє ідеального друга, який все розуміє і не пам’ятає зла. Тому 

потреба мати таку іграшку виникає в усіх дітей – незалежно від статі [219, 

р. 174–175]. 

Про особливе значення для дитини її улюбленої іграшки яскраво свідчить 

такий приклад. Діти приїхали до літнього табору. Вони знайомляться і 

представляють один одному свої улюблені іграшки – той факт, що діти дали 

своїм іграшкам імена (Sir Algernon Honeypot, Dog Hog, Walter), на нашу думку, 

також свідчить про їх особливе ставлення до своїх улюблених іграшок: 

“Just got to get something,” said Giles, haring over to his bag. He dug deep… 

and came out with a teddy bear. Giles’s bear had a stitched nose stuck right up in the 

air and a sneery mouth. “Old teddy, eh?” said Jake. “He’s not any old teddy, he’s 

Sir Algernon Honeypot,” said Giles. “Well, settle down with his sirship, then,” said 

Jake. Biscuits was rootling about in his bag now. “Biscuits! No more food, do you 

hear me?” said Jake. “I’m just getting Dog Hog,” said Biscuits. “Who?” said Jake. 
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Biscuits produced a long browny-pink knitted creature with floppy limbs and a curly 

tail. Biscuits made it prance about his bed. “We can’t work out if he’s a dog or a pig. 

My granny knitted him and she’s not very great at knitting actually,” said Biscuits. 

Jake looked at me. “Have you got your teddy, Tim?” I just shook my head. I couldn’t 

say a thing. I got into bed and pulled the sheets over my head. My arms felt so empty 

without Walter. And no-one would have laughed at me or called me a baby for 

having a cuddly toy. I wanted my Walter Bear so much. I don’t know when I went to 

sleep. I kept waking up in the night [528, р. 34–35]. 

Лексеми so і empty виділено в тексті автором. Виділення курсивом 

впливає на зорове сприйняття тексту. Це один з елементів параграфеміки, що 

належить до невербальних засобів підкреслення важливого фрагменту 

інформації. Подібне шрифтове зображення додає смислових відтінків через 

візуальне сприйняття. В цьому випадку потрібно було донести до читача, 

що той хлопчик, якому батьки не дозволили взяти до табору його улюблену 

іграшку, почувається сумним і безпорадним (емоційний стан спустошеності 

передано відповідною лексемою empty) і дуже сильно сумує за своїм 

ведмедиком (демонстрація характерної в подібному випадку поведінки – pulled 

the sheets over my head, couldn’t say a thing, My arms felt so empty, I wanted my 

Walter Bear so much) і не може без нього заснути (I don’t know when I went to 

sleep. I kept waking up in the night). 

У процесі дослідження аналізу текстів британської дитячої літератури 

було з’ясовано, що для характеристики відносин дитини з її улюбленою 

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

snuggle, warm, gently та ін., що мають високий ступінь емоційного забарвлення. 

(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 [521, р. 90] / 

hold her tight / hugged Walter even harder, sniffing in his sweet dusty smell / have a 

quick nuzzle into his warm furry head та ін.). 

Аналіз словникових дефініцій вищезгаданих лексем показав, що вони 

схожі за своїм семантичним складом і емоційним забарвленням:  

cuddle: to hold each other close, as for affection, comfort, or warmth; embrace 

[http://www.thefreedictionary.com/cuddleto] hold in your arms in order to show 
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affection; to hold close for warmth or comfort or in affection [545]; hold (somebody, 

something, each other) close and lovingly in one's arms [546].  

snuggle: to make oneself comfortable, usually by moving closer to another 

person or thing ; to embrace closely, as to show affection or offer warmth [550]; to 

draw close or hold closely, as for comfort or in affection; hug [548]; to nestle into or 

draw close to (somebody or something) for warmth or from affection; lie or get close 

(to somebody) for warmth, comfort or affection [547]. 

У результаті компонентного аналізу поданих вище лексем нами виділено 

такі ключові семи: hold in one's arms, close and lovingly, move closer, comfortable, 

warmth, affection. На концептуальному рівні це означає: положення у просторі – 

якомога ближче до об’єкта прихильності; задіяні почуття – любові, приязні, 

прихильності, відчуття – комфорту, тепла. Все разом це сприяє створенню 

почуття безпеки, захищеності, любові. Таким чином, спостерігається зв’язок 

концепту TOY саме у його складовій улюблена іграшка з концептами SAFETY, 

LOVE, HAPPINESS – це концепти, що пов’язані насамперед з концептом 

MOTHER (див. 3.1.). 

Для з’ясування периферійних оцінних складників концепту TOY в ході 

дослідження було використано метод когнітивної інтерпретації з подальшим 

узагальненням відповідних когнітивних ознак у вигляді «тверджень про 

концепт, установок свідомості, що випливають у даній культурі зі змісту 

концепту» [247]. Екстралінгвістична інформація про зміст концепту 

представлена його інтерпретаційним полем. У результаті аналізу семантичного 

простору текстів британської дитячої літератури було виявлено цілу низку 

стереотипних тверджень, що відображають властиве дитячій картині світу 

уявлення про улюблену іграшку. Подані твердження виконують функцію 

узагальнення когнітивних ознак концепту TOY і відповідають його 

периферійним складовим. 

1. Улюблена іграшка – замісник мами. Той факт, що улюблена іграшка, 

особливо м’яка іграшка, пов’язана з образом матері, засвідчують відомі дитячі 

психологи [67]. Спочатку щойно народжена дитина не здатна ще виділяти себе 

як самостійний індивід, відокремлювати себе від інших предметів та об’єктів 
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навколишнього світу. Увесь світ навколо (в тому числі і його мати) для 

немовляти спочатку є чимось неподільним, частиною його самого. Процес 

індивідуалізації, тобто виокремлювання свого власного я, починається з 

усвідомлення меж свого тіла і створення в його свідомості образу матері. У 

цьому процесі важливу роль відіграють об’єкти, що здатні на якийсь час 

виступити замісником матері, перебравши на себе деякі з її функцій. Цими 

об'єктами часто виступають м’які іграшки. Про те, як саме це відбувається, 

пише відомий дитячий психолог Д. Віннікот: «Усі ці явища я називаю 

перехідними. Вони мають місце у будь-якої дитини, приводячи до виникнення 

речей або явищ – грудочки вовни, куточка звичайної або пухової ковдри, слова, 

мелодії або дій, які стають життєво важливими для немовляти для 

використання під час відходу до сну, а також його захистом від тривоги, 

особливо від тривоги депресивного типу. Немовля може знайти якийсь м’який 

об’єкт або тип об’єкта і користуватися ним, і тоді цей об’єкт стає тим, що я 

називаю перехідним об’єктом. Згодом він, як і раніше, зберігає для немовляти 

свою важливість. Батьки поступово дізнаються про його цінність і беруть його 

на прогулянку з дитиною. Мати не перешкоджає тому, щоб цей об’єкт став 

брудним і навіть став пахнути, розуміючи, що, якщо його забрати, щоб помити, 

досвід немовляти перестане бути безперервним, а перерва в такому випадку 

може звести нанівець значення і цінність об’єкта для немовляти. Початковий 

м’який об’єкт продовжує залишатися обов’язковою умовою при підготовці 

дитини до сну, на самоті або при загрозі депресії. ... хлопчики і дівчатка 

практично не відрізняються один від одного у використанні початкового «не-

я» об’єкта, який я називаю «перехідним об'єктом» [67]. 

Про це пише і відома французька вчена-психоаналітик Ф. Дольто: «Діти 

довго бережуть якогось плюшевого звірка, щоб залишити в собі щось від свого 

раннього дитинства, щось м’яке і лагідне на дотик, із чим вони перебували в 

тих же відносинах любові і ніжності, які пов’язували їх свого часу з ким-небудь 

із дорослих. Деякі діти сплять із такою іграшкою років до п’ятнадцяти» [112, 

с. 186]. 
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Наведемо найбільш цікавий, на наш погляд, приклад: 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” [442, 

р. 115].  

Дитина прокидається через нічний жах і боїться засинати одна, вона 

кличе маму. Мама приходить, заспокоює дитину, якийсь час сидить біля неї, а 

потім іде, залишивши замість себе іграшки, якими вона обкладає дитину з усіх 

боків, створюючи свого роду захисний прошарок, що відділяє дитину від усіх 

негараздів та страхів. Такою захищеною зазвичай почувається дитина у 

колисці, особливо коли поряд знаходиться мати: I'll stay here beside you. Тут 

колисці відповідає лексема nest (спостерігається метафоричний перенос: 

пташенята в гнізді – дитина в колисці), а функцію матері у підтриманні безпеки 

дитини перебирають на себе іграшки, які в буквальному розумінні оточують 

дитину з усіх сторін – вжито лексеми з відповідною семантикою: around, by her 

feet, by her head. tucked in by her arms and legs. 

2. Улюблена іграшка – близький друг, навіть за певних обставин 

найкращий або єдиний, якому можна довіритися і який не зрадить. Так, 

наприклад, улюблену іграшку дорослі можуть називати, а діти вважати членом 

родини: “That’s Radish,” said Mum. “Andrea’s had her for years and years. She’s a 

very important member of our family” [534, р. 9]. 

When my parents split up they didn’t know what to do with me. My mum 

wanted me to go and live with her. My dad wanted me to go and live with him. I 

didn’t want to go and live at my mum's new place or my dad's new place. I wanted to 

stay living in our old place, Mulberry Cottage, the three of us together. Four, 

counting my pet Sylvanian family spotted rabbit Radish [534, р. 7]. 

3. Улюблена іграшка – партнер дитини у всіх життєвих та ігрових 

проекціях. Живий, справжній, наділений, з одного боку, власними життєвими 
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проявами, а з іншого спільними з дитиною переживаннями. Висновок, 

зроблений на підставі аналізу семантичного простору текстів британської 

дитячої літератури, підтверджує думку відомого психолога Д. Віннікота про те, 

що улюблена іграшка здається дитині джерелом тепла, яка має певну 

структуру, рухається або чинить дії, які демонструють наявність у неї життєвої 

сили або власної реальності [67]. 

Мовна репрезентація цього компоненту концепту – це, насамперед, 

прикметник real: ..Radish is real for me [534, р. 10], дієслово live: She lives in my 

pocket [534, р. 8] та лексеми, що виражають активні дії або категорію стану, 

характерні для живих істот. Так, наприклад, іграшки можуть хотіти або не 

хотіти чогось, при цьому, як правило, їх бажання, висловлені дитиною від імені 

іграшки, повністю збігаються з почуттями і настроєм дитини: “What about the 

little purple teddy? He'd like to live in Lizzie's room. No, he wouldn't, said Jake. He'd 

hate it” [523, р. 23]. 

У наведеному прикладі на обережне припущення дорослого, зокрема 

батька хлопця, про те, що один з улюблених іграшкових ведмедиків Джейка, 

можливо, захоче пожити в кімнаті Ліззі (це майбутня зведена сестра Джейка), 

дитина активно висловлює незгоду і негативні почуття іграшки, при цьому 

відбувається проекція його власних почуттів щодо майбутнього одруження 

батька і несприйняття нових членів родини. Використана дорослим м’яка 

форма would like контрастує з категоричним висловленням дитини No, he 

wouldn't, де модальне дієслово вжито у значенні активної незгоди і відмови 

виконати дію, посилене дієсловом, що виражає відповідне негативне почуття 

would hate.  

Також, як видно з наведених нижче прикладів, улюбленим іграшкам може 

бути холодно, боляче, їх можна розбудити, вони мають улюблений одяг або їжу 

тощо.  

Dad ...snatched Walter and shoved him on top of my folded holiday clothes and 

slammed the case shut. “Dad! Watch out! His legs are all twisted back – and his nose 

will get squashed! He wants me to make him a special nest in my T-shirts,” I wailed 



168 
 

[531, р. 12]. Тут дії батька описано дієсловами, що містять в своєму значенні 

сему застосовувати грубу силу: snatch – to take (something or someone) suddenly 

from a person or place often by using force [545]; shove – to push (something) with 

force, to push (someone or something) along or away in a rough or careless way 

[545]; slam – to hit something with a lot of force, to close (something) in a forceful 

way that makes a loud noise [545]. Не дивно, що подібне поводження з іграшкою 

викликає протест і нарікання з боку дитини –англійська лексема wail має такі 

українські відповідники як лементувати, волати, скаржитися, рюмсати – 

хлопчик благає батька бути обережнішим: Dad! Watch out! Стан, у якому 

опинилась іграшка у результаті дій батька (his legs are all twisted back – and his 

nose will get squashed) відповідає неприродньому для живої істоти положенню 

тіла, а отже, хлопчик вважає, що Walter (ім'я іграшки) дуже хотів би це 

виправити: He wants me to make him a special nest in my T-shirts – насправді, 

звичайно, цього хотів би саме хлопчик, тобто знову спостерігається проекція 

власних почуттів дитини на уявні бажання іграшки. 

У поданому нижче прикладі доросла людина, що грається з дитиною, 

пропонує їй розбудити ляльок, а потім розповідає, що в ляльки Аліси є 

улюблене вбрання, в якому їй холодно, бо воно занадто тонке (аналогія з 

поведінкою і відчуттями живої дівчинки): You can wake them up. She's a little 

chilly in that thin nightgown... That's ... Alice's ( Alice – ім’я ляльки) favourite 

outfit [523, р. 49] 

“I felt I was being split up. Half of me wanted to side with Mum. Half of me 

wanted to side with Dad. It was much easier for Radish. She just sided with me.  She 

lives in my pocket so there’s never been any hassle over who gets custody of 

her” [534, р. 8]. В останньому прикладі через розлучення батьків дитина має 

вирішити, з ким вона хоче залишитись, що виявляється для неї дуже складно: 

вона відчуває, ніби не тільки її родину, а і її саму розриває навпіл: I was being 

split up (курсив автора твору) / half of me. Вживання форми Past Continious 

Passive was being split up (акцентовано подовженість і одночасність дії) в цьому 

випадку, на відміну від можливого Past Simple Passive was split up, на нашу 
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думку, підкреслює силу розпачу та емоційного болю, що відчуває дитина через 

розрив батьків. На відміну від неї, улюблена іграшка дівчинки почувається 

набагато спокійніше – в тексті вжито вираз зі значенням категорії стану be much 

easier for – тому що іграшка вже визначилась і з місцем, де жити (в кишені): 

lives in my pocket, і на чому боці знаходиться (звичайно, на боці дитини): sided 

with me – в обох випадках вжито дієслова, що характеризують дії, типові для 

живої істоти. Також імплцитно виражене бажання дитини опинитися на місці 

іграшки, якій добре саме тому, що її ніхто з дорослих не ділить: there’s never 

been any hassle over who gets custody of her. 

4. Улюблена іграшка – джерело втіхи в скрутних обставинах. Як видно з 

деяких вище зазначених прикладів, для дитини улюблена іграшка надає 

можливість проекції неприємних почуттів та вражень, від яких хочеться 

сховатися, захиститися. Так, в наступному прикладі, дитина не може слухати, 

як  сваряться її батьки, в її свідомості відбувається перенос власних переживань 

на іграшку, яка ніби то розділяє з дитиною її біль. Полегшуючи стан іграшки – 

в цьому випадку дівчинка затуляє своєму іграшковому зайчику вушка, щоб  та 

не чула, як сваряться батьки – дитина певною мірою допомагає собі пережити 

те неприємне, що з нею відбувається в реальності, зменшити негатив: I snatched 

Radish back and put my hand gently over her ears. She can't stand to hear them 

arguing [534, р. 8].  

Крім того, улюблена іграшка допомогає дитині заспокоїтися, тактильний 

контакт із нею необхідний дитині, коли їй погано і коли вона хоче відчути 

підтримку. Наведемо декілька прикладів:  

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 [534, р. 8].  

I didn’t feel tough. I didn’t feel safe. I needed to hug Walter Bear very hard 

when Dad drove us to the Adventure Centre. Dad said I shouldn’t take a teddy bear 

with me because the other kids might laugh at me. Mum said I couldn’t get to sleep 

without Walter Bear. I didn’t say anything. I hugged Walter even harder, sniffing in 

his sweet dusty smell [528, р. 10–11]. 
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 I’d packed Walter Bear in my suitcase but I had to rush to my bedroom and 

get him out and have a quick nuzzle into his warm furry head [521, р. 12]. 

I hid my face in Midnight's fur [525, р. 45]. 

... he needed Elephant with his big flappy ears, in case he was lonely [442, 

р. 149].  

Тобто в тих випадках, коли дитина почувається незахищеною, 

невпевненою, самотньою, коли їй боляче або страшно, вона міцно обіймає свою 

улюблену іграшку, пригортається до неї, ховає обличчя у м’якому теплому 

плюші, вдихає знайомий запах – так само як зверталася за прихистком до мами, 

коли була ще меншою, і, можливо, звернулася б і зараз, якби мама саме в цей 

час була поряд (простежується аналогія з деякими прикладами, що 

репрезентують концепт MOTHER: Oakey's mum opened the front door. “Come on, 

Oakey. Let's go outside and explore.” But Oakey wasn't really sure. He was only 

small, and the world looked big and scary. “Only if you promise to hold my hand,” 

said Oakey. So Oakey's mum led him down the long lane. Oakey wished he was back 

at home again. [538, р. 148]), “It's not a game,” howled Mungo. “I'm lost and alone. 

I want my mum! How do I get out of here? This isn't any fun!” [538, р. 27] та ін.) 

5. Улюблена іграшка слугує своєрідним громовідводом, дає можливість 

дитині вивільнити свої почуття, позбавитися негативних емоцій. 

“I'll pay you back, Peter,” – growled Henry, thumping his teddy, Mr Kill, 

against the bedpost [505, р. 97]; ...when she was in a temper, she would throw her 

toys, and sometimes she would even kick them” [540, p. 38]. She threw him across 

the room to punish him. She threw him hard, to let him know how cross she 

was"[484, р. 79–80]. 

Як видно з наведених прикладів, діти дійсно знаходяться в емоційному 

стані гніву й роздратування: be cross, be in a temper, і звільняються від 

негативних почуттів, зриваючись на своїх іграшках: kick, throw, thump, punish, 

throw hard. 

6. Улюблена іграшка може також бути частиною концепту Я. Основою 

концепту Я є компонент being basically good (твердження «Я хороший»). Для 
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дитини дуже важливим є усвідомлення того, що вона хороша, варта любові і що 

її люблять. Все, що вона робить поганого або неправильного, тобто такого, 

через що її можуть сварити, або, що найгірше, менше любити, робить не 

дитина, а її іграшка. Таким чином, улюблена іграшка дає дитині можливість 

перенести на неї якісь свої дії або певні вчинки, скоєні дитиною, але саме ті, що 

не заслуговують на схвалення в аспекті дотримання етичних норм поведінки, і 

залишити своє Я цілісним, неушкодженим, як і раніше, гідним поваги і любові з 

боку оточуючих, наприклад: “I didn't,” said Mary Kate. “He kicked himself down 

there. He's naughty. He was hiding to make me hunt and hunt for him. Naughty 

Teddy!” [484, р. 79–80]. Дівчинка вередувала – але в її інтерпретації подій 

вередливою була не вона, а іграшка: He's naughty. Naughty Teddy! – і ударом 

ноги закинула свого іграшкового ведмедика так далеко, що потім не відразу 

змогла його дістати – але знову ж таки, це не її провина, що так сталося, винен 

ведмедик: He was hiding to make me hunt and hunt for him.Таким чином, дитина 

намагається залишитися хорошою в своїх очах і в очах дорослої близької 

людини (тут – мами) і виправдати свою поведінку, переклавши свою провину 

на улюблену іграшку. 

7. Улюблена іграшка – важливий учасник ритуалу відходу дитини до сну. 

Діти – відомі консерватори. Ритуали посідають важливе місце в їхньому житті. 

Дотримання певних ритуалів гарантує стабільність оточення і допомогає дитині 

підтримувати почуття безпеки і впевненості. У дитячій літературі досить багато 

випадків, коли описано вкладання дітей спати: 

How many toys go to bed with you? Don't leave anyone behind! [442, р. 149]; 

“Go to sleep, Little Bear. Here is your teddy” [421, р. 74].; One frosty night Sophie 

tucked her dolls and teddies into bed, and wriggled in beside them [421, р. 24]; I also 

had my own teddy. He's very little and a deep shade of navy blue. I call him 

Midnight. I can't go to sleep  without him...[525, р. 20].; 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[528, р. 90]; “I know, thought Peter, I'll 
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hide Mr Kill. Henry would never admit it, but he couldn't sleep without Mr Kill” 

[469, р. 94]; Mum said I couldn’t get to sleep without Walter Bear. [528, р. 10–11]. 

Mr Bear is putting Little Bear to bed. When he has read three stories, Mr Bear 

closes the book, yawns and says, “Now go to sleep, Little Bear.” “I’m not tired,” 

says Little Bear “Here’s your teddy,” says Mr Bear. “Read me another story,” says 

Little Bear. Snuggle under the blankets,” says Mr Bear. “Just one.” “No,” says Mr 

Bear. “Go to sleep.” “I’m wide awake,” says Little Bear. “Close your eyes,” says 

Mr Bear. “Try counting sheep.” “I can’t see any,” says Little Bear. “Try counting 

stars, ” says Mr Bear. “Where?” “There. Up there,” says Mr Bear. “Look. We’ll 

count them together. One… two… three… four… five… six…” Mrs Bear comes in to 

say goodnight. “Who’s that snoring?” says Mrs Bear. “Ssh” says Little Bear. 

“Daddy’s fast asleep!” [421, р. 74] 

Як свідчать наведені приклади, всі діти беруть із собою до ліжка іграшки, 

а деякі діти не можуть навіть заснути без улюбленої іграшки. 

8. Улюблена іграшка – ознака того, що дитина маленька. Це положення 

сформульовано з точки зору дітей, які дуже добре усвідомлюють, що ознакою 

того, що дитина є ще малою виступає наявність у неї улюбленої іграшки. У 

дорослих людей вже не може бути улюбленої іграшки. Якщо дорослі і граються 

в іграшки, то це називається інакше і відбувається у зовсім інший спосіб (див. 

наступний компонент концепту). Різниця між дорослими і дітьми проявляється 

також у ставленні до іграшок. Отже, для того, щоб подорослішати, треба 

відмовитися від улюбленої іграшки, а точніше, від того особливого до неї 

ставлення, яке притаманне дитині, навіть своєрідних стосунків між дитиною та 

її улюбленою іграшкою, про існування яких свідчать наведені вище твердження 

і приклади. Відповідно, діти, що хочуть здаватися дорослішими, протиставити 

себе світу дитинства і наблизитися до такого бажаного світу дорослих, можуть 

навіть висміювати своїх товаришів за традиційну дитячу поведінку з 

іграшками, що яскраво демонструють такі приклади: “Dolls’ houses are for 

babies!” said Chloe. “We’re not playing baby doll games,” said Chloe. “Come on 

then, Daisy, show me all your T-shirts” [525, р. 93]; I hid my face in Midnight's fur. 
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“Oh look at little diddums with her teddy weddy,”Chloe muttered. I wished Midnight 

was a real bear and could bite her [525, р. 45]; “Well, pack it away, then! You don’t 

want Biscuits to laugh at you, do you?” [528, р. 10–11]; Dad said I shouldn’t take a 

teddy bear with me because the other kids might laugh at me [531, р. 12]. 

Бачимо тут використання в мовленні дітей лексем, що характеризують 

належність до світу дитинства (таких, як baby, play, game), з іронією, яка є 

очевидною з контексту, елементів дитячого мовлення diddums, teddy weddy, 

знову ж таки, з метою висміювання, і в мовленні дорослих – дієслів зі 

значенням висміювати, сміятися над: people think her a baby, laugh at. Деякі 

діти, навпаки, досить спокійно ставляться до того, що їх можуть вважати 

маленькими: She doesn’t even mind if people think her a baby. She had this little 

Troll doll with purple hair. Kelly made the little Troll ‘talk’ in a tiny voice [528, 

р. 25]. 

9. Іграшка – річ для колекціонування, предмет захоплення дорослих. Діти 

усвідомлюють, що іграшками можуть цікавитися навіть дорослі. Звичайно, 

дорослі не граються іграшками, а просто збирають їх, володіють ними тощо. 

Таким чином, головною функцією іграшки для дорослих (так само як і для 

підлітків, що прикрашають іграшками свою кімнату) є естетична. І дітям, як 

правило, заборонено торкатися дорослих іграшок.  

Так, наприклад, дівчинка на ім’я Ліззі з повісті Дж. Вілсон знайомиться з 

бабусею нового чоловіка своєї мами, яка колекціонує ляльок: “These are 

collector's dolls,” said Great-Gran. “They are not for children... She can look but 

she mustn't touch...” [523, р. 36–37], і яка дозволила дівчинці, в знак особливої 

прихильності, погратися з деякими ляльками зі своєї колекції [523, р. 42]. 

В іншому творі бабуся дівчинки Емілі колекціонує лялькові будинки, про 

що можна дізнатися з розмови дітей: “Dolls’ houses are for babies!” said Chloe. 

“No, they’re not. My gran collects dolls’ houses and she’s an old lady,” said Emily. 

“I’m not really allowed to play with her dolls’ houses though” [525, р. 93]. 

Таким чином, у результаті аналізу семантичного простору текстів 

британської дитячої літератури було виявлено, що до структури концепту TOY 
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входять три ядерні компоненти, які відповідають словниковим значенням 

лексеми іграшка, та вісім стереотипних тверджень, які виконують функцію 

узагальнення когнітивних ознак концепту TOY і відповідають його 

периферійним складовим. На основі проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що концепт TOY є ціннісно значущим в дитячій картині світу 

англомовної особистості. 

 

3.4. Концепт PLAY  

Гра як об’єкт наукового дослідження викликала інтерес багатьох 

провідних вчених в різних галузях науки – філософії, психології, лінгвістики. 

Психологічний феномен гри вивчали відомі психологи – такі як 

Л. Виготський [78; 79], Д. Ельконін [355; 357], Г. Крайг [159], 

Г. С. Абрамова [1; 2] та ін. Лінгвістичну категорію «гра» досліджували видатні 

зарубіжні та вітчизняні науковці, серед яких Л. Вітгенштейн [68], 

А. Вежбицька [60], М. Гроховський [380], М. Нікітін [223], В. Старко [291]. 

Перший крок у дослідженні концепту – це встановлення меж фрагмента 

реальності на основі його мовного вираження, і визначення носіїв концепту. 

Носіямим концепту PLAY є англомовні британці, але розглядаємо ми цей 

концепт на матеріалі дитячої літератури, таким чином, аналізуємо концепт 

PLAY, притаманний саме дитячому баченню. Позамовним корелятом концепту 

ми обрали насамперед ті реалії, яких стосується назва дитяча гра. Проте не всі 

вербалізатори концепту PLAY стосуються ігор. Можна виділити ще два чітко 

окреслені фрагменти дійсності, що корелюють з концептом ГРА: музична гра (I 

can play the piano, tambourine, triangle...[488]) і театральна гра (I'm in the school 

play this Christmas, I've got an important part... [500, р. 37]). Вони згадуються у 

дитячій літературі, але не є об'єктом нашого дослідження.  

The School Play 

I'm in the school play this Christmas, 

I've got an important part; 

So I'm learning and learning my lines 
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Until I can say them by heart. 

When I go on stage I'll be nervous, 

I'm sure I'll forget what to say. 

You see I'm the front of the pantomime horse – 

"Neigh, neigh, neigh, neigh, NEIGH!" [421, р. 253]. 

Концепт Дитяча Гра в англійській мові вербалізується насамперед 

лексемами play і game. Деякі дослідники (наприклад, В. Старко [291] 

розглядають концепти PLAY і GAME як два окремих концепти. Але, на нашу 

думку, коли йдеться саме про дитячу гру як явище характерне для дитячого 

віку, ці дві лексеми репрезентують один концепт, який ми назвали PLAY, 

оскільки він є ширшим за значенням. 

Перш ніж перейти безпосередньо до визначення змістового наповненя 

концепту PLAY / ГРА в уявленні дитини слід зазначити, що таке гра саме для 

дитини, чим гра в уявленні дитини відрізняється від уявлення дорослих. 

На думку дитячих психологів, гра – це особливий вид предметної 

діяльності, що ґрунтується на усвідомленні дитиною світу предметів і 

людських стосунків. У ході гри дитина намагається бути схожою на дорослого 

[85, с. 21]. Гра є засобом пізнання навколишньої дійсності і саме мовлення 

допомагає дитині краще усвідомити зміст своїх дій [85, c. 25–26]. Значення гри 

для психологічного розвитку дитини – духовний розвиток дитини та підготовка 

до майбутньої практичної дорослої (у тому числі, трудової) діяльності, 

оволодіння певними навичками, потрібними для дорослого життя. 

У своїй праці «Психологія гри» (1999) Д. Ельконін подає таке визначення 

гри: гра – одна з основних форм життя сучасної дитини, особлива діяльність 

дитини, де здійснюється її зв’язок з оточуючою дійсністю [355, c. 22–24].  

Розрізняють декілька можливих видів гри: гра з предметами, гра за 

правилами, рольова гра. Усі вони важливі для когнітивного розвитку дитини на 

певних етапах. Гра з предметами відповідає наймолодшому віку, коли дитина 

тільки починає пізнавати оточуючий світ, вичленяти в ньому себе, своє тіло та 

його частини, різні предмети, що знаходяться довкола і опиняються в колі її 
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уваги. Для цієї гри не обов’язково мати партнера, адже, наприклад, тримати 

якийсь предмет в руках і розглядати його, відчувати на дотик, запах, смак тощо, 

дитина може і сама. Але найчастіше, партнером дитини в такому типі гри 

виступає доросла людина, а трохи згодом – однолітки в дитячому закладі або на 

ігровому майданчику. Для такої гри представники англомовної культури 

активно використовують віршики, пісні та лічилочки з nursery rhymes. Гра за 

правилами відповідає більш дорослому віку, коли дитина опановує мову, і, 

таким чином, вже здатна запам’ятати правила і керуватися ними, або навіть 

змінювати їх, домовлятися. Для такої гри важливі наявність партнерів, 

товаришів по грі, і успішна комунікація. 

Але найбільший інтерес дослідників викликає третій тип гри – рольова 

гра. Природі саме цій гри присвячено більшість наукових праць. Така гра 

передбачає широке використання дитячої фантазії, уяви, творчого потенціалу. 

Рольова гра – реакція на тісноту світу, в якому живе дитина. На думку 

В. Штерна, маленька дитина, що так залежить від дорослих в своїй реальній 

дійсності, може відчувати певний тиск від своєї безпомічності та існуючих 

обмежень, і звільняється від цього тиску за допомогою втечі в уявний світ, де 

вона сама – хазяїн і володар, і навіть творець. Чим сильніша ця ілюзія, чим 

глибше дитина занурюється у створений нею світ, тим сильніше її відчуття 

звільнення і тим більше її радість. Реальний світ, що оточує дитину, тісний, 

обмежений її кімнатою, квартирою або будинком. Родина, щоденні прогулянки, 

іграшки – от і весь її світ. За допомогою фантазії, гри, дитина розширює свою 

життєву сферу. Вона вводить в свою гру не тільки предмети зовнішнього світу, 

а і дорослих людей, ролі яких вона виконує. Дитина пропускає через себе, свою 

гру ту частину світу дорослих, з якою вона стикається в своєму повсякденному 

досвіді. Під час гри відбувається перетворення дитиною себе і оточуючих 

предметів, перехід в уявний світ і глибоке захоплення дитиною створенням 

цього уявного світу та життям в ньому.  

Як вважають деякі дослідники (починаючи з Ж. Піаже: діти не маленькі 

дорослі, вони інші [396, p. 47]), дитина завдяки своїм психічним особливостям, 
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у тому числі, своєму вмінню гратися, знаходиться нібито в іншому вимірі 

простору порівняно з дорослим. 

Так, Г. Абрамова припускає, що дитина, на відміну від дорослої 

особистості, живе, існує й активно творить водночас у трьох рівнях реальності, 

у трьох світах: 1) реальне життя – світ оточуючих предметів, дорослих і 

стосунків між ними; 2) фантомне життя – ірреальний світ бажань, мрій, 

фантазій, сновидінь; 3) повне життя – гра [2]. 

К. Левін основною динамічною властивістю гри вважає той факт, що гра, 

з одного боку, має справу з явищами, що належать рівню реальності, оскільки 

ігрові дії доступні спостереженню іншими особами (на відміну, наприклад, від 

мрій чи сновидінь), а з іншого боку, значно менше пов’язана із законами 

реальності, ніж неігрова поведінка [355, c. 141]. 

На думку Г. Крайга, у рольовій грі дітей спостерігається два змістових 

рівні: рівень реальних дій таоб’єктів і рівень вигаданих дій та об’єктів. Діти 

повинні зберігати дві змістові системи відліку: реальну та ігрову. В реальній 

системі відліку діти, які, наприклад, грають у ковбойців/ індіанців, розуміють, 

що вони просто діти, які стрибають на дерев’яних паличках, а не на конях. Але 

водночас вони перебувають і в іншій, вигаданій системі відліку, виконуючи 

взяті на себе ролі і розігруючи якісь історії з життя цих героїв. Якщо між дітьми 

виникає суперечка, вони змінюють систему відліку, щоб вирішити суперечливі 

питання, і потім продовжують гру, знову легко змінюючи  систему відліку [159, 

c. 396‒397]. 

За Дж. Селлі, для рольової гри характерним є 1) перейменування 

предметів; 2) заміна власного "я" дитини, її особистості на іншу людину, чию 

роль вона виконує [355, c. 28]. За Д. Ельконіним, структуру рольової гри 

становлять: 1) ролі, що взяли на себе діти; 2) ігрові дії, за допомогою яких діти 

реалізовують ці ролі (дорослих і стосунки між ними); 3) ігрове застосування 

предметів; 4) реальні стосунки між дітьми – учасниками гри (репліки і 

зауваження, які регулюють хід гри) [355, c. 29]. 
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У текстах британської дитячої літератури представлено всі три вище 

зазначених 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. Далі більш докладно про кожен із 

компонентів концепту. 

Мовними репрезентаціями першого з названих компонентів концепту 

PLAY гра з предметами є прототипи будь-яких предметів, що дитина 

використовує в процесі гри – від, наприклад, камінчика (he wanted the fat round 

pebble he found on the beach one day) [442, р. 149] до іграшки (I can float my 

sailing boat). Тобто, це можуть бути як спеціально призначені для гри предмети, 

так і звичайні предмети навколишнього світу, які дитина сама обирає та 

прилаштовує для своєї гри; а також, ті предмети, які дитина створює під час гри 

(mud pies, sandcastles), наприклад: Ben and Fraser had finished making sandcastles 

[538, р. 14]; “But the boys have been here building sandcastles all afternoon...” said 

Daddy, looking puzzled [538, р. 14]; There's always loads of mud on ME / When I 

make my mud pies [421, c. 114]; I've made a castle out of sand / With towers and 

turrets – very grand, / And all around, a proper moat / Where I can float my sailing 

boat. / But when the tide has turned once more / And splashy waves roll to the 

shore, / I know the sea will wash away / The castle that I made today [421, р. 174]. 

Другий компонент концепту PLAY гра за правилами в семантичному 

просторі текстів дитячої літератури вербалізується лексемами на позначення 

назв різних ігр (hide and seek, rounders, Pass the Parcel, football, race та ін.), 

лексемою game та лексемами-номінаціями різних професій у комбінації з 

дієсловами play або be, наприклад: And it gave them lots of time to play their 

favourite game – hide and seek! [538, р. 17]; Monday's child plays doctors and 

nurses [421, р. 76]; Tia's friends came to tea and they tried to play rounders in the 

garden, but Tim kept getting in the way [514, р. 113]; “Time for some games!” called 

Laura's mum. Rosy stood by the door and watched. “I don't know how to play,” she 

whispered. “Just do what I do,” said Laura and held her friend's hands. Rosy was 

soon having a wonderful time. Party games were great fun [538, р. 328]. 
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Когнітивними ознаками цього компоненту концепту PLAY є такі: 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.). Останню зі згаданих когнітивних ознак концепту яскраво демонструє, 

наприклад, вірш Team Games (командні ігри): 

 Last week I joined the Blue team 

And strange to tell, but true, 

The other teams all won a race – 

Every team but Blue. 

Today I ran in the Red team, 

And then Miss Ellis said, 

“Well done, Yellows, Greens and Blues! 

Bad luck, those in Red” 

So now I don't know what to do, 

Which colour should I choose? 

Whatever colour team I'M in... 

That colour seems to lose! [421, р. 129] 

У дитячій літературі є твори, в яких описано весь процес гри, наприклад, 

оповідання Hide and Seek (гра у схованки), де діти грають у схованки разом із 

цуценям і вирішують, що цуценята вміють грати у схованки: Daisy was right – 

puppies can play hide and seek! [538, р. 116-117]; або оповідання Dinosaur 

Hunt [421, р. 138], що описує гру у холодно / гаряче:  

Mrs MacGee was looking after the children one sunny afternoon. Lucy and 

Neil were hunting for a toy dinosaur Mrs MacGee had hidden in the garden. “I 

wonder where it is?”said Lucy. “That would be telling,” said Mrs MacGee. “Give us 

a clue,” said Neil. “I’ll say “warm” when you’re near it, “cold” when you are not,” 

said Mrs MacGee. Lucy looked near the gate. “Cold,” said Mrs MacGee. 

“What about me?” asked Neil, peering under a bush. “Freezing,” said Mrs 

MacGee. Lucy searched in the flower bed. “Warmer,” said Mrs MacGee. 
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Neil ran to the rockery and searched for the dinosaur there. “Quite hot,” said 

Mrs MacGee. Then Lucy and Neil hunted among the rocks and flowers together. 

“What are we now?” asked Neil. “Very hot,” said Mrs MacGee. “It must be 

here somewhere,” said Lucy, lifting a stone… “Sizzling hot! ” said Mrs MacGee. 

“FOUND IT!” cried Lucy and Neil together. 

“Just as well,” said Mrs MacGee. “It’s time for tea.” [421, р. 138] 

Також у багатьох творах згадуються правила гри, наприклад: “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" [538, р. 329]; “Let's play hide and seek!” said 

Little Tiger One Stripe. “I'll go into the jungle and roar – and you can find me!” 

[514, р. 167]; 

The next day Woody had an idea. He would have a party and ask them all. So 

he put up notices. Soon the animals began to arrive. Woody made them welcome. 

First he taught them to dance the foxtrot. Then they played foxhunting, a game 

something like hide-and-seek. Then they had tea [442, р. 19]. 

Третій компонент концепту PLAY – рольова гра. Ключовою для цього 

компоненту концепту є ідея перетворення дитиною навколишніх предметів, її 

перевтілення у відповідну роль, перехід з реального плану реальності у 

вигаданий світ і навпаки – це все і є когнітивні ознаки цього компоненту 

концепту PLAY. Найтиповішими мовними репрезентаціями концепту є лексема 

pretend у функціі як дієслова, так і прикметника, наприклад, pretend tea, та 

дієслово to be у комбінації з іменником – на позначення ролі, що виконує 

дитина в грі. 

Досить показовим у такому разі є вірш Pretending: We’re playing at doctors 

and nurses – / Austin has got a bad leg. / “I may have to cut it off with my saw,” / 

Says Melanie, shaking her head. / Edward says, “Look. I’m a dentist. / Here’s a tooth 
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that will have to come out. / You won’t feel a thing, I’ll pull it with a string… / Open 

wide and stop wriggling about!” [421, p. 199] 

Дитина у рольовій грі може уявити себе будь-яким предметом, 

персонажем або людиною. Так, Маленьке Ведмежа з наступного прикладу 

уявляє себе то птахом, то літаком, то дзиґою: 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. Round and round and round he 

danced, round and round and round until – Crash! Little Bear fell over [514, р. 132]. 

В іншому прикладі діти за допомогою іграшок інсценують відомий їм епізод із 

Біблії – грають у Ноєв ковчег: Big Ghost isn't in the playroom when Little Ghost 

goes to look for him; he's sitting on the very top of the stairs, near Granny Annie's 

attic room. Toy animals are neatly arranged in twos on every step. “Hello,” says 

Little Ghost, “what are you doing here? ” “I was watching Jason and Granny Annie 

playing Noah's Ark.” says Big Ghost" [514, р. 194].  

У вірші My Chair Bus дитина-літературний герой відтворює подорож в 

автобусі, перетворивши на автобус звичайний стілець (або стільці), при цьому 

дитина-літературний герой правдоподібно виконує роль водія, а інші ролі 

розподіляє між своїми іграшками:  

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

the conductor, / Collecting all the fares. / First stop, the library / Then off to the 

shops and school; / Down and round by the football ground / And on to the swimming 

pool / Now my bus is full up / So home without delay. / Everyone back to the toy 

box, / No more rides today! [421, р. 139] 

Дві дівчинки з оповідання Playing Princesses (гра у принцес) грали у 

принцес, перевтілившись у відповідні ролі, змінивши свої імена на такі, що, на 

їхню думку, личать принцесам: Sophie and Ruth were dressing up. They were 

playing princesses. “My name is Griselda,” – said Sophie. “My name is 

Esmeralda,” – said Ruth” [442, р. 21], і повністю перетворили, трансформувавши 

під свою гру, навколишні реальні предмети (таблиця 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Перетворення реальності в рольовій грі 

 

Reality Play 

Ruth's dress was too long. It was made of 

flowered cotton. It was old and torn. 

“My dress is made of red satin ,” –  said 

Ruth. 

Sophie's dress was too long. 

It was made of striped cotton.  

It was old and torn. 

“Mine is pink velvet ,” –  said Sophie. 

Sophie took off her dress.  

She put on her coat. 

“It's white fur, ” – she said. “With a 

hood.” 

The girls went into the garden. Ruth: This is my palace garden. There are 

flowers and fruit trees and a lake with 

fish. 

The girls went into the garden. Sophie: I've got a palace garden with 

trees and flowers and a lake with fish and 

fountains and rabbits and swings. 

Window seat in the breakfast room. 

There were old toys on the window seat. 

There were old magazines... 

Ruth: I've got a royal throne. 

“This is my throne,” – said Ruth. “My 

throne is made of shiny wood. I've got 

three soft silky cushions to lean on. The 

cushions are pink and purple and blue." 

 "I've got  blankets too”. 

“... Mine has music too. ” –  said Ruth. 

“And a cupboard full of cakes.  

My curtains... are green. When you pull 

them tight you can pretend you're under 

the sea.” 

Wooden chair in the kitchen. Sophie: I've got a royal throne at home. 
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My throne is made of gold. There are 

drawers under the throne... For blankets. I 

cover myself with them when it's cold. 

My throne has music. You turn a knob in 

one of the legs and you can hear music." 

Mine has a cupboard too. For cakes and 

biscuits. 

Blue curtains with stars on them. You 

Just pull them round you and make it 

night time whenever you like. 

 

 

Цікаво, що, дитина не завжди легко змінює ігрову систему відліку на 

реальну, навіть коли гру вже закінчено. Якщо дитині подобається роль, яку 

вона виконує в грі, вона прагне розтягнути задоволення. Так, дівчинка Софі з 

цього оповідання продовжує уявляти себе принцесою і в себе вдома, в той час 

як свою товаришку по грі (Рут) вважає вже звичайною дівчинкою: Sophie sat 

down on a wooden chair in the kitchen. “Look at my royal throne, Mum,” – she said. 

“It's made of gold.” – said Sophie and she sighed. “Poor old Ruth.” “Why poor old 

Ruth?” asked Sophie's Mum. “Well,” said Sophie, “she thinks she's got a royal 

throne, but hers is only an old window seat. She's just pretending” [442, р. 26]. 

У текстах британської дитячої літератури представлено ще один вид гри: 

гра як будь-яка рухова активність (адже активний рух для дитини – це 

природний стан), але саме з метою розваги і краще – в приємній компанії, з 

друзями. Відповідно, визначено четвертий компонент концепту PLAY гра – 

рухова активність. Когнітивними ознаками цього компоненту концепту є 

несерйозність, безцільність, спонтанність, активність, розвага. 

Вербалізується цей компонент концепту, як правило, дієсловами руху – explore, 

tumble, jump, run, swirl та подібними, дієсловом play, часто у комбінації з 

обставиною місця (play by the river/ in the water /on the dog та ін.) та іменниками 

game, fun (також виразом have (such) a good time), friends, playmates, наприклад: 

''Let's go exploring,'' said Billy, who was the oldest bear [538, р. 13]; Open-wide saw 



184 
 

a baby hippo playing in the water. His name was Sausage. ''I bet you can't do this!" 

said Sausage to Open-wide, and he blew a million bubbles so that they floated in a 

cloud across the top of the water. ''I bet I can,'' said Open-wide. And he did... through 

his nose! ''What about this?'' said Sausage, and he turned on his back and sank below 

the surface. Open-wide did the same, and then he swam very fast to the opposite bank 

of the river. They played like this all day... and every day after that! Open-wide had 

never had such a good time [538, р. 122–123], I know that Mummy said we weren't 

allowed outside the hen house by ourselves,'' cheeped Chalky Chick, ''but  there's 

nothing to do inside! Let's go to the river and play.'' ''That's a great idea!'' cried the 

other chicks. What fun the chicks had, down by the river... getting wet was fun!'' [538, 

р. 126]; In jumping and tumbling / We spend the whole day, / Till night by arriving / 

Has finished our play. / What then? One and all, / There's no more to be said, / As we 

tumbled all day, / So we tumble to bed [538, р. 109]. 

Таким чином, концепт PLAY, вербалізований у семантичному просторі 

англомовної дитячої літератури, включає в себе чотири компоненти, що 

співвідносяться за своїм змістом із типами ігрової діяльності дитини. 

 

Висновки до третього розділу  

1. У результаті проведеного дослідження виявлено, що структура 

концепту MOTHER, репрезентованого в британській дитячій літературі, 

ототожнюється з низкою тверджень, що характеризують образ матері, що 

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». У житті дітей молодшого і 
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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 змісту концепту 

MOTHER – реалізуються нові значення концепту, притаманні баченню дитини 

відповідного віку: 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». При цьому у творах для дітей будь-якого 

віку, включаючи і дітей старшого віку, обов’язковою є семантична складова 

концепту MOTHER, узагальнена таким твердженням: «людина, яка любить 

дитину, захищає її та допомогає». 

2. У результаті аналізу семантичного простору творів британської дитячої 

літератури виявлено, що структура репрезентованого в них концепту 

BIRTHDAY містить два компоненти, що відповідають дефініційним значенням 

номінативної лексеми: «перший в житті людини день народження, день її появи 

на світ» (знаходиться на периферії концепту) і «дата, що є річницею 

народження людини, один і той самий день кожного року» (входить до складу 

ядра концепту BIRTHDAY). Доведено, що змістове наповнення цих 

компонентів концепту BIRTHDAY у дитячому сприйнятті суттєво відрізняється 

від уявлення дорослих мовних особистостей. Крім того, у дисертації виділено 

ще три компоненти цього концепту, властивих саме дитячому сприйняттю (всі 

три входять до ядра концепту): «найулюбленіший і найщасливіший для дитини 

день року», «радісна подія, яку треба відзначити, святковий день» і «день, коли 

дитина дорослішає, стає більш відповідальною». Перші два із вищезгаданих 

компонентів концепту BIRTHDAY містять цілу низку менших елементів. 

Також до складу концепту BIRTHDAY входять стереотипи поведінки і 

формули ввічливості, пов’язані із святкуванням дня народження, що мають 

стандартизоване мовне вираження. Проведене дослідження дало змогу дійти 
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висновку, що концепт BIRTHDAY є ціннісно значущим і емоційно 

забарвленним в дитячій картині світу англомовної особистості. 

3. Встановлено, що до структури концепту TOY/ ІГРАШКА входять три 

ядерні компоненти, які відповідають дефініційним значенням лексеми toy. 

Окремо, як ціннісно значущий для дитячого світобачення, виділено компонент 

концепту TOY «улюблена іграшка». У результаті аналізу семантичного 

простору текстів британської дитячої літератури методом когнітивної 

інтерпретації з подальшим узагальненням когнітивних ознак виявлено дев’ять 

стереотипних тверджень, що відображають властиве дитячій картині світу 

уявлення про улюблену іграшку, і відповідають периферійним складникам 

концепту TOY, а саме: улюблена іграшка – «замісник мами», «близький друг, 

партнер дитини у всіх життєвих та ігрових проекціях», «джерело втіхи в 

скрутних обставинах», «улюблена іграшка слугує своєрідним громовідводом», 

улюблена іграшка може також виступати частиною концепту «Я», «улюблена 

іграшка – важливий учасник ритуалу відходу дитини до сну», «улюблена 

іграшка – ознака того, що дитина маленька», «улюблена іграшка – річ для 

колекціонування, як предмет захоплення дорослих». 

4. У дослідженні узагальнено значення гри для когнітивного розвитку 

дитини, визначено існуючі типи дитячої гри, які відповідають компонентам 

концепту PLAY/ ДИТЯЧА ГРА: гра з предметами, гра за правилами, рольова 

гра, гра як рухова активність. Виявлено, що концепт PLAY в англійській мові 

вербалізується насамперед лексемами play та game. Залежно від типу гри, 

концепт PLAY може також бути вербалізований 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 (play at 

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

структурою лексема to be + назва ролі, що виконує дитина у грі (to be a princess 

та подібні), дієсловами руху (run, jump, dig, explore та ін.).За темою третього 

розділу дисертації опубліковано статті [332; 334; 335]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Вивчення особливостей ДМ сьогодні є предметом численних наукових 

розвідок вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. Багатогранність ДМ мотивує 

залучення до його аналізу міждисциплінарного підходу, який охоплює 

результати наукових студій із психології, лінгвістики, психолінгвістики, 

онтолінгвістики, етнографії, соціології, філософії, педагогіки тощо. У 

дисертації узагальнено, що ДМ є особливою сферою реалізації мови, яка, 

залежно від вектору наукового опрацювання, отримує специфічну 

інтерпретацію. Суб’єктом ДМ є безпосередньо дитина як мовна особистість, що 

формується, а отже й опановує різні рівні мовної компетенції. Знання, отримані 

мовною особистістю в ранньому дитинстві, фіксуються в її асоціативно-

вербальній мережі й суттєво впливають на спосіб сприйняття дійсності 

дорослим носієм мови.  

Доведено, що дослідження мовного світу дитини передбачає вивчення 

особливостей мови дитини (лінгвістичний аспект), специфіки мовленнєвої 

(комунікативної) поведінки (соціолінгвістичний та прагматичний аспекти) та 

змісту текстової культури відповідної етнокультурної спільноти. Тексти 

дитячої літератури – один із основних видів дискурсу, доступних дитині. 

Художній текст при цьому 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.  

Процеси концептуалізації та категоризації мають ключове значення у 

з’ясуванні проблеми співвідношення концептуальних структур свідомості 

людини з мовними одиницями, що їх репрезентують. Основною формою 

категоризації знання є концепт. 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, 
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Е. МакКормак, В. Маслова, Дж. Морган, Т. Радзієвська, Н. Слухай, 

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

характеристику мовного концепту. Концепт – це семантична категорія, яка 

перебуває в системі логічних зв’язків і є вербалізованим виразом культурного 

контексту з усім розмаїттям супровідних значень, уявлень та асоціацій; є 

елементом концептуальної картини світу як окремої людини, так і людської 

спільноти. Концепт характеризується динамічністю та змінністю.  

У дисертації обґрунтовано взаємозв’язок мовної картини світу з 

концептуальною картиною світу: елементи мовної картини світу є засобом 

експлікації елементів наївної картини світу й будуються за спільним 

принципом категоризації. Уточнено специфіку дитячої картини світу, яка є 

особливим способом концептуалізації дійсності, зумовленим специфікою 

бачення й осмислення світу мовною особистістю дитини. У дисертації дитяча 

мовна картина світу розглядається як відображені в мові процеси й результати 

концептуалізації дійсності, що є проявом творчої мисленнєвої та 

мовної / мовленнєвої активності дитини.  

З’ясовано особливості розвитку дитячої британської літератури – 

процесу, пов’язаного з усвідомленням дитинства як окремого періоду життя. 

Дитяча література передусім слугувала засобом формування прийнятного 

світогляду. На основі опрацьованих наукових джерел, присвячених проблемі 

становлення англомовної дитячої літератури, запропоновано визначення 

дитячої літератури, відповідно до якого дитяча література – це функціонуюча в 

дитячому середовищі частина загальної літератури, представлена дитині в 

спеціальних виданнях (книгах і періодиці), що включають твори словесного, 

образотворчого і дизайнерського мистецтва, доступні людині в період 

дитинства для опосередкованого або самостійного сприйняття картини образів 

світу з метою формування і розвитку особистості. 

У результаті аналізу концептів, вербалізованих у досліджуваних текстах 

британської дитячої літератури, розроблено таку класифікацію: 1) концепти, що 

відображають базові поняття реальності (концепти-прототипи реальних 
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предметів і об’єктів та концепти, які відображають основні абстрактні поняття); 

2) концепти з британською національною специфікою (HOME / ДІМ, 

MONEY/ГРОШІ, PRIVACY / ПРИВАТНІСТЬ); 3) універсальні концепти, які є 

цінними для дитячої картини світу (SAFETY, LOVE, HAPPINESS, MOTHER, 

FATHER, PLAY, TOY BIRTHDAY; 4) концепти, які відображають морально-

етичні критерії поведінки особистості як представника соціуму та учасника 

різних ситуацій соціальної взаємодії, а саме: концепти, які реалізуються в 

ситуаціях повсякденного спілкування (зустріч, прощання, звертання, 

запрошення, вибачення; мовний етикет і формули ввічливості); та полюсні 

концепти, які відображають морально-етичні норми соціальної взаємодії 

(GOOD/BAD, RIGHT/WRONG, ACTIVE / LAZY, POLITE / IMPOLITE, 

TREAT / PUNISHMENT); 5) етнокультурні концепти, що відображають 

національні реалії життя англійського британського суспільства (THE QUEEN, 

5 O’CLOCK TEA, LADY, GENTLEMAN).  

Британськими національними концептами визначено HOME / ДІМ, 

MONEY/ГРОШІ, PRIVACY / ПРИВАТНІСТЬ. Концепт HOME є одним із 

найголовніших як у світобаченні дитини, так і в картині світу дорослого. 

Головна відмінність концепту HOME у досліджуваних концептосферах полягає 

у просторовій обмеженості, що зумовлено особливостями дитячого сприйняття 

простору. Концепт HOME (дім, рідна домівка) у дитячій мовній картині світу 

характеризується динамічністю: із віком у свідомості дитини відбувається 

розширення семантики простору концепту HOME, що унаочнено в такій схемі: 

колиска або ліжечко – дитяча кімната – квартира / будинок – рідна земля (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 / ПРИВАТНІСТЬ у творах британської 

дитячої літератури характеризується дворівневою структурою. Когнітивний 
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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 ПРИВАТНІСТЬ 

реалізується моделями поведінки, що відповідають загальноприйнятим у 

британському суспільстві нормам і які дитина опановує поступово, з віком. 

Встановлено, що мовлення старших дітей характеризується тенденцією до 

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

мовленнєвих тактик дорослих особистостей. У дисертації аргументовано 

зв’язок концепту PRIVACY / ПРИВАТНІСТЬ із концептами HOME / ДІМ і 

STATUS / СТАТУС. 

Концепт MONEY / ГРОШІ 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. У результаті проведеного аналізу 

концепту MONEY виявлено сім ядерних та чотири периферійні компоненти. 

При цьому 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. У дисертації обґрунтовано зв’язок концепту MONEY з концептами 

WORK та VALUE. 

Особливе місце в британській дитячій літературі посідають концепти 

MOTHER, BIRTHDAY, PLAY, TOY. Встановлено динамічність концепту 

MOTHER у творах для дітей різного віку. Доведено, що семантичне 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 / ДІМ, LOVE / ЛЮБОВ, SAFETY / БЕЗПЕКА. 

Когнітивними ознаками концепту MOTHER є: «людина, яка любить дитину», 

«людина, яка знаходиться поряд з дитиною», «людина, яка оберігає дитину, дає 



191 
 

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 

номінативної лексеми: «перший в житті людини день народження, день її появи 

на світ» (знаходиться на периферії концепту) і «дата, яка є річницею 

народження людини, той самий день кожного року» (входить до складу ядра 

концепту BIRTHDAY), 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». Перші два зазначені компоненти 

містять спільну складову – «справжній день народження з усіма належними 

атрибутами», що також входить до ядра концепту і має зв’язок з концептом 

STATUS / СТАТУС. Узагальнення проаналізованого матеріалу засвідчило, що 

концепт BIRTHDAY є особливо значущим у дитячій картині світу англомовної 

особистості, має високий ступінь емоційного забарвлення. 

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

відповідають словниковим значенням лексеми toy. Важливе значення для 

аналізу семантичного наповнення концепту TOY має його компонент 

«улюблена іграшка». На основі аналізу текстів британської дитячої літератури 

із залученням методу когнітивної інтерпретації виявлено дев’ять стереотипних 

тверджень, що відображають властиве дитячій картині світу уявлення про 

улюблену іграшку і відповідають периферійним складовим концепту TOY, а 

саме: улюблена іграшка – «замісник мами», «близький друг, партнер дитини у 
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всіх життєвих та ігрових проекціях», «джерело втіхи в скрутних обставинах», 

«улюблена іграшка слугує своєрідним громовідводом», улюблена іграшка може 

також виступати частиною концепту Я (має спільний з ним фрейм «being 

basically good»), «улюблена іграшка – важливий учасник ритуалу відходу 

дитини до сну», «улюблена іграшка – ознака того, що дитина маленька», 

«улюблена іграшка – річ для колекціонування, як предмет захоплення 

дорослих». 

Проаналізовано значення гри для когнітивного розвитку дитини, 

визначено типи дитячої гри, які є власне компонентами концепту 

PLAY / ДИТЯЧА ГРА: гра з предметами, гра за правилами, рольова гра, гра як 

рухова активність. Встановлено, що концепт PLAY в англійській мові 

вербалізується насамперед лексемами play та game. Також концепт PLAY 

вербалізовано 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 (play at doctors and nurses), лексемою 

pretend у функціі як дієслова, так і прикметника, структурою лексема to be + 

назва ролі, що виконує дитина в грі (to be a princess та подібні), дієсловами руху 

(run, jump, dig, explore та ін.).  

Запропоновані нами схеми досліжених концептів представлено в 

додатку Д. 

Проведене дослідження доводить перспективність подальшого аналізу 

вербалізованих концептів у дитячій літературі, необхідність вивчення 

універсальних і специфічних лінгвокультурних особливостей дитячої 

літератури. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Вірші про рідну домівку 

 

HOME IS WHERE THE HEART IS 

Home is where the heart is 

So let this heart beat strong 

May everyone who enters here 

Rest in knowing they belong. 

May the sound of joyful laughter 

Echo sweetly through each room 

From the movement sunrise floats the Earth 

To the rising of the moon 

Then in the quiet moments 

Of each evening may you hear 

The whispers of the angels 

Singing softly in your ear. 

MY VILLAGE 

My village that I love 

My village sweet home 

Where my father, mother and family live 

It’s not so easy to forget it 

It’s so hard to be away 

My peaceful friendly village 

I miss it every day. 

 

SWEET HOME 

Some houses are big, 

Some houses are small, 

Some houses are wide, 
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Some houses are tall, 

One of them is very best, 

And that one is my cozy nest. 

 

HAPPY CHILD 

My house is red, 

A happy child am I. 

I laugh and play the whole day, 

And I hardly ever cry. 

 

AN OLD WOMAN CALLED NOTHING-AT-ALL 

There was an old woman called Nothing-at-all, 

Who lived in a dwelling exceedingly small; 

A man stretched his mouth to its utmost extent, 

And down at one gulp house and old woman went. 

 

SWEET HOME 

Pussy Cat, Pussy Cat, 

Don’t you like a sweet home? 

Without a house you just roam. 

Neither you can eat at ease, 

Nor rest for lack of bed. 

Don’t you dream of, 

Playing with you kittens, 

On the castle ground? 

 

THE OLD WOMAN WHO LIVED IN A SHOE 

There was an old woman 

Who lived in a shoe. 

She had so many children, 
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She didn’t know what to do. 

She gave them some broth, 

Without any bread. 

She whipped them all soundly 

And send them to bed. 

 

HOME FROM SCHOOL 

Knock, Knock, Knock, Knock, one, two, three, four. 

As I knock, knock, knock, upon the big front door; 

The front door opens and Mother smiles at me; 

“Come in, come in, my child, you’re just in time for tea.” 

 

EARTH IS OUR HOME 

Earth is our home, what a beautiful home. 

We love our beautiful home. 

Earth is our home and wherever we roam, 

We know Earth is our home. 

Flowers grow tall, insects so small, 

We love our beautiful home. 

Songbirds that sing, fit for a king, 

We know Earth is our home. 

Oceans so blue, oh what a view, 

We love our beautiful home. 

Trees touch the sky, clouds float on by, 

We know Earth is our home. 

Earth is our home, what a beautiful home. 

We love our beautiful home. 

Earth is our home and wherever we roam, 

We know Earth is our home. 
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Ice on the sea with a walrus or three, 

We love our beautiful home. 

Deserts so dry, weeds tumble by, 

We know Earth is our home. 

Snow on the ground, hush not a sound, 

We love our beautiful home. 

Rivers so wide with turtles inside, 

We know Earth is our home. 

Earth is our home, what a beautiful home. 

We love our beautiful home. 

Earth is our home and wherever we roam, 

We know Earth is our home. 

We know Earth is our home. 

[http://www.mothergooseclub.com/videos/earth-is-our-home-nursery-rhyme/] 
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Додаток Б 

 

Смислові ознаки концепту MONEY, представленого в британській 

дитячій літературі 

 

1. money as a toy 

 

Базові репрезентативні лексеми Ілюстративний матеріал 

 

 

count  

play with        money 

jingle  

 

         money shines 

         money glitters 

         pretend to be rich 

 

 

 

 

 

 

The king was in his counting 

house counting out his money. [NR, 

110] 

Tick-a-Tock] found three gold 

pieces lying in the sunshine. They shone 

and glittered, and  Tick-a-Tock  thought 

they were very beautiful. “Now I am 

rich,” he said, and he felt very proud. 

He took the gold pieces to his burrow 

and hid them there. Sometimes he took 

them out and counted them – one, two, 

three – three, two, one! And sometimes 

he counted them over and over again, 

until he came to the number one 

hundred and pretended he was very rich 

indeed. [Blyton, 27] 

 

 

2. types of money 

 

Структурні елементи 

компоненту концепту 

Ілюстративний матеріал 

 

banknotes/bills and coins, gold 

pieces and silver coins (of certain 

value/ denomination), change 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can you give me change for a 

gold penny? [Blyton, ] 

Under cover of the bedclothes, the 

old man opened the purse & tipped it 

upside down. Out fell a single silver 

sixpence. [Dahl, 52] 

 That will cost you ten pieces of 

gold. [Blyton, 50]  

It was a fifty-pence piece! [Dahl, 

59] 

They were staring at the silver 

coins lying there. The coins were all 

five-penny pieces. [Dahl, 63] 
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names for money (including old 

money and foreign money) 

old money and modern money 

 

 

 

 

 

 

foreign money 

 

 

 

 

 

 

 

 

good money and bad money 

 

…I’d give him two hundred 

pounds for that ticket! [Dahl, 65] 

 

You owe me 5 farthings. 

Says the bells of St Martins. [NR, 

90] 

There was not a penny in it. [NR, 

93] 

Mumps one pound…I daresay it 

will be more like thirty 

shillings…German measles half a 

guinea…[Barrie, 3] 

It’s a sovereign! My birthday 

present for Paddington! [Bond, 149] 

Jeremy fumbled in his pocket, he 

wasn’t sure he had a quarter. He 

wondered if the old man would accept 

two dimes and a nickel instead. 

[Coville, 15] 

It was a bad silver penny not 

worth so much as a farthing. [Blyton, 

80] 

Ho-Ho paid his bill with the bad 

silver penny. 

“I’ve got to pay Binny’s bill 

again, and I’ve done a whole day’s 

work for      Wimple for nothing, for I 

daren’t ask him to give me a good silver 

penny now, and Mr Dumps has got the 

bad one. Oh, I’ll never, never be able to 

hold up my head in Lemon Village 

again. I’d better pack up and go.” 

[Blyton, 94] 

 

 

  

3. money as a part of buying / selling 

 

Базові репрезентативні лексеми Ілюстративний матеріал 

 

buy 

sell 

pay 

take / give money 

get something for money 

 

 First they bought a bag of sugar.  

Mum waits to pay. [A Year Full 

of Stories, 29] 

I am going to the shops to buy a 

bunch of carrots. [Blyton, 82] 
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         have something for money 

         hand money to someone 

         accept money 

 

 

 

 

 

Jim [fisherman] was taking the 

fish he had caught to market. “ I’ll be 

lucky if I can sell enough fish to buy a 

loaf of bread. ”  [A Year Full of Stories, 

68] 

…she marched those goats off to 

market and sold them for a very good 

price. [A Year Full of Stories, 112]  

 Rick and Davy stored all [corn] 

they needed, and sold the rest at market.            

They came home their pockets bulging 

with coins. [A Year Full of Stories, 116] 

 

 

4. money as payment for goods or jobs done 

 

Базові репрезентативні лексеми Ілюстративний матеріал 

 

fare  

tips  

bill 

price 

charge 

 

 

 

 

 

 

   “I am not going to pay a 

hundred dollars for an old toad…” “…I 

do have one     toad – only one – that I 

can let you have for a somewhat lower 

price.” [Coville, 15] 

“I’ve got to pay Binny’s bill 

again, and I’ve done a whole day’s 

work for Wimple for nothing, for I 

daren’t ask him to give me a good silver 

penny now, and Mr Dumps has got the 

bad one. Oh, I’ll never, never be able to 

hold up my head in Lemon Village 

again. I’d better pack up and go.”  

[Blyton, 94] 

The Taxi-man shrugged his 

shoulders. “That’s the fare,” he said 

calmly… “You can’t go driving in a 

Taxi for love, you know, not with this 

luggage”. 

Miss Andrew snorted and, diving 

her hand into her large pocket took out 

a very small purse. She handed over a 

coin. The Taxi man looked at it and 

turned it over and over in his hand…  

“This for the Driver?” her 

remarked, sarcastically.  

“Certainly not. It’s you fare. I 
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don’t approve of tips,” said Miss 

Andrew. [Travers, 39] 

 

 

 

5. money as worth level 

 

Базові репрезентативні лексеми Ілюстративний матеріал 

worth 

valuable 

cost 

how much 

 

 

 

 

 

 

 

How much does it cost to send a 

letter to Lima? [Bond, 38] 

Be careful! This is valuable 

luggage! [Travers, 37] 

We had nothing to pay to the 

baker that day. 

Ah, Simpkins, old friend” 

exclaimed the tailor…We shall make 

our fortune from this coat, but I am 

worn to a raveling. Take this groat 

(which is our last fourpence) and buy a 

penny’orth of bread, a penny’orth of 

milk and a penny’orth of sausages. And 

with the last penny buy me one 

penn’orth of cherry-coloured silk. But 

do not lose the last penny, Simpkins, for 

I have no more twist. [The world of 

Peter Rabbit and Friends, 107] 

I think the one [painting] 

underneath may be valuable. It may be 

what they call an “old master”…when 

artists ran short of money and couldn’t 

afford any canvas to paint on, they 

sometimes painted on top of …pictures 

by artists who afterwards became 

famous and whose pictures were worth 

a lot of money. [Bond, 87]  

 

 

6. money as wealth-level 

Базові репрезентативні лексеми Ілюстративний матеріал 

 

make a fortune 

short of money 

afford 

have a lot of money 

have not enough money 

 

You see, I haven’t very much 

money. [ Bond, 13] 

Then was it his fifty pence& сould 

he have it? [Dahl, 59] 

His wife, Nancy, was always 
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be rich/ wealthy/well-off 

be poor 

 

 

 

 

 

complaining about not having enough 

money to buy all the things they needed. 

There wasn’t even enough money 

to buy proper food for them all. The 

only meals they could afford were bread 

and margarine for breakfast. [Dahl, 15] 

 Now I am a man of wealth 

[Bedtime Book, 66]  

When will you pay me? Say the 

bells of Old Bailey When I grow rich 

Say the bells of Shoreditch [Bedtime 

Book, 90]  

He just wanted the money to make 

him feel rich! [Blyton, 28] 

 

 

 

7.  money as income and expenditure 

 

Базові репрезентативні лексеми Ілюстративний матеріал 

 

     

 

get 

earn money 

make 

 

keep 

save money 

put  it safely somewhere (in a 

bank/ money-box/ purse) 

 

find          money 

lose 

 

 

 

 

spend  (on)    money 

waste 

 

 

 

 

 

 

 …and the rest of money he would 

take straight back home and give to his 

mother. [Dahl, 61] 

He wanted to buy birthday 

presents for the piglets, but he hadn’t 

saved quite enough. [A Year, 255]  

In the end the only way in which 

he managed to earn a few pennies was 

by shovelling snow in the streets. [Dahl, 

56] 

He had lots of money saved up in 

jam jars, which he kept under his bed. 

But….he was too mean to spend it. [A 

Year, 61]  

If I’d as much money as I could 

spend [Bedtime Book, 97] 

Are you sure you want to spend 

your money on that, Grandpa? [ Dahl, 

52]  

You paid for it. You do it all. 

[Dahl, 53] 

Penny and penny 

Laid up will be many 

Who will not save a penny  
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Shall never have many [Bedtime 

Book, 158] 
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Додаток В 

 

Колискові 

 

1. Come to the window, my baby, with me, 

And look at the stars that shine on the sea! 

There are two little stars that play at bo-peep 

With two little fish far down in the deep; 

And two little frogs cry, “Neap, neap, neap, 

I see a dear babу  that should be asleep.” 

 

2. Bossy- cow, bossy- cow, where do you lie? 

In the green meadows, under the sky. 

 Billy-horse, billy – horse, where do you lie? 

Out in the stable, with nobody nigh. 

Birdies bright, birdies bright, where do you lie? 

Up in the treetops, ever so high! 

Baby dear, baby dear, where do you lie? 

In my warm cradle, with Mother close by. 

 

3. When little baby 

bye-bye goes, 

On mamma`s arm 

reposing, 

Soon he lies beneath 

the clothes, 

Safe in the cradle 

dozing. 

 

4. Golden slumbers kiss your eyes, 
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Smiles awake you when you rise. 

 Sleep, pretty baby, do not cry, 

 And I will sing a lullaby: 

Rock them, rock them, lullaby. 

 

5. If my boy sleeps quietly, 

He shall see the busy bee, 

When it has made its honey fine, 

Dancing in the  bright sunshine. 

If my boy will slumber, 

Angels without number 

Will draw near, so fair and bright, 

For they only come at night. 

 

6. Poor little baby, crying Mum 

Birds and the butterflies 

Flutter round his eyes 

Lullaby, and good night. 

With pink roses bedight 

With lilies o'er spread 

Is my baby's sweet head 

Lay you down now, and rest  

May your slumber be blessed 

Lay you down now, and rest 

May your slumber be blessed! 

 

7. Lullaby, and good night 

You're your mother's delight 

Shining angels beside 

My darling abide. 
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Soft and warm is your bed 

Close your eyes and rest your head 

Soft and warm is your bed. 

Close your eyes and rest your head. 

 

8. Sleepyhead, close your eyes 

Mother's right here beside you 

I'll protect you from harm 

You will wake in my arms 

Guardian angels are near 

So sleep on, with no fear 

Guardian angels are near 

So sleep on, with no fear. 

 

9. Rock-a-bye baby, on the treetop 

When the wind blows, the cradle will rock 

When the bough breaks, the cradle will fall 

And down will come baby, cradle and all 

 

10. Baby is drowsing, 

Cosy and fair. 

Mother sits near, 

In her rocking chair. 

Forward and back, 

The cradle she swings, 

And though baby sleeps, 

He hears what she sings. 
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Додаток Д 

 

Схеми концептів 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



260 
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Додаток Е 
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