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 ПЕРЕЛІК  

УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СИМВОЛІВ 

 

 

 Термінологічні скорочення 

гіперК  – гіперконцепт 

гіпоК – гіпоконцепт 

ДДВ – дитина дошкільного віку 

Е – екшен-вірші  

З – загадки 

ІД – інфантичний дискурс 

ІВТ, ІВ-текст     – інфантичний віршований текст 

ІВФ – інфантичний віршований фольклор 

ІКС – інфантична картина світу 

ІМКС – інфантична мовна картина світу 

катаК – катаконцепт 

ККП – когнітивно-комунікативна парадигма 

КС  – картина світу 

мезоК – мезоконцепт 

МКС – мовна картина світу 

ПТ – поетичний текст 

Р – рахівнички 

С – скоромовки 

ЧФ – часова форма 

 Символи 

|                       – маркер кінця віршованої строки  

                     – ненаголошений склад 

                    – наголошений склад 

< >                   – пропуск фрагменту тексту, не релевантного для поточного аналізу  

                     – еліпс/ис 
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В С Т У П  

 

 

Дисертацію присвячено вивченню шляхів і способів вербального аранжу-

вання інфантичних віршованих текстів (ІВТ) сучасної англійської мови. ІВТ є 

важливою ланкою онтогенезу мовлення в системі "від дитини – до дорослого". 

При цьому інтерес до того, як і що говорить дитина, з часом не тільки не слабне, 

а й посилюється. Лінгвістика дитячого мовлення (онтолінгвістика) належить до 

розряду молодих і входить до кола антропоцентричних наук. Якщо для онто-

лінгвістики важливим є мовлення дитини в динаміці свого поступального 

розвитку, то для лінгвістики тексту – результат мовлення безвідносно до віку, 

той, що його зафіксовано на певному матеріальному носії у вигляді деякого 

завершеного інтелектуального продукту.  

І в першому, і у другому випадках до центру дослідницької уваги потрапляє 

феномен "текст" зі всіма притаманними йому ознаками, властивостями і пара-

метрами, найважливішими серед яких є когнітивні та комунікативні. Фокус уваги 

на когнітивно-комунікативній організації мови і мовлення має своїм наслідком ви-

никнення таких наукових дисциплін, як текстологія (В.В. Богданов [25], І.Р. Галь-

перін [52], А.П. Загнітко [85], С.Т. Золян [93], Ю.А. Левицький [152], Т.В. Радзієв-

ська [221], В.О. Самохіна [231], О.О. Селіванова [233], К.А. Філіпов [271], 

R.E. Longacre [2000], D. McIntyre [2007], В. Sandig [2006] та ін.) і дискурсологія 

(В.Г. Борботько [29], В.І. Карасик [101], М.Л. Макаров [162], К.С. Серажим [237], 

В.А. Ущина [268], І.Є. Фролова [274], В.Є. Чернявська [287], І.С. Шевченко [295], 

V. K Bhatia [308], T. A. Dijk [333], D. Nunan [385], H.G. Widdowson [412] та ін.), 

кожен зі своїми спадними напрямами та підходами – типологічним, генрологічним, 

поетичним, концептуальним тощо.  

Дослідження англомовних ІВТ у межах тексто-дискурсивного підходу 

видається логічним з огляду на те, що вони разом з іншими жанровими формами 

фольклорно-поетичної творчості є невід'ємною частиною лінгвокультури. Не 

випадково їм приділялася певна увага як у класичних працях (Ж. Піаже [195]), 



 6 

так і у працях сучасних дослідників (А.О. Єгорова [75], Н.Г. Мальцева [164], 

Ю.С. Наконєчна [178] та ін.). Однак наукові розвідки, присвячені ІВТ, є, по-пер-

ше, малочисленими і, по-друге, фрагментарними, оскільки стосуються здебіль-

шого літературознавства, ніж мовознавства. Відтак проблема англомовних ІВТ 

все ще залишається далекою від свого розв'язання, що є вагомим мотивом їх 

комплексного розгляду з урахуванням когнітивних і комунікативних чинників їх 

продукування й використання в дискурсі.  

Актуальність теми дисертації зумовлена загальною тенденцією сучасної 

лінгвістики до аналізу різних жанрових форм крізь призму когнітивно-комуніка-

тивної парадигми знання з її підвищеним інтересом до людського фактора в мові, 

до мовних картин світу і стилістичної своєрідності текстових побудов, у т.ч. й 

диференційованих за віком. Вивчення шляхів і способів мовного аранжування 

текстів різних жанрів, різного поетичного статусу і різної вікової та ґендерної 

спрямованості є на часі й з огляду на необхідність осмислення соціокультурного 

профілю суспільства, що не в останню чергу задається й дитячою сферою спілку-

вання. З'ясування системної організації англомовних ІВТ уможливлює відтворен-

ня специфічної моделі їх вербалізації, яка ґрунтується на відборі та використанні 

відповідних мовних засобів.  

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

тема якої затверджена науково-технічною радою Запорізького національного 

університету 19 травня 2016 р. (протокол № 10), виконана в межах комплексної 

міжкафедральної наукової теми факультету іноземної філології ЗНУ "Когнітив-

но-дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць" (номер  державної  

реєстрації 0103U002181).  

Мета дослідження полягає у з’ясуванні когнітивно-комунікативної органі-

зації англомовних інфантичних віршованих текстів. Досягнення поставленої ме-

ти передбачає розв'язання таких конкретних завдань:  

1) здійснити теоретичне узагальнення феноменів "текст" і "дискурс" та з'я-

сувати місце і роль ІВТ в інфантичній картині світу;  
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2) розробити методику комплексного дослідження когнітивно-комунікатив-

них властивостей англомовних ІВТ;  

3) виокремити тематико-ідеографічні типи англомовних ІВТ на основі пев-

них жанрово-ідеографічних принципів; 

4) описати концептосистему ІВТ шляхом окреслення інвентарю властивих 

їй концептів різного ієрархічного статусу та їхньої комбінаторики; 

5) встановити особливості конституювання та функціонування предикатив-

ної мережі ІВТ у вимірах темпоральності, модальності та персональності; 

6) розкрити шляхи і способи функціонально-синтаксичного аранжування 

простого і складного речення в англомовних ІВТ;  

7) визначити лінгвостилістичну своєрідність англомовних ІВТ щодо вико-

ристання преферентних стилістичних засобів, прийомів і фігур.  

Об’єктом дослідження є англомовні інфантичні віршовані тексти – фольк-

лорно-поетичні твори для дітей дошкільного віку.  

Предмет дослідження – когнітивно-семантичні та комунікативно-функціо-

нальні властивості англомовних інфантичних віршованих текстів. 

Матеріалом дослідження слугували 1000 англомовних ІВТ, пропорційно 

представлених чотирма жанрово-ідеографічними типами – загадками (З), рахів-

ничками (Р), скоромовками (С) і екшен-віршами (Е), обсягом 250 одиниць ко-

жен. Тексти дібрано з англомовних збірок віршів для дітей дошкільного віку 

(R. Briggs [443], K. Greenway [444], J.O. Halliwell [445], A. Rackham [450], 

A. Scheffler [453] та ін., найвідомішою серед яких є серія  "Mother Goose",  що 

систематично оновлюється та доповнюється новими текстами. 

Методи дослідження. Вибір методів зумовлено когнітивно-комунікативним пі-

дходом до мовних і мовленнєвих явищ, який, ґрунтуючись на загальнонаукових 

методах індукції та дедукції, аналізу та синтезу, абстрагування та конкретизації, 

передбачає комплексне застосування таких методів лінгвістичного аналізу, як те-

оретичне узагальнення (для осмислення основних наукових поглядів на дискурс, 

текст і мовну картину світу), описовий (для виокремлення та систематизації жан-

рово-ідеографічних типів ІВТ), лінгвоконцептуальний (для моделювання кон-
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цептосистеми ІВТ), функціонально-граматичний (для усвідомлення шляхів і 

способів морфологічного та синтаксичного аранжування ІВТ) і лінгвостилісти-

чний (для  опису  стилістичних фігур, прийомів і засобів, вживаних в ІВТ). Як 

допоміжні дослідницькі методи в роботі застосовувалися прийоми спостереження, 

класифікації та систематизації, етимологічного й лексикографічного аналізу, а та-

кож елементи кількісних підрахунків. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній на основі спеціально 

розробленої методики комплексного когнітивно-комунікативного аналізу впер-

ше: з'ясовано роль і місце ІВТ в англомовному художньому дискурсі; описано 

закономірності його конституювання та використання в дитячому спілкуванні; 

запропоновано жанрово-ідеографічну типологію англомовних ІВТ; змодельова-

но своєрідну дискурсивно детерміновану концептосистему ІВТ в опорі на інвен-

тар концептів різного ієрархічного статусу та їхню комбінаторику; визначено 

шляхи і способи граматичного оформлення ІВТ, у якому функціонально  реле-

вантними виявляються особлива предикативна мережа та специфічний синтак-

сис; розкрито механізм стилістичного аранжування ІВТ, що спирається на се-

лекцію преферентних стилістичних засобів, прийомів і фігур та їх конвергенцію, 

зумовлених лінгвопсихологічними особливостями дитячого мовлення.  

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її результати і висновки 

становлять певний внесок у когнітивну і комунікативну лінгвістику, зокрема у 

лінгвоконцептологію, лінгвостилістику, текстологію та функціональну граматику. 

Для германістики особливої ваги набуває моделювання  концептосистеми  англо-

мовних ІВТ і лінгвостилістичний опис їхнього текстового простору. Запропонова-

ний підхід сприяє розширенню знань і уявлень щодо теорії номінації, мовленнєвих 

жанрів і стилів, художньої комунікації. Дослідження концептуальної організації, 

граматичного та стилістичного аранжування англомовних ІВТ може стати в на-

годі у вивченні аналогічних або споріднених явищ в інших природних мовах.  

Практичне значення роботи зумовлюється можливістю застосування її ре-

зультатів у лекційних курсах сучасної aнглiйськoї мови – теоретичної граматики 

(розділи "Синтаксис простого і складного речення", "Речення на комунікатив-
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ному рівні"), стилістики (poздiли "Засоби і фігури мовлення", "Стилiстикa 

тeксту"), лeксикoлoгiї (poздiл "Лeксичнa сeмaнтикa"), у спeцкуpсaх з когнітивної 

та комунікативної лінгвістики та лінгвістики тексту. Результати і матеріал дос-

лідження можуть бути використані у лінгводидактиці під час викладання англій-

ської мови як іноземної, а також для розробки навчально-методичних матеріалів 

з інтерпретації тексту і дипломного проектування. 

Положення, які винесено на захист 

1. Інфантичний віршований текст – це змістовно й композиційно завершене 

художньо-описове повідомлення фольклорного характеру, що постає як вер-

бально цільнооформлена комунікативна одиниця малого формату, витримана в 

єдиному тематичному регістрі, яка відбиває систему цінностей, максимально 

наближених до життєвого світу дитини дошкільного віку, та має на меті задово-

лення її розважально-ігрових та інформаційно-пізнавальних потреб і в такий 

спосіб стає засобом її соціалізації.  

2. Описуючи реалії буття, природний світ, сімейні стосунки, людський 

організм та інші явища інфантичної картини світу, корпус англомовних ІВТ не є 

ані типологічно, ані генрологічно, ані структурно гомогенним. Найбільш 

поширеними є такі його типи, як екшен-вірші, загадки, рахівнички і скоромовки. 

Маючи у своїй основі єдиний жанрово-ідеографічний інваріант – бути засобом 

пізнавально-ігрової активності дитини, – вони варіативно різняться між собою і 

за тематикою, і за метрикою, і за специфікою використання мовних засобів.  

3. Концептосистема ІВТ являє собою складне ментальне утворення, у якому 

вирізняються одиниці висхідного і спадного рівнів абстракції, ієрархічно 

пов’язані між собою відношеннями гіперо-, гіпо-, мезо- і катанімії. Ментальними 

одиницями ІВТ найвищого рівня абстракції є гіперконцепти – домени ЛЮДИНА, 

ПРИРОДА, ПОБУТ, РОЗВАГИ і СУСПІЛЬСТВО, яким підпорядковано 

відповідні концепти спадних рівнів абстракції. Найбільш розлого представлені 

серед них є гіпоконцепти ФАУНА, ФЛОРА, СТРАВИ, РЕЧІ, ГАРДЕРОБ, ТІЛО, СТОСУНКИ, 
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ЕМОЦІЇ, СПОРТ, СВЯТА, РЕЛІГІЯ. Разом з підпорядкованими їм більш дрібними (ка-

та)концептами вони є константами інфантичної картини світу. 

4. Ментальна цілісність концепосистми ІВТ базується не лише на спільності 

поняттєвих, образних і оцінних ознак концепту, а й на їхній сполучуваності. Ос-

нову кон’юнкційних зв’язків концептів різного ієрархічного статусу утворює 

комбінаторний алгоритм двоякого роду – внутрішній і зовнішній. Зовнішні 

зв’язки – зв’язки між концептами, які належать до одного й того ж домену, 

внутрішні – до різних.  

5. Предикативна організація ІВТ пов’язана насамперед з темпоральною, мо-

дальною та персональною мережами тексмту. Перша тяжіє до часових форм 

теперішнього неозначеного та на їх комбінаторики, яка може набувати гомо- і 

гетеротемпорального характеру. Друга конституюється на основі використання 

засобів внутрішньої та зовнішньої модальності з превалюванням внутрішньої, 

особливо імперативу. Персональна мережа ІВТ має справу переважно з актив-

ним станом, у межах якого перевага віддається повідомленням від третьої особи 

однини.  

6. Синтаксичне аранжування ІВ-текстів має у своїй основі мінімальну струк-

турну схему, від якої відштовхуються процеси модифікації, що спричиняють 

варіювання і простого, і складного речення, пов’язане з пристосуванням 

матеріальної форми до позамовного змісту, актуального для дитячого мовлення. 

У такий спосіб домінантним стає використання складного речення: спираючись 

на усталену єдність пара-, гіпо- і політактичних структур, ІВТ віддає перевагу тим 

його типам, які відбивають логічно прозорі відношення координації (єднальні, 

протиставні, розділові) та субординації (суб'єктні, об’єктні, атрибутивні, 

каузальні). 

7. Стилістичне аранжування ІВ-текстів пов’язане зі специфічно-поетичним 

добором емоційно забарвленої лексики, що має відповідати принципам евфонії, 

а також з метафорою, алітерацією, асонансом, звуконаслідуванням. Всі вони на-

лежать до фігур субституції або едиції та можуть активно використовуватися не 

тільки дивергентно, але й конвергентно, тобто у вигляді певної множини різних 
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прийомів, фігур і засобів у одній точці тексту. Особливої актуальності тут набу-

вають лексична, лексико-синтаксична, фоно-лексична та змішана конвергенції. 

Едиція, субституція та конвергенція разом і кожна окремо здатні підкреслювати 

емфатичність думки, гостроту сприйняття, надзвичайність буденного, а також 

створювати атмосферу чарівного, нереального, казкового. 

Апробація роботи. Основні положення й результати дисертації пройшли 

апробацію на семи міжнародних конференціях: "Филология, искусствоведение и 

культурология: тенденции развития" (Новосибірськ 2013), "Сучасна англістика і 

романістика: перший рубіж нового тисячоліття" (Харків 2013), "Актуальные 

проблемы филологии и культурологии" (Хабаровськ 2014), "Іноземна філологія 

у ХХІ ст." (Запоріжжя 2014), "Мова та література в полікультурному просторі" 

(Львів 2015), "Міжнародна комунікація: мова – культура – особистість" (Острог 

2015), "Пріоритети германського та романського мовознавства" (Луцьк 2016); на 

двох всeукрaїнських науково-практичних конференціях: "Сучасна германістика: 

теорія і практика" (Дніпропетровськ 2012, 2015). 

Публікації. За темою дослідження опубліковано 15 наукових праць, із них – 

сім у фахових виданнях ДАК України (3,06 д.а.), три – у зарубіжних виданнях 

(1,1 д.а.), одна інтернет-публікація (0,3 д.а.) та чотири тези доповідей на конфе-

ренціях різного статусу ( 0,6 д.а.). Загальний обсяг публікацій – 5,06 д.а.  

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох роз-

ділів, висновків до них, загальних висновків і списку використаної літератури 

(453 джерела, із них 147 – іноземними мовами).  Дисертація  містить  4  рисунки, 

2 таблиці та 10 додатків.  

У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається об'єкт і предмет, 

формулюються мета і завдання, окрепрслюються матеріал і методи, визначаються 

наукова новизна, теоретична і практична значущість одержаних результатів.  

У першому розділі висвітлено основні теоретичні положення, які вироблено 

на тлі існуючих наукових уявлень щодо лінгвальної суті досліджуваного 

об’єкта. Тут же викладено лінгвофілософські засади дослідження, сформульова-

но його концептуальний апарат, розглянуто й уточнено базові поняття, необхідні 
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для подальшого аналізу.  

У другому розділі відбито мeтoдику вивчення ІВТ iз зaлучeнням мeтoдiв   

когнітивно-функціонального дослідження, зa якoї здійснено кoмплeкснe ви-

вчeння жaнpoвoгo, тeкстoвoгo, мoвнoгo, кoнцeптуaльнoгo aспeктiв інфантичної 

кapтини свiту, та мовленнєво-функціональний устрій ІВТ. 

У третьому розділі висвітлено лінгвокогнітивні властивості ІВТ, для чого 

описано їхню тематико-ідеографічну типологію та окреслено їх концептосистему 

на предмет ієрархічної структури концептів різних рівнів абстракції, а також 

з’ясовано шляхи і способи дискурсивної сполучуваності концептів в ІВТ. 

У четвертому розділі здійснено опис функціонально-комунікативного аран-

жування англомовних ІВТ з урахуванням таких дискурсивно значущих аспектів, 

як предикативна мережа, функціональна специфіка простого та складного речен-

ня, а також лінгвостилістична своєрідність використовуваних мовних засобів.  

У загальних висновках представлено основні результати проведеного дослі-

дження, зазначено релевантні в когнітивно-комунікативному аспекті властивості 

англомовних ІВТ, окреслено перспективи подальших розвідок. 
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Розділ 1 

 

МІСЦЕ  І  РОЛЬ  ВІРШОВАНОГО  ТЕКСТУ 

В  ІНФАНТИЧНІЙ  КАРТИНІ  СВІТУ 

 

 

 

1.1. Лінгвальна природа дискурсу й тексту 

 

Інтеграція когнітивної та комунікативної лінгвістики в єдину когнінтивно-

комунікативну парадигму відбувається щонайменше у два способи: експансією 

когнітивістики в галузь комунікації і, навпаки, проникненням комунікативних 

розвідок у сферу когнітивістики. О.С. Кубрякова пише: "... вивчати кожне мовне 

явище варто в його використанні – у тексті й дискурсі, а когнітивний підхід має 

бути доповнений дискурсивним аналізом і спостереженнями за функціонуван-

ням існуючих форм і створенням нових" [131, с. 18]. У той же час у соціолінгвіс-

тичних і етнокультурних студіях [339; 386; 392], в когнітивній прагмалінгвістиці 

[296; 324 та ін.] когнітивні стратегії дискурсу мають бути розширеними за раху-

нок антропологічного чинника.  

 

1.1.1. До співвідношення понять "текст" і "дискурс". За останні 

десятиріччя поряд із терміном "текст" набув поширення і термін "дискурс", про-

те залишається проблематичним питання їх співвідношення. Початково термін 

"дискурс" ототожнювався з терміном "текст", а позначувані ними поняття розг-

лядалися як синоніми. З розвитком теорії комунікацій, соціолінгвістики, психо-

лінгвістики зміст цих понять став отримував різний смисл. Першим спробував 

розвести ці поняття Т.А. ван Дейк [69], але і в його роботах вони завжди плута-

ються, що й зрозуміло: англ. discourse вживається як у значенні "текст", так і як 

просто "розмова". Тож проблема і досі належить до ключових у сучасній лінгві-

стиці [21, с. 78].  
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Дискурс є одним із найскладніших феноменів, які мають чинність у найви-

щій реальності мови – дискурсивній діяльності [104, с. 39-40; 130, с. 9]. Однак у 

більшості вітчизняних і зарубіжних праць (В.Г. Борботько [29], І.Р. Буніятова 

[34], С.Є. Кегеян [106], Г.Г. Почепцов [211]; І.І. Чумак-Жунь [288] та ін.) "дис-

курс" розуміють як цілісний мовленнєвий твір у розмаїтті його когнітивних і 

комунікативних начал.  

На думку Н.Д. Арутюнової, однією своєю стороною дискурс звертається до 

прагматичної ситуації, яка залучається для визначення його зв’язності, для 

з’ясування його імплікацій та пресупозицій, для його інтерпретації. Іншою сто-

роною дискурс звертається до ментальних процесів учасників комунікації: етно-

графічним, психологічним і соціокультурним правилам і стратегіям породження 

та розуміння мовлення в тих чи інших умовах, що визначають необхідний темп 

мовлення, ступінь його зв’язності, співвідношення загального та конкретного, 

нового та відомого, суб’єктивного та об'єктивного, експліцитного та імпліцитно-

го змісту дискурсу, міру його спонтанності, вибір засобів для досягнення мети, 

фіксацію точки зору мовця та ін. [432, с. 137]. Підтверджують когнітивну спря-

мованість дискурсу й інші науковці, які наголошують, що він пов’язаний з рів-

нем розвитку суспільства, з його історією та культурою, з картиною світу [117, 

с. 12; 273, с. 226-227]. 

Тож дискурс визначають як "зв’язний текст у сукупності з екстралінгвісти-

чними, прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими фактора-

ми, текст узятий в поняттєвому аспекті; мовлення у вигляді цілеспрямованої со-

ціальної дії, як компонент, що бере участь у взаємодії людей і механізмах їх сві-

домості. Дискурс – це мовлення, занурене в життя" [432, с. 137].  

Серед найпоширеніших тлумачень у лінгвістиці можна зазначити визначен-

ня дискурсу як мови вище рівня речення чи словосполучення [404], як вислов-

лення [392], як сукупність функціонально організованих одиниць мови [196, 

с. 172-173; 288], як різнобічне вживання мови [104, с. 39-40; 341, с. 65]. На цьому 

тлі В.І. Карасик фіксує декілька підходів до розуміння суті дискурсу – комуніка-

тивний, синтаксичний, стилістичний та соціопрагматичний [98, с. 25]. 
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Поширеним у лінгвістиці є й розуміння дискурсу як довгого відрізку усного 

діалогу, протиставленого письмовому тексту [177; 325]. Термін "дискурс" іноді 

інтерпретується як зв’язний текст, усно-розмовна форма тексту [335], діалог [398; 

325]. На підставі цієї дихотомії деякі вчені розрізняють лінгвістику дискурсу (її 

об’єкт – усне мовлення) та лінгвістику тексту (її об’єкт – письмове мовлення) 

[270, с. 18]. Іноді мовлення й текст розглядаються як два аспекти дискурсу [405]. 

Не можна не помітити, що протиставлення двох ключових феноменів лінг-

вістики – дискурсу й тексту – почалося включення першого з них до наукового 

обігу. Одразу на це звернув увагу Д. Кініві, який ще в 1981 році наголошував, 

що дискурс не є мовною системою, а є мовленнєвим процесом, існування якого 

на тлі зануреності в ситуативний і культурний контексти напряму залежить від 

існування тексту [366, с. 22-23]. 

Стосовно співвідношення двох аналізованих явищ О.С. Кубрякова пише, що 

під дискурсом слід мати на увазі когнітивний процес, пов’язаний з реальним 

продукуванням мовлення, зі створенням мовленнєвого твору, а текст є кінцевим 

результатом процесу мовленнєвої діяльності, що виливається в певну закінчену 

(зафіксовану) форму [423, с. 19-20]. Такий підхід спричинив доволі поширений 

погляд на обидва феномени – широкий (дискурс) і вузький (текст). Найбільш 

виразно цю думку формулює В.В. Богданов: "Дискурс розуміється широко – як 

усе, що говориться та пишеться, <…> у будь-якій репрезентації: звуковій, графіч-

ній, електронній. Текст (у вузькому розумінні) – це мовний матеріал, зафіксова-

ний на тому чи іншому матеріальному носії <…> за допомогою письма. Таким 

чином, терміни "мовлення" і "текст" будуть видовими по відношенню до поєд-

нуючого їх родового терміна "дискурс" [25, с. 5-6].  

Досить детально взаємозв’язки тексту й дискурсу аналізує А.Ю. Попов, який 

протиставляє дискурс і текст за такими параметрами: спонтанність vs каноніч-

ність, динамічність vs статичність, спрямованість на появу реакції співрозмовника 

vs інтерактивна закритість, обмеженість у часі vs довільність вибору довжини тек-

сту адресантом, орієнтованість на живу аудиторію vs орієнтованість на аудиторію 

абстрактну, необмеженість vs необмеженість у виборі засобів вираження, конкрет-
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ність ситуації протікання дискурсу vs невідома ситуація сприйняття тексту та ін. 

[207, с. 130-137]. Не можна не помітити, що ці ознаки стосуються не тільки й не 

стільки протиставлення "дискурс – текст", стільки протиставлення "мовлення – 

мова", які можна вважати пройденим етапом у розвитку лінгвістики. 

Іншим параметром протиставлення є фактор ситуативності, згідно з яким 

дискурс – це "текст плюс ситуація", а текст – це "дискурс мінус ситуація" [286; 

387, с. 240]. При такому підході знову актуальним стає протиставлення усного та 

писемного мовлення [303; 313; 323; 327 та ін.]. Усні та письмові висловлення різ-

няться за ситуативно-комунікативним використанням і цілями [345, с. 6], хоча пи-

сьмова система ґрунтується на одиницях усного мовлення [376, с. 39]. О.Б. Сиро-

тиніна вказує на те, що форма мовлення накладає відбиток на мовленнєві твори 

різних функціональних стилів, однак сама по собі не складає єдиного різновиду 

мови [240, с. 25]. Мабуть, розмежування дискурсу й тексту на підставі параметра 

"ситуація" є всього-на-всього лінгвістичною метафорою, яка суттєво не впливає 

на відмежування одного від іншого, а протиставлення усної та писемної форм мо-

влення є спробою термінологічного перейменування понять.  

Відчуваючи це, деякі лінгвісти намагаються провести лінію розмежування 

на підставі фактору інтерактивності: дискурс – інтерактивний спосіб мовленнє-

вої взаємодії, текст – неінтерактивний, що передбачає їх пояснення в системі 

"діалог – монолог" і, відповідно, виводить нас на їх розуміння як двох, а то й 

трьох архітектоніко-мовленнєвих форм. Однак це протиставлення умовне не 

тільки тому, що умовним є поняття діалогічності, а й тому, що умовним є понят-

тя архітектоніко-мовленнєвої форми, оскільки в тексті зустрічаються всі три її 

різновиди – монолог, діалог, полілог.  

Беручи до уваги описані вище властивості тексту й дискурсу, де дискурс – 

"більш широке поняття, ніж текст" [107, с. 307], можна вважати, що обидва 

пов’язані причинно-наслідковими відношеннями: текст є результатом дискурсу 

[155, с. 130]. Текст виникає в результаті певного процесу, але в кінцевому рахун-

ку постає як деякий завершений інтелектуальний продукт, зафіксований на пев-

ному матеріальному носії. Дискурс же є континуальним  феноменом, який має 
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чинність у часі та просторі і не є зафіксованим на якомусь носії. Таким чином 

дискурс матеріалізується тільки в сукупності текстів – усних і письмових, які є 

його конструктивними одиницями. 

З огляду на це, найбільш прийнятним для нaшoгo дoсліджeння є диферен-

ційне рoзуміння дискурсу й тeксту В.Є. Чeрнявською: "Дискурс – цe сукупність 

темaтичнo спільних тeкстів, кoжeн з яких сприймaється й ідeнтифікується як 

мовний кoрeлят пeвнoї сoціaльнo-культурнoї практики" [286, с. 93; 287, с. 17]. 

При цьoму вoнa зaстeрігaє, щo змістoвнo-тeмaтичнa тa інтeнційнa схoжість 

тeкстів мaє oб'єктивнo спoстeрігaтися тa інтрeпрeтувaтися, a нe дoвільнo 

кoнструювaтися [286, с. 92]. 

Aнaлoгічнe пoстулює й A.М. Прихoдькo. Він гoвoрить прo дискурс в 

єднoсті тaких пaрaмeтрів, як сeрeдoвищe, рeжим і стиль спілкувaння, ввaжaючи 

йoгo рoдoвим пoняттям пo віднoшeнню дo тeкстів як йoгo видoвих проявів. Він 

пропoнує рoзглядaти тeкст як чaсткoвe явищe, щo є кoнститутивнoю oдиницeю 

дискурсу, a дискурс – як зaгaльнe, щo є oдиницeю вищoгo рівня aбстрaкції, під 

"пaтрoнaтoм" якoї існує пoтeнційнo бeзкінeчнa кількість кoнкрeтних і рeaльних 

тeкстів (він називає їх n-множиною) [215, с. 38]. 

Попри каузальність та інтегрованість у мовлення понять "текст" і "дискурс", 

питання щодо їх співвідношення залишається й сьогодні дискусійним, а самі во-

ни продовжують ототожнюватися і вважатися термінологічними синонімами.  

 

1.1.2. Текст як конститутивна одиниця дискурсу.  Дискурс можна 

розглядати як вербалізовану мисленнєву діяльність, що включає в себе не лише 

власне лінгвістичні, але й екстралінгвістичні компоненти, а текст  –  як елемен-

тарну (базову, мінімальну, основну) одиницю дискурсу [155, с. 130]. Відповідно 

до цього особливої уваги потребує поняття "текст" – власне з’ясування того, що 

входить в це неоднозначне поняття.  

Розуміння тексту як продукту мовлення, як статичного об’єкта, що не розк-

ладається на частини, як когерентної множинності тема-рематичних послідовно-

стей доповнюється результативно-діяльнісним: текст – комунікативний твір, 
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"складне лінгвальне утворення, що інтегрує в собі образ позамовної дійсності, 

комунікативну дію, специфічну формальну структуру" [220, с. 5].  

Більшість дослідників, оперуючи терміном "текст", або уникає давати йому 

визначення як універсальної мовної одиниці, або дефінують його, наголошуючи 

на якійсь важливій, на їх погляд, ознаці – як, наприклад: "писемний чи усний по-

тік, що являє собою послідовність звукових, графемних елементів у синтаксич-

них структурах, які виражають комплекс пов’язаних між собою суджень" [73, с. 

35]. Схожого погляду дотримувався й Д.Х. Баранник, який визначав текст як пи-

семний або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність ви-

словлень, об’єднаних у ближчій перспективі смисловими і формально-граматич-

ними зв’язками, а в загальнокомпозиційному, дистантному плані – спільною те-

матикою і сюжетною заданістю [431, с. 490]. 

Усне та письмове мовлення (вербальна форма вираження), втілене у вигляді 

тексту, є однією з найбільш поширених форм передачі інформації. Так, текст є 

продуктом мисленнєво-мовленнєвої діяльності адресанта, що відбиває сукуп-

ність латентних і зовнішніх процесів, які охоплюють низку ментальних і мотор-

них знаків адресанта, починаючи від мовленнєвої інтенції  та  закінчуючи фона-

цією / написанням зовнішнього тексту [97, с. 152; 189, с. 127]. "Текст – це знако-

ва фіксація дискурсу в письмовій формі" [47, с. 218]. 

На тлі сказаного можна узагальнити основні міркування лінгвістів  щодо  

тексту як головної одиниці комунікації: 

• текст – продукт мовця, результат низки селективних мовних операцій, які 

забезпечують його своєрідність [46; 255, с. 212]; 

• текст – творіння формальних і змістових категорій, які відображають екст-

ра- та інтралінгвальні реальності [155, с. 130]; 

• текст – комунікативна одиниця, що існує в момент свого породження та 

сприйняття [277, с. 233], а мовні засоби – лише інструментарій реалізації намірів 

мовця [173, с. 134]; 

• текст – витвір людини, який пов’язаний з особливостями людської свідо-

мості та мислення [273, с. 226]; 
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• текст відтворюється при кожному своєму прочитуванні.  

Остання думка є дуже важливою для нашого дослідження проблеми та чи 

не найголовнішою з огляду на те, що сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву 

презумпція текстуальної природи знання, яка постулює думку про те, що будь-

яке людське знання подається в текстах, фіксується в текстах і породжується те-

кстами [93, с. 217]. Оскільки тексти, пише В.Є Чернявська,  відображають і ви-

ражають знання вибірково та цілеспрямовано, то окремий текст слід вважати 

"проміжною інстанцією" від одних (текстів) до створення інших (текстів "на па-

пері") та відправною точкою для рецептивної переробки того знання, яке міс-

титься у свідомості адресата ("текст у голові") [287, с. 79].  

Вважаємо однак, що процес породження тексту і процес породження знан-

ня є процесами взаємозумовленими: одне не існує без іншого. Породження текс-

ту, вмотивоване знанням, є відображенням знання, але це відбувається не безпо-

середньо, а через перцепцію позамовної ситуації мовцем і через її відображення 

у свідомості адресанта. "Принципово не можна побудувати речення зі слів при-

родної мови таким чином, щоб було відсутнє відображення при наявності того, 

що відображається, тобто так, щоб знак співвідносився з дійсністю, оминаючи її 

відображення в людській голові" [159, с. 19].  

Не менш проблематичними для лінгвістичного загалу є й диференційні 

ознаки тексту. Спираючись на точку зору О.І. Москальскої про три "цілісності", 

що зумовлюють і забезпечують автономність мовленнєвої побудови, можна го-

ворити про такі ознаки тексту, як смислова, комунікативна і структурна ціліс-

ність [177, с. 17-30]. Ці характеристики єдині для всіх текстів, як і текстотвірні 

категорії, що покладені в їх основу (див. рис. 1.1).  

Згідно з рис. 1.1 тематична єдність охоплює концепт, семантику  й  логіку 

тексту. Під концептом розуміється глибинне значення, згорнена смислова струк-

тура, що втілює мотиви й інтенції, які призводять до породження тексту. Семан-

тичну будову тексту утворюють елементи значень, що містяться в ньому, вони ж 

започатковують і тему – "смислове ядро" тексту. Логічна будова – це послідовна 

структура розміщення смислових елементів у процесі розгортання тексту. 
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Рис. 1.1. Ознаки та категорії тексту 

 

Комунікативна єдність (див. Додаток А) зумовлюється мовленнєвою спря-

мованістю тексту – "незалежно від суб’єктів мовної діяльності, умови комуніка-

ції вимагають, щоб текст, якщо він є основною одиницею спілкування, здійсню-

вав певний вплив" [19, с. 10]. Звідси й мета комунікації – вплив (сугестивний, 

персуазивний, епістемічний тощо) на адресата-реципієнта і породження його 

ментально-емоційної реакції.  

Структурна єдність має конкретне формально-знакове вираження у вигляді 

мовних засобів, які можна інвентаризувати і класифікувати [277, с. 234]. 

Таким чином, сприймаючи текст, адресат через вербалізовану форму усві-

домлює комунікативну цілеспрямованість, внутрішню логіку й значення тексту, 

що призводить до розуміння його концепту.  

 

 

1.2. Феномен "інфант" і картина світу 

 

Визначення поняття "дитина", так само як і поняття "дорослий", міняється 

залежно від культурних особливостей країни. Конвенція ООН з прав дитини ви-

значає дитину як людську істоту, яка не досягла віку вісімнадцяти років [116], 

але пріоритет у цій сфері залишається за національними законодавствами. Нау-
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ка, яка займається проблемами дитини, називається інфантологією (поряд із цим 

– пубертологія, ювентологія, матуріологія).  

Інфантологія – науковий напрям, що вивчає процеси і механізми, які су-

проводжують фізичний і психічний розвиток дитини під час дорослішання [41; 

84; 312]. Вікові рамки можуть бути різними в різних культурах. Згідно з сучас-

ними уявленнями етапи розвитку дитини є такими:  

 новонароджений (перший місяць після народження),  

 немовля (до 1,5 року),  

 малюк (1,5 – 6 років),  

 хлопчик / дівчинка (молодший шкільний вік – 7-10 років), 

 підліток (середній шкільний вік – 11-12 років); 

 тінейджер, отрок, юнак (старший шкільний вік – 13-19 років); 

 парубок / дівчина (20 років). 

Термін "немовля" зазвичай застосовується для дітей молодшого віку від од-

ного до дванадцяти місяців. Однак визначення можуть різнитися між народжен-

ням і першим роком або навіть між народженням і дворіччям. Новонароджене 

немовля уналежнюють до немовляти в перші 28 днів з народження [439, с. 8].  

Поряд із цим у медицині, психології та психіатрії побутує термін "інфант" 

(від лат. іnfans 'юний, малюк, дитина'), який етимологічно походить від лат. in- 

'не-, без-' + fāri 'говорити' та праіндоєвр. bha- 'говорити') [357]. Стосовно людини 

цей термін зазвичай вживається з синонімами "дитина" або "дитя", але останнім 

часом застосовується до будь-якої маленької дитини. У Великій Британії та Пів-

нічній Ірландії в юридичній сфері популярності набуває термін infancy, який по-

значає правову людину віком від народження до вісімнадцяти років [435], однак 

більш поширеним в англомовному лінгвосоціумі є розуміння інфанта як людини 

віком від трьох до шести років [367].  

Тож тут і далі термін інфантичний (infantilis – дитячий) використовується 

стосовно дитини віком від трьох до шести років, тобто дитини дошкільного віку 

(ДДВ), у якої мовленнєвий апарат є ще не достатньо розвинутим, а фонд знань 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0/%D0%94%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0,_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA/%D0%94%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Merriam-Webster
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=in-&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5-
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-
https://ru.wiktionary.org/wiki/for#.D0.9B.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
http://dictionary.law.com/Default.aspx?review=true#hill
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набуто без втручання шкільної програми. Відповідно до цього вельми специфіч-

ною буде й інфантична картина світу. 

 

1.2.1. Поняття картини світу . В останні роки не слабне увага до тео-

ретичного осмислення такого феномену, як "картина світу". При цьому йдеться 

про її науковий, педагогічний, релігійний, історичний, дитячий, жіночий та інші 

різновиди. Не обходить її стороною й мовознавство, яке продовжує цікавитися 

щонайменше двома феноменами – мовною та концептуальною картинами світу, 

про що свідчать роботи В.А. Акуленка [3], Н.В. Воробей [45], С.С. Єрмоленка 

[77], О.В. Іванова [95], В.І. Кононенка [117], H. Hendriks [352] та ін.  

Феномен "картина світу" (КС) є таким давнім, як і сама людина. Виникнен-

ня перших КС збігається за часом з процесом антропогенезу. Тим не менш реа-

лія, за якою закріплено термін "картина світу", стала предметом науково-

філософського розгляду лише з недавнього часу. Початковим пунктом для розу-

міння природи й властивостей КС є той факт, що вона представляє собою ство-

рений людиною суб’єктивний образ об’єктивної реальності. Світ безкінечний, а 

людина обмежена у своїй здатності його пізнання. Будь-яка КС породжується за 

рахунок бачення світу через певні інтерпретаційні призми, а тому завжди міс-

тить риси суб’єктивності. КС складає ядро світобачення людини та несе в собі 

його основні властивості [235, с. 88]. 

Основи лінгвістичної  теорії  про  КС  сягають  праць  В. Гумбольдта [64], 

О. Потебні [210] та ін. В. Гумбольдт зауважував, що кожна мова членує світ по-

різному, категоризуючи його притаманною лише їй системою відчуттів і думок, 

актуалізуючи багатоманітність способів мислення й відображення. У мові зако-

дована історична (культурна) пам’ять і людства в цілому, і окремого народу [64, 

с. 371]. Ця концепція знайшла продовження в теорії лінгвістичної відносності 

Сепіра-Уорфа, згідно з якою у носіїв мов наявні різні КС: "ми членуємо природу 

в напрямі, який підказує наша мова" [236, с. 174]. 

У наукових словниках картина світу трактується як загальне уявлення про 

світ, його устрій, типи об’єктів та їх взаємозв’язки. Усі КС відмінні за двома го-
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ловними чинниками: ступінь загальності та засоби моделювання реальності [95, 

с. 37; 425, с. 45-46].  

Картина світу – це система інтуїтивних уявлень про реальність. Вона розу-

міється як щось таке, що слідує за людиною та етносом, є результатом їх сприй-

няття та фантазій, мисленнєвих процесів і перетворюваної діяльності [81, с. 51-

53]. КС можна виділити, описати або реконструювати у будь-якій соціопсихоло-

гічній одиниці – від нації або етносу до соціальної або професійної групи чи 

окремої особи. Кожному відрізку історичної доби відповідає своя КС. У кожного 

народу є своє уявлення про добро і зло, про норми і цінності, але у кожного на-

роду вони будуть різними [427, с. 127]. 

У формуванні КС задіяна і психіка людини (від відчуттів до вищих форм 

свідомісті та мислення) [235, с. 88], що спричиняє її існування в невиразному, 

невідрефлектованому, неоформленому вигляді. Актуалізація КС відбувається 

несистемно, ескізно як у філософських трактатах, так і в художній літературі, 

тобто в усіх спробах рефлексії КС і світосприйняття / світобачення [246, с. 77]. З 

психологічної точки зору КС – це сукупність знань, яка дає інтегральне осмис-

лення (наукове, теоретичне) тих складних процесів, які відбуваються у природі, 

суспільстві та в самій людині [95, с. 37; 428, с. 215]. Базова властивість КС як 

ядра  світобачення полягає в її космологічній спрямованості при  одночасній  

антропоморфності (вона несе у собі риси специфічно людського світопізнання) 

[151, с. 72]. Тож КС постає як продукт пізнавальної діяльності, що актуалізуєть-

ся на основі цілісної системи, знань, отриманих людиною завдяки власному й 

суспільному досвіду [172, с. 161].  

Не можна не погодитися з В.А. Масловою в її думці про те, що КС є не про-

стим набором "фотографій" предметів, процесів, властивостей, бо включає в се-

бе не тільки відображені об’єкти, але й позицію суб’єкта, його ставлення до цих 

об’єктів, причому позиція суб’єкта – така ж реальність, як і самі об’єкти [169, 

с. 37]. "Картина світу в її відображенні мовою складніша й глибша, ніж та, яка 

відтворюється власне найменуванням. Це також картина зв’язків і стосунків, що 

існують, по-перше, між предметами (явищами, ситуаціями); по-друге, між пред-
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метами (явищами, ситуаціями) і тими, хто їх сприймає та оцінює; по-третє, са-

мими класифікаціями й оцінками. Інакше кажучи, поняття "картина світу" міс-

тить у собі не тільки знання про предмети й непредметні сутності, але й знання 

про моральні норми та духовні цінності мовного співтовариства, причинно-

наслідкові зв’язки, етичні норми, досвід попередніх поколінь тощо" [27, с. 40].  

Картина світу не є дзеркальним відображенням світу. Це завжди певна інтер-

претація, пов’язана з досвідом людини і культурою народу й т. ін. З цього погляду 

мова постає у ролі одного з фундаментальних факторів, що визначають світоба-

чення та світосприйняття людини [45; 282]. КС – це відображені думки, суджен-

ня, уявлення народу, який говорить цією мовою, про дійсність, про відношення до 

дійсності у мовних формах, категоріях і текстах. Вона відбиває культурну своєрі-

дність народу за допомогою мови [415, с. 91-92]. 

Мова є найважливішим способом формування й зберігання знань людини 

про світ. КС – це наше уявлення про реальність, цілісний, глобальний образ сві-

ту, що є результатом усієї духовної активності людини, усіх її уявлень про світ, 

усіх контактів зі світом. Відбиваючи в процесі діяльності об’єктивний світ, лю-

дина фіксує у слові результати пізнання. Сукупність цих знань, відбитих у мов-

ній формі, являє собою те, що називається мовною картиною світу (МКС).  

Мовна картина світу – це "мозаїкоподібна польова система взаємопов’яза-

них мовних одиниць, що через складну систему фонетичних явищ, лексико-се-

мантичних і граматичних значень, а також стилістичних характеристик відбиває 

відносно об’єктивний стан речей довкілля і внутрішнього світу людини, тобто за-

галом картину світу" [81, с. 26]. Кожна мова формує сумбурну систему, яка від-

дзеркалюється у свідомості її носіїв і створює відповідну картину світу [95, с. 37].  

Тож під МКС слід розуміти сукупність знань про світ, відбитих у мові, а та-

кож способи отримання й інтерпретації нових знань [71, с. 38; 208, с. 5]. "Мовна 

картина світу є інтерпретацією дійсності на основі індивідуального й колектив-

ного досвіду та на основі одиниць номінації, а також особливостей їх функціо-

нування" [423, с. 49]. В основу МКС покладено етно- та антропоцентричність. 

Вивчення МКС забезпечує не тільки з'ясування особливостей мовної системи, 
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але й специфіки сприйняття світу етносом [27, с. 40]. МКС дитини кваліфікують 

як позитивну та конкретну: першу пов’язують з певними усталеними нормами 

комунікації, тоді як друга зумовлюється особливістю психічного розвитку дити-

ни, значною мірою її наочно-дійовим мисленням і конкретизованим уявленням 

про світ [3, с. 10]. При такому підході мова розглядається як засіб оформлення 

концептуальної системи знань про світ. 

Розвиваючи цю думку, Л.А. Петрова тлумачить МКС як багаторівневе яви-

ще: перший її рівень пов'язаний зі сферою побутових уявлень, другий характе-

ризується аналітико-синтетичним проникненням у сутність позначуваних фак-

тів, подій, явищ, а третій передбачає функціонально-прагматичний вихід номі-

націй у дискурс [194, с. 20]. Власне третій рівень і є тим, що дозволяє називати 

картину світу мовною. Не випадково Ю.Н. Караулов вважав його найголовні-

шим, власне лінгвістичним рівнем МКС і виділяв  у  ньому  ще  три  підрівні: 

1) вербально-семантичний (передбачає нормальне володіння природною мовою 

її носієм), 2) когнітивний (його одиницями виступають поняття, ідеї, концепти, 

які у кожної мовної особистості складаються в більш-менш упорядковану "кар-

тину світу", що відображає ієрархію цінностей), 3) прагматичний (містить у собі 

мету, мотиви, настанови та інтенції) [103, c. 60-61].  

Таким чином, картина світу – це глобальний образ світу, в якому люди 

сприймають дійсність і створюють образ світу, що виникає в їхній свідомості. 

Людське сприйняття довкілля відбивається у мові. Кожна мова по-своєму роз-

межовує світ, має особливу картину світу, а мовленнєва особистість формує 

зміст своїх висловлювань відповідно до цієї картини.  

 

1.2.2. Дитяча / інфантична  картина світу.  Поняття КС будується на 

вивченні уявлень людини про світ. Якщо світ – це людина і середовище в її вза-

ємодії, то КС – результат переробки інформації про середовище і людину [282, 

с. 5]. КС є частково універсальною, а частково – національно-специфічною. Мо-

ва, природа і ландшафт, традиції, освіта, виховання та інші соціальні фактори 

впливають на формування КС. Вона може бути як загальною, так і локальною, 
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тобто відображати лише якийсь фрагмент світу [169, с. 37]. Очевидно, форму-

вання КС людини починається з перших днів від народження, коли вона починає 

занурюватися в мовне середовище. 

Відмінності у практиці дитячого виховання у різних народів призводить до 

формування своєрідних рис характеру, адже діти, які виросли в одному й тому ж 

самому культурному середовищі, отримують одні й ті ж психологічні травми, 

відмінні від тих, які отримують діти, виховані в інших соціокультурних середо-

вищах [171, с. 6-7]. 

Загалом культура виступає феноменом, що представляє цілісний образ сві-

ту, який розкривається в розмаїтті взаємовідносин і взаємозв’язків явищ, проце-

сів, об’єктів. У процесі навчання та виховання дитина пізнає знаки й символи 

природи і культури, світ в її свідомості наче подвоюється, формується картина 

цього світу, представлена в єдності чуттєвих і раціональних елементів. Інтегра-

ція різних освітніх галузей реалізує гуманітарний принцип культурно відповід-

ного типу освіти, що забезпечує формування у дітей уявлень про цілісність сві-

ту, єдність світобудови і своєї особистісної емоційно-почуттєвої та раціональної 

причетності до навколишнього середовища [148, с. 80]. 

Світоглядні настанови людини складаються у процесі освоєння культурно-

історичного досвіду і мають вирішальне значення в пізнанні світу. Вони визна-

чають потреби й мотиви особистості, вибір цінностей та поведінкової тактики, 

впливають на життєвий уклад і життєву позицію особистості. 

Позитивний чи негативний характер світоглядних настанов зумовлює ціліс-

не чи мозаїчне бачення світу, раціональний чи ірраціональний тип взаємодії з 

ним, гармонійне чи дисгармонійне ставлення до нього. Становлення КС у свідо-

мості дитини здійснюється за допомогою культурних знаків і символів, що під-

силюють смислове значення засвоюваного знання. 

Вище наголошувалося, що КС розглядається як упорядкована система знань 

людини про себе, про природу, про інших людей, яка опосередковує будь-який 

елемент довкілля. Така картина утворюється у ДДВ у результаті її життєвої 
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практики, сповненої культурно-історичного досвіду. КС виникає та розвивається 

як цілісне утворення пізнавальної сфери особистості. 

У ДДВ первинним є сенсорний (чуттєвий) досвід [300; 354], який дозволяє 

створити уявлення про властивості та якості об’єктів чи явищ світу. У період до-

шкільного дитинства формуються основи взаємодії людини зі світом у всіх його 

частинах і контактах. У результаті збагачується психіка дитини, забезпечується 

її орієнтація у світі. Тож процес формування цілісної КС у ДДВ являє собою по-

етапно розгорнену логіку накопичення дитиною чуттєвого досвіду, окресленого 

особистісним смислом. 

У процесі індивідуального культурного розвитку дитина, повторюючи ево-

люцію пізнання світу людством, проходить шлях від сприйняття світу як середо-

вища задоволення потреб і відсутності цілісного образу "Я" до його пізнання в за-

гальних взаємозв’язках і взаємозалежностях та розуміння себе як особистості 

[185, с. 101]. Цей шлях в основному засвоюється дитиною в ранньому та дошкі-

льному віці. У молодшому дошкільному віці ДДВ пізнає світ через вбирання в се-

бе чуттєво-сенсорної інформації. Вона конструює власну КС шляхом перенесення 

первісних вражень і відчуттів на невідомі предмети, тобто метафорично. 

Найзагальнішим принципом пізнання дитиною світу та себе у ньому є прин-

цип єдності філо- та онтогенезу, згідно з яким у процесі свого індивідуального 

розвитку дитина повторює основні етапи історичного розвитку культури. Цей 

принцип обґрунтовано Г. Холлом, який довів, що розвиток кожної дитини відо-

бражає історію людського роду [279]. Еволюція світобачення ДДВ являє собою 

суб’єктивний, індивідуальний процес пізнання властивостей, цінностей, зв’язків 

світу, способів його пізнання та переробки, аналогічний процесу становлення 

світобачення у філогенезі [154, с. 14].  

Результатом світобачення є послідовно, поетапно формована протягом жит-

тя КС, зумовлена особистим досвідом, специфікою віку, умовами виховання, 

освіти і розвитку, способами пізнання світу. Еволюціонуючи протягом дошкіль-

ного віку, КС набуває у дитини своїх специфічних характеристик. Формування 

дитини як особистості в дошкільному віці спирається щонайменше на три пере-
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думови: закріплення емоційної саморегуляції, становлення моральної саморегу-

ляції, формування ділових особистісних якостей. Цей постулат дозволяє говори-

ти про наявність у ДДВ декількох КС – таких, як міфопоетична, натурфілософ-

ська та універсально-символічна [185]. 

Міфопоетична картина світу формується у дітей третього-четвертого ро-

ку життя й характеризується одухотворенням, злиттям реальних і образних 

об’єктів, наявністю елементарних залежностей у середині об’єктів і явищ, яскра-

вим емоційним забарвленням (подив, захоплення тощо), відсутністю потреби у 

самостійній діяльності [148, с. 33; 243, с. 20]. Стадія міфопоетичного мислення 

припускає метафоричне перенесення бо для неї характерні спроби системного, 

упорядкованого й певним чином організованого розуміння світу  шляхом  ото-

тожнення себе з його якостями. Коли ж мислення дитини стикається з перешко-

дами й фіксує відмінності власних побудов і дійсності, починається етап подо-

лання антропоморфізму. Розуміння набуває вигляду реального руху в смислах, 

практичного оволодіння цими смислами, що супроводжує  будь-яку  конструк-

тивну пізнавальну діяльність. КС, розвиваючись у цьому процесі, є суто індиві-

дуальною, однак універсальними є психологічні механізми, що забезпечують 

породження уявлень про світ, перехід до нових структур знання й формування 

цілісного світовідчуття та внутрішньо погодженої поведінки. 

Натурфілософська КС виникає у дитини п’ятого року життя та має свої 

особливості: розподіл і співвіднесення реального та образного, уявного, чіткість 

і ясність розуміння знаковості та реальності, емоційна диференційність щодо по-

зитивних і негативних явищ, фрагментарно-ситуативна потреба у продуктивних 

видах діяльності. 

У дитини шостого року життя виникає універсально-символічна КС, що 

має такі специфічні особливості, як інтегрованість реального та вигаданого, дос-

татньо високий рівень підпорядкованості об’єктів, явищ дійсності та системи 

культурних цінностей, усвідомлення взаємозв’язків світу, потреба в самостійних 

продуктивних видах діяльності. 



 29 

Таким чином, пізнаючи довкілля, дитина виробляє свою власну систему по-

глядів на світ, свою власну КС. З одного боку, формування такої системи погля-

дів підлягає загальним закономірностям, з іншого, – відображає специфіку реа-

льної життєвої практики. Правила поведінки в ситуаціях взаємодії  з  іншими 

людьми, розуміння мови спілкування, зумовлені стереотипом певного культур-

ного співтовариства [148, с. 82]. ДДВ пізнає не тільки правила спілкування з ін-

шими людьми, але й зі світом природи, предметів і з самою собою. Розвиток 

ДДВ відбувається в культурному, а значить, у символічному середовищі – у 

просторі мови, мистецтва, міфології, науки тощо. 

Так, уява, співпідлеглість мотивів, засвоєння норм і цінностей утворюють 

специфічні психологічні новотвори віку, сприйняття КС, які спричинені низкою 

особливостей розвитку ДДВ [176; 289; 302] – сферами рухливості, пізнання, 

особистості, соціальності (див. табл. 1.1). 

Таблиця 1.1. 

Сфери розвитку дитини дошкільного віку 

Сфера  

розвитку 
Особливості 

Рухлива 

переважають невимушені рухи крупної та дрібної моторики, 

відбувається їх удосконалення за рахунок творчої та спортив-

ної діяльності; поліпшується координація рухів тіла у різних 

видах діяльності 

Пізнавальна 
переважають вимушені форми пізнавальних процесів, фор-

муються невимушені психічні процеси 

Особистісна емоційність, підвищена самооцінка 

Соціальна 
орієнтування на покарання та заохочення, спілкування  з  до-

рослими з пізнавальною метою, спілкування з однолітками 

 

Особливості розвитку сфери руху: у ДДВ поліпшується координація рух-

ливості частин тіла та відбувається пізнання тіла; покращуються навички круп-

ної моторики (зміна ритму бігу, вміння стрибати, перекидатися, взаємодіяти з 

гімнастичним знаряддям тощо); ДДВ опановує елементи різних видів спорту; 
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покращує дрібну моторику творчими видами діяльності (конструювання, малю-

вання та ін.) та письмом [176, с. 109-111; 289, с. 37-40].  

Особливості розвитку пізнавальної сфери: перехід від зовнішніх, практик-

них перцептивних дій до внутрішніх, розумових; розвиток орієнтування у прос-

торі та часі; переважання вимушеної механічної пам’яті та початок розвитку 

опосередкованої, невимушеної пам’яті; перехід від вимушеної до невимушеної 

уваги; перевага наочно-образного мислення та зародження логічного мислення 

(ставлять питання, роблять висновки, намагаються самостійно розмірковувати); 

розвиток уяви, зародження егоцентричного мовлення [302]; виникнення "внут-

рішньої позиції" (власних поглядів); становлення адекватної самооцінки; фор-

мування гендерно-рольової ідентичності.  

Особливості розвитку особистісної сфери: засвоєння норм та форм пове-

дінки; поява моральних рис особистості у спілкуванні; розвиток соціальних мо-

тивів (мотивів мети та ігрової цілі, мотивів суперництва, досягнення успіху, пі-

знання нового, заохочення та покарання). 

Особливості розвитку соціальної сфери: емоційність змінюється рівно-

вагою; формування високих почуттів (відповідальність, справедливість, прекра-

сне, успіх, завершення справи та ін.); пізнання людських відносин та їх імітація 

у грі; виникнення взаємних симпатій та антипатій на основі оцінок рис людини 

та манери поведінки; спілкування з пізнавального мотиву змінюється на особис-

тісне, коли діти воліють контактувати з однолітками без дорослих і при цьому 

виказувати свої особисті інтереси; оволодівають саморегуляцією власної пове-

дінки та при цьому орієнтовані на схвалення власних дій з боку дорослих [302]. 

Отже, інфантична картина світу формується завдяки різноплановому розвит-

ку дитини – як ментальному, так і фізичному. Коли розчленоване, дифузне, нея-

сне знання про світ набуває ясності, чіткості, цілісності, системності, що дозво-

ляє ДДВ, з одного боку, диференціювати, а з іншого, – встановити взаємозв'язки 

в навколишньому світі на основі аналітико-синтетичної діяльності. У такий спо-

сіб формується не тільки інтелектуальна, емоційна, мотиваційна сфера дитячої 

свідомості, але й розвивається її комунікативно-діалогові, інтелектуально-рефлек-
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сивні здібності й почуття [51, с. 15]. Категоріальні знання поглиблюють уявлення 

про такі явища, як живе і неживе, добро і зло, реальне і вигадане. Вони ведуть до 

істотної перебудови загальних уявлень дитини про світ. 

Категоріальне світобачення відіграє важливу роль у психічному розвитку 

ДДВ. Виникає субординація, супідрядність початкових понятійних форм, що 

суттєво впливає на глибину й широту пізнання світу і, відповідно, ставлення до 

нього. Так формуються базові уявлення про світобудову, що надалі лише приро-

стають різними деталями. Культура виступає системою знако-символічних 

форм, завдяки пізнанню яких відбувається цілісне становлення КС у свідомості 

ДДВ [148, с. 82]. Найбільш розвиненою та соціально значущою є вербальна зна-

кова система. Мова є матрицею вираження знаків, символів, образів для передачі 

майбутнім поколінням повідомлень, інформації, що відповідають рівню розвит-

ку культури й суспільства.  

Практично всі дослідники згодні, що кожна мова відображає певний спосіб 

сприйняття та організації світу. При цьому, з одного боку, мова виступає як спо-

сіб реалізації знання, а з другого, – залишає свій специфічний відбиток на знанні 

[33, с. 57-58].  

Спираючись на роботи з психології раннього дитинства (Ж. Піаже [195], 

Г.А. Урунтаева [266], Д.Б. Ельконін [300] та ін.), а також на психолінгвістичні 

доробки у сфері вивчення дитячого мовлення (М.М. Алексєєва [4], Л.С. Виготсь-

кий [94], О.С Ушакова [267] та ін.), можна констатувати існування інфантичної 

мовної картини світу (ІМКС), яка відображає особливості дитячих знань про 

світ, а також дитячі цінності. ІМКС – особливий спосіб концептуалізації дійсно-

сті, специфічне відображення фізичних і психічних реалій у мові дитини. У зміс-

товних одиницях мови ДДВ та їх мовленнєвих реалізаціях представлений особ-

ливий рівень бачення світу, особливий погляд на світ.  

Слід зазначити, що розвідки в галузі ІМКС мають проводитися суворо із 

урахуванням вікової періодизації. Як пише Л.С. Виготський, на початок кожного 

вікового періоду складається своєрідне, специфічне для цього віку, виключне, 

єдине та неповторне ставлення дитини до дійсності [49, c. 258]. Вважається, що 
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діти певної вікової групи мають особливим чином структуровану сукупність 

знань та уявлень [62, с. 42].  

Дитяче світосприйняття детерміновано низкою соціальних факторів. У ран-

ньому дитинстві найбільш впливовою на формування світосприйняття дитини є 

сім’я. Характер цього впливу зумовлений мовленнєвою та немовленнєвою діяль-

ністю дорослих [128, с. 120], системою виховання, психологічною атмосферою в 

сім’ї тощо. Саме в сім’ї формується неповторний соціальний розвиток, що й ви-

значає індивідуальні особливості дитини, її інтелектуальний та особистісний по-

тенціал [223, с. 120].  ДДВ не лише член певної соціальної групи, але й предста-

вник конкретної національно-культурної спільноти.  

Загалом різниця у практиці дитячого виховання у всіх народів спонукає  до 

формування особливих рис характеру. Процес становлення дитячої особистості 

відзначається не лише інтелектуальним розвитком, але й появою нових інтересів 

і потреб. Дитяча картина світу створюється в системі культурних цінностей на-

ції, засвоєння норм і цінностей формує специфічні психологічні новотвори віку, 

сприйняття картини світу, які спричинені особливостями дитячого розвитку – 

сферами рухливості, пізнання, особистості та соціальністю. 

 

 

1.3. Інфантична картина світу і поетичний текст 

 

Світ для дитини відкривається передусім через індивідуальне сприйняття. 

Дитяча свідомість відповідає стадії міфологічної свідомості, що пов’язано з синк-

ретизмом мислення, при якому світ сприймається нерозчленовано, а уявлення про 

релігію, літературу, мистецтво перебувають у початковому стані. Дитяча психіка 

сформована так, що дитина співвідносить з собою усі дії будь-яких літературних 

героїв. "Дитина не співчуває іншому, а радше відчуває себе цим іншим" [115, с. 

65]. Щодо мовного розвитку дитини, то він не зводиться до одного лише насліду-

вання і репродукування мовлення дорослих [123, с. 72], а залежить від взаємодії 

здібності до оволодіння мовою та мовного середовища. 
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1.3.1. Загальні принципи організації поетичного тексту . Значну 

роль у процесі дитячого пізнання відіграє поезія. Предметність життя, дійсність 

– апоетичні, хоча би вони й були сотні разів гарними. Між реальним пейзажем і 

пейзажем у мистецтві – величезна прірва, а між гарним і негарним, добрим і по-

ганим художнім твором – лише відносна різниця, та вона має велике значення 

для дитини [224 с. 180]. Чим більше у світі названо об’єктів – своєрідних персо-

нажів на сцені життя, – тим багатше й повніше стає для дитини світ [1, с. 4]. 

Згідно з поглядами відомих науковців у галузі теорії поетичного мовлення 

(Я.В. Бойко [26], Ю.М. Лотман [160], Н.В. Шевельова [293], B. Beatrix [305], 

D.L. Hoover [355], G. Leech [374] та ін.) поетичний текст (ПТ) – це текст худож-

ній, який виступає досить специфічним об’єктом лінгвістичних студій з низкою 

підходів [17, с. 21-26; 262, с. 99-103]. Останні дозволяють, по-перше, усвідомити 

його динаміку, механізм його побудови й інтерпретації; по-друге, виділити текс-

тові одиниці та способи їхньої смислової інтеграції, бо текст – це насамперед си-

стема смислових елементів, поєднаних у певну ієрархічну структуру, де кожна 

окрема смислова одиниця включається в певну систему зв’язків [83, с. 6-10].  

Поетичний текст – явище складне й багатопланове. По-перше, у ньому, як і в 

будь-якому іншому тексті, відображається дійсність, що робить його джерелом і 

носієм вербальної інформації. По-друге, ПТ належить певній етнокультурі, а за-

кодована в ньому інформація передбачає частку об’єктивності при можливій ін-

терпретації адресантом. По-третє, ПТ завжди складається з одиниць (образів, сим-

волів), із яких формується смисл усього твору. Ці одиниці виступають засобами 

втілення відповідного ідейно-художнього задуму автора, роль якого в ПТ може 

бути різною. Різною, відповідно, буде й текстова значущість. Саме тому можна 

говорити про "чутливість" ПТ до використання в ньому певних лексичних оди-

ниць – домінування одних, індиферентність до інших і нехтування третіми.  

Проте ПТ є цікавим не лише своїм лексичним наповненням, але й способа-

ми комбінування лексичних одиниць, їхнього віршування. Відмінностями ПТ є 

єдність і щільність віршованого ряду, які мають властивості поєднувати одні 

синтаксичні конструкції та розмежовувати інші, що відображається на характері 
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прагматичної інтерпретації [Ильинская 2006, с. 62]. ПТ – це насамеперед естети-

чно організована система "звукової матерії": ритм, мелодика, інтонаційний візе-

рунок, рима, метрика та ін., що наближає ПТ до твору мистецтва.  

Поетичний віршований текст – це ритмічно організована мова. Ритм – мов-

но-регулярні повторення подібних за сумірністю мовних одиниць, що виконують 

структурну, текстотвірну та експресивно-емоційну функції [293, с. 178]. Мовний 

ритм – один із виявів фундаментальної закономірності природи, її ритмічності. 

Ритм є основою естетичної організації віршованого тексту, в якому він відіграє й 

смислову функцію. Кількість і розташування наголосів, їхня сила, цезура, звукові 

повтори, рими – все це при взаємодії один з одним виконує певне завдання [там 

само, с. 179]. Ритм у віршованому тексті тісно пов’язаний з національною мовою.  

До основних елементів поетичного тексту належать версифікація, метрика, 

строфіка, акцентуація та інтонація [426; 278; 314; 434; 438]. 

Версифікація, або віршування (від лат. versus 'вірш' та facio 'роблю') – сис-

тема організації поетичного мовлення, мистецтво виражати власні думки у вір-

шованій формі, організація мовлення, де за основу взято закономірне повторен-

ня мовних елементів, здійснене на підставі культурно-історичної традиції певної 

мови [170, с. 52]. Система віршування – це єдність норм і принципів версифіка-

ційної майстерності, заснована на ритміці. За просодичними властивостями її 

поділяють на квантитативну (характеризується нормативним чергуванням дов-

гих і коротких складів, залежить від часу, необхідного для вимови складу, та до-

лучених до нього більших ритмічних одиниць) і квалітативну (спрямована на 

врахування акцентної виразності складів, пов’язаної з принципом наголошеності 

та ненаголошеності, а не їхньою тривалістю) [421, с. 847].  

Метрика – система віршованих розмірів і версифікаційних технік певної 

національної поезії, теорія віршових розмірів. Метрика не охоплює всього вір-

шознавства: проблеми акцентуації у віршах, інтонації, інструментування, стро-

фіки – поза її безпосередньою компетенцією, хоча й постійно перебувають у по-

лі її зору. В цілому термін "метрика" позначає будову віршового рядка [419, с. 

446; 424, с. 242; 278, с. 33]. 
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Строфіка – внутрішня структура строфи як ритмічно-інтонаційної цілісно-

сті. Строфа – фонічно викінчена віршова сполука, яка повторюється в ПТ, об'єд-

нана здебільшого спільним римуванням, представлена інтонаційною та ритміко-

синтаксичною цілісністю, відмежована від аналогічних сполук помітною паузою 

та іншими чинниками (закінчення римованого ряду, відносна змістова заверше-

ність). Інакше кажучи, строфа – це група віршованих рядків, поєднаних однією 

думкою, інтонацією, порядком римування, і відокремлена від суміжних віршо-

вих сполук паузою. Строфа – найбільша ритмічна одиниця віршованого твору. 

Римо-ритмічний малюнок у кожній строфі одного вірша майже завжди однако-

вий, що надає стійкості ритму віршованого твору. В цьому полягає ритмотвірне 

значення строфи [419, с. 644; 278, с. 17]. 

Акцентуація (акцентність) – система наголошення в поетичному тексті, 

призначена для вираження інтенції адресанта. Вона є текстовою семантико-

стилістичною категорією, суть якої полягає у виокремленні певних фрагментів 

висловлення чи тексту як особливо значущих. У функціонально-мовленнєвій або 

жанрово-текстовій сукупності сигнали акцентності можуть бути розглянуті як 

функціонально-семантичне поле [426, с. 15].  

Інтонація – сукупність мелодики, ритму, темпу, інтенсивності, акцентів, 

тембру й інших просодичних елементів поетичної мови [438, с. 280]; сукупність 

характеристик мовлення, що звучить [170, с. 133]. Відбиваючи низку смислових 

особливостей поетичного мовлення (як логічних, так і емоційно-експресивних), 

інтонація є основним виражальним засобом мовлення. Виконуючи комунікатив-

ну, структурну та аксіологічну функції, вона дає можливість відтворити став-

лення мовця до певного предмета чи співрозмовника [419, с. 310].  

Загалом, поетичний текст являє собою складне, багатопланове і естетично 

організоване мовленнєве явище. У поезії виникає "звукова матерія" – ритм, ме-

лодія, інтонаційний малюнок, рима, метр, асонанси та ін., що наближає ПТ до 

творів мистецтва. Поетичний текст формується з одиниць, які водночас є й засо-

бами втілення ідейно-художнього задуму. До основних елементів ПТ належать 

версифікація, метрика, строфіка, акцентуація та інтонація. 
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1.3.2. Поетизація інфантичної картини світу і "дитячий фольк-

лор". Досліджуючи художньо-поетичний текст, не можна не помітити, що в йо-

го будові та змісті закладено модель світу, як її розуміє адресант. Йдеться не 

тільки про той безперечний факт, що будь-який художній текст відображає ті чи 

інші елементи дійсності, а й про те, що в такому тексті наявне цілісне уявлення 

про світ [193, с. 37]. Поезія несе в собі мудрість, вона цінна тим, що її образи 

символічні, багатозначні, плинні, що вони залишають простір для різного розу-

міння та фантазії. Поезія фіксує найскладнішу семіотику мови в особливому ладі 

віршованості, ритмічності й римованості. Важливий інтегративний чинник пое-

тичної КС – глибинне світовідчуття, в якому акцентоване емоційно-ціннісне 

ставлення до буття, що створює неповторний емоційний колорит.  

Влучне слово має глибокий вплив на формування естетичних і моральних 

поглядів дитини. Дитина з’являється на світ з деякими вродженими задатками, 

які створюють лише органічні передумови для її психічного розвитку, не стаючи 

вирішальним фактором ані рівня її інтелекту, ані характеру. Кожна дитина має 

величезні потенційні можливості. Слід лише створити оптимальні умови для їх 

реалізації [336, с. 45]. При цьому дитяча КС містить у собі сукупність уявлень у 

системі таких величин: фізичний простір відношень у навколишньому середо-

вищі; соціальний простір відношень з іншими людьми; духовно-моральний прос-

тір норм і цінностей; особистісний простір ставлення до себе [1, с. 6]. Дитині 

вже змалечку пропонується певний стереотип поведінки, що простежується як у 

побуті, так і в літературі [54, c. 3-9]. 

Матеріальним вираженням поетичної КС є знання і почуття мовця, які вер-

бально втілено в єдиний текстовий простір, що містить у собі елементи універ-

сального та індивідуального. Перші утворюють своєрідну модель світу – ту "ме-

режу координат", за допомогою якої люди сприймають дійсність і будують об-

раз світу в своїй свідомості [65, с. 178]. Специфіка втілення основоположних по-

нять у всьому розмаїтті їх смислових рефлексій і багатстві реалізацій формує за-

гальну модель світу, характерну для певної культури. У механізмах трансляції 
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інформації, відтворення досвіду й досягнень культури, загальна КС слугує своє-

рідним смисловим кодом, який забезпечує взаєморозуміння індивідів, у т. ч. й у 

випадку спілкування адресанта і адресата через текст.  

Якщо МКС універсальна, а її творцем є весь народ, то поетична картина сві-

ту – індивідуальна.  

Загальна КС створює єдиний смисловий простір, спільне інформаційне по-

ле, в якому відбувається взаємодія індивідуальних КС, кожна з яких містить хо-

ча б частку істини, що розуміється кожним по-своєму. Однак не сама мова ство-

рює цю суб’єктивну КС, її створює мовець. Поетична КС – це образна, "олюдне-

на" картина, в якій особистість мовця постає як відображення його існування. 

Така КС є альтернативою світу реальному. Вона є образом світу, сконструйова-

ному крізь призму свідомості та мови адресанта.  

Поетична КС дитини у спільному інформаційному полі національної МКС 

закономірно постає як єдність загального і часткового. У процесі створення ху-

дожнього образу ретельно відбираються риси й деталі, які є характерними, пока-

зовими, промовистими. Мисленнєвий процес узагальнення, пов’язаний з абстра-

гуванням від несуттєвого та виділенням головного, релевантного, є базовим для 

акцентування характерних рис художнього образу. У сфері мистецтва відобра-

ження світу постає у вигляді картини строкатої, змінної, складної, неоднозначної 

– як сама емпірична й ментальна дійсність, як сам світ навколо людини. 

Загальна КС у мистецтві, очевидно, має принципово відмінну природу. По-

рівняно з науковою вона характеризується іншою структурою, специфічними 

законами організації та функціонування. Вона використовує особливі засоби по-

будови образів, вироблені людською думкою для синтезу й згортання інформа-

ції: розмиті поняття, багатозначну й «сіру» логіку, нечіткі множини, метафорич-

ну лексику, художні символи та інші засоби художньої концентрації ідей. Попри 

це, і в межах мистецтва, літератури та власне поетичного тексту КС може бути 

по-різному відбита, мати специфіку своєї вербалізації відповідно до жанру. 

Жанр – відносно стійка форма (модель) духовної соціокультурної діяльнос-

ті на рівні її об’єктивації завдяки системі мовленнєвих дій у тексті [229, с. 13]. 
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Н.С. Андріанова зазначає, що жанрова система є своєрідним каталізатором тен-

денцій суспільства: виникнення нового жанру – завжди сигнал для формування 

нових комунікативних практик чи мовленнєвих спільнот [9, с. 6].  

У жанрі дитячого поетичного мовлення слід розрізняти дві категорії – літе-

ратуру дітей і літературу для дітей. Суб'єктом  літератури  дітей, її творцем 

виступає сама дитина. У цьому випадку вона є літературою, "створеною безпо-

середньо дітьми; до неї належать різні жанри фольклору, а також перші спроби 

пера юних початківців" [419, с. 203]. Дуже часто такі тексти не мають конкрет-

ного авторства, тобто є анонімними, що вказує на їхнє фольклорне походження. 

У випадку літератури для дітей дитина виступає об’єктом, споживачем текс-

тового продукту, створеного не нею самою, а кимось для неї. До таких продуктів 

належать "художні, науково-популярні та публіцистичні твори, написані пись-

менниками для молодшого читача різних вікових категорій, починаючи з до-

шкільнят" [419, с. 409].  

Видається, що об’єднуючим поняттям для першого та другого можна вва-

жати усталений термін дитяча (інфантична) література. О. Папуша заува-

жує, що дитяча література зовсім не означає реальну опцію – "створена дітьми" 

чи "вибрана дітьми". Соціум сприймає дитячу "креативність" зазвичай як іміта-

тивну діяльність, що відтворює знайомі ("дорослі") моделі. Він визначає дитячу 

літературу як "певну сукупність літературних творів, написаних або прилашто-

ваних для дітей із певною метою: звертатися до дитячої уяви, емоцій та почут-

тів, впливати на дитячі пізнавальні здібності, розвивати смаки і вподобання, роз-

важати дитину" [192, с. 20].  

Жанри дитячої літератури мають низку інтегральних особливостей, оскіль-

ки діти віком до шести років при вирішенні певної комунікативної задачі не мо-

жуть відтворити абсолютно цілісний і зв’язний текст [57, с. 31-33; 164, с. 86-87], 

то це є простота конструкцій, нескладний, але стрімкий за розвитком сюжет, об-

рази, які легко запам’ятати, нескладні синтаксичні конструкції, чіткий внутріш-

ній ритм, кумулятивність, звуконаслідування. 
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За аналогією розрізнення двох видів дитячої літератури науковці виділяють 

і дві жанрові групи фольклору – фольклор дітей і фольклор для дітей – під дахом 

інтегрального терміна дитячий (інфантичний) фольклор. Цей фольклор вклю-

чає колискові пісні, пестощі, утішки, прибаутки тощо. Назви цих жанрів мають 

автентичне походження порівняно з назвами окремих жанрів "фольклору дітей" 

(рахівнички, страшилки тощо) [18, с. 215-242.]. Дитячий фольклор являє собою 

специфічну галузь народної творчості, що об’єднує світ дітей і світ дорослих, 

включаючи цілу систему поетичних і музично-поетичних жанрів. 

Таблиця 1.2. 

Класифікаця жанрів дитячого фольклору за їх функціями 

Відношення 

до гри 

Типи  

за функціями Жанри 

Н
еі
гр
о
в
и
й

 

ф
о
л
ьк
л
о
р
 

Пестувальний 

фольклор 

колискові пісні, пестощі, докучні казки 

Потішний  

фольклор 

втішки, дражнилки, мирилки, небилиці,  

перевертні 

Іг
р
о
в
и
й
  

ф
о
л
ьк
л
о
р
 Розважальний 

фольклор 

заклички, приказки, лічилки (рахівнички), іг-

рові пісні, скоромовки, приспівки, мовчанки, 

виверти, екшен-вірші, загадки 

 

Науковці зауважують, що дитяча література зумовлена віковими особливос-

тями читача [57, с. 31; 54, c. 9; 230, с. 6]. Те, що цікаво малюкові, підлітки читати 

не будуть. У цьому криється внутрішнє протиріччя й особлива складність дитя-

чої літератури [16, с. 46], однією з провідних характеристик якої є невідповід-

ність між когнітивними рівнями адресанта (дорослого) і адресата (дитини) [383, 

c. 166]. Дитячий фольклор має певні функціональні особливості, які ґрунтуються 

на відношенні до гри, бо  саме вона є важливим фактором розвитку дитини. Кла-

сифікацію жанрів дитячого фольклору за функціями представлено в таблиці 1.2, 

в якій наголошено на розмежуванні ігрового й неігрового фольклору.  
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У цьому плані певний філологічний інтерес викликає саме фольклор дітей, 

який заснований на відношенні до гри – розважально-розвиваюча діяльність ди-

тини, яка може суттєво різнитися у дошкільному та шкільному віці. Кожен із 

них може стати предметом спеціального дослідження. У нашому випадку йдеть-

ся про мовлення дитини дошкільного віку, а точніше – про інфантичний віршо-

ваний текст (ІВТ) фольклорного (анонімного) та нефольклорного (авторського) 

походження, який є галуззю культури, своєрідним інструментом соціалізації ди-

тини дошкільного віку.  

Зв’язок ІВТ з календарною та сімейною обрядовою культурою, до якої ДДВ 

органічно належить, є безперечним. Безперечним є й його зв'язок з фольклором 

дорослих, який зі всією очевидністю відбивається на структурі ІВТ, на сюжет-

них лініях, на тематиці. Загалом же ІВТ сприяють збереженню духовного та фі-

зичного здоров’я дитини, розвитку її особистості, встановленню стосунків що-

найменше у двох режимах: "дитина – дорослий", "дитина – дитина".  

Сповнена фольклорності, мова дитячої літератури (переважно поезії) ха-

рактеризується специфічним набором мовних засобів, серед яких – спарені 

слова, сталі епітети, нумеративи, слова-знаки культури, повтори. Властива цій 

мові й особлива метафоричність, зумовлена анімалістичним сприйняттям дійс-

ності ДДВ, яка має в ІВТ особливу естетично-виражальну функцію [228, 

с. 364]. Важливим ІВ-текстах є граматичний і синтаксичний складники, особ-

ливо значущості при цьому набуває довжина речень, а точніше – їхня лапідар-

ність. 

Без ІВФ унеможливлюється розвиток емоційної сфери дитини, а викорис-

тання таких ІВТ фольклорного походження, як скоромовки, рахівнички, екшен-

вірші, загадки, приспівки, перевертні тощо нерідко стає своєрідною "перепуст-

кою" до колективу однолітків. Саме тому діти, які виховуються вдома, мають 

певні складнощі в адаптуванні до соціуму. ІВТ – особлива реальність, яка необ-

хідна для повноцінного росту та розвитку дитини. 

Нагадуючи про те, що термін "інфантичний" використовується в цій роботі 

стосовно дитини-малюка віком від трьох до шести років, зазначимо, що інфанти-
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чні тексти постають у нашій системі як твори двоякого роду: а) як віршовані текс-

ти, створені дитиною, б) як віршовані тексти, створені для дитини. А сам ІВТ є 

текстом фольклорного походження, який, будучи створеним для дитини дошкіль-

ного віку, має розважально-ігрове і інформаційно-пізнавальне призначення.  

 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Дискурс і текст тісно взаємодіють між собою, мають причинно-наслідкові 

відношення, де текст є поняттям гіпонімічного порядку, а дискурс – гіперонімі-

чного. Текст являє собою конститутивну одиницю дискурсу, характеризується 

тематичною (концепт тексту, семантична, логічна будова), комунікативною 

(прагматичний і естетичний вплив) та структурною єдністю (граматичні, лекси-

чні та фонологічні категорії). Мова тексту являє собою спосіб формування та іс-

нування знань людини про світ, розкриває індивідуальну картину світу мовця.  

2. Картина світу – глобальний образ світу, в якому людина сприймає дійс-

ність і створює її образ, який закарбовується у її свідомості за допомогою мов-

них форм. Створена за допомогою мовних форм, категорій і текстів, картина сві-

ту відбиває національну та індивідуальну специфіку думок і уявлень людини 

про дійсність і формує відповідне ставлення особистості до неї. У такий спосіб 

онтологічна картина трансформується в мовну картину світу – сукупність знань 

про світ, відбитих у мові, а також спосіб отримання й інтерпретації нових знань. 

3. Формування картини світу відбувається в ранньому дитинстві та продов-

жується протягом усього життя. У дошкільному віці дитина набуває знань, які 

залишаючись з нею, визначають її інтелектуальний розвиток. Пізнання світу ди-

тина розпочинає через сенсорне сприйняття, що збагачує досвід, розвиває психі-

ку, поповнює уявлення про світ. Завдяки розвитку  тілесної  рухливості,  пізна-

вальної активності, здатності до соціальної адаптації, у дитини формуються мі-

фопоетична, натурфілософська та універсально-символічна картини  світу,  су-

купність яких іноді називають інфантичною картиною світу. 
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4. Інфантична картина світу створюється у процесі фізичного та психомен-

тального розвитку дитини, що сприяє формуванню її базових уявлень про світо-

будову. На цьому тлі базовою знаково-символічною формою виступає культура 

як найбільш соціально значущий фактор розвитку дитини, в якому чи не найго-

ловніше місце відводиться мові. Якщо мовна картина світу є сукупністю знань 

про світ, відбитих у мові, то інфантична мовна картина світу є сукупністю знань 

про світ, відбитих у мові дитини. Окреслюючи "дитячі" цінності, інфантична  

картина світу постає як особливий спосіб концептуалізації дійсності, що у най-

більш виразному вигляді проявляється в шляхах і способах своєї поетизації.  

5. Поетизація інфантичної картини світу пов'язана зі словесно-художнім 

моделюванням відношень з оточуючим середовищем, навколишньою дійсністю 

та людьми, що формується у дитини відповідно до певних очікувань і має ймо-

вірнісний характер щодо подій, явищ, поведінки. При цьому поетичні образи є 

символічними та багатозначними.  

6. Поетичний текст – різновид художнього тексту,  який  відзначається се-

мантичною специфікою, неоднозначністю, має щільний віршований ряд, харак-

теризується естетичністю й ритмічністю.  Основними  елементами  поетичного 

тексту є версифікація, метрика, строфіка, акцентуація та інтонація. Поезія поді-

ляється на жанри за відносно стійкими  формами духовної соціокультурної дія-

льності на рівні її об’єктивації завдяки системі мовленнєвих дій у тексті.  

7. Особливим жанровим різновидом інфантичної поезії є дитяча віршована 

література, яка має двоїстий характер, оскільки складається з літератури дітей і 

літератури для дітей. Відповідно, й дитячий фольклор поділяється на фольклор 

дітей і фольклор для дітей. Дитячий фольклор являє собою специфічну галузь на-

родної творчості, що об'єднує світ дітей і світ дорослих, відрізняється певними 

функціональними особливостями, які ґрунтуються на відношенні до гри. Дитячий 

фольклор представлений у дитячій літературі двома різновидами – ігровим (роз-

важальний) і неігровим (поезія пестування, потішний фольклор).  

 

Oснoвнi пoлoжeння poздiлу висвітлено в публiкaцiях [133; 136; 140]. 



 43 

Р о з д і л  2  

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  ПЕРЕДУМОВИ  ВИВЧЕННЯ   

ІНФАНТИЧНОГО  ВІРШОВАНОГО  ТЕКСТУ 

 

 

 

Упродовж бaгaтьoх poкiв науковці нaмaгaються осмислити нaйвaгoмiшi тa 

нaйпoшиpeнiшi пapaдигми лiнгвiстичних дoслiджeнь, фopмуючи opигiнaльнi 

мeтoдoлoгiї тa переконливі мeтoдики aнaлiзу. Наукова думка пpaгнe пpoникнути 

в саму сутнiсть aнaлiзoвaних явищ i процесів, що мoжливo зa умoви мiждисцип-

лiнapнoгo пiдхoду дo мовних і мовленнєвих явищ. Тaк, встaнoвлeння пoняттєвoї 

основи oб’єкта дoслiджeння, йoгo aнaлiз iз пoзицiї ґeнeзи тa poзвитку iз зaлучeн-

ням тaких нaукoвих пapaдигм, як систeмнo-стpуктуpнa й aнтpoпoцeнтpичнa дaли 

мoжливiсть послідовного усвiдoмлення специфіки інфантичного мовлення та 

формування інфантичної картини світу.  

 

 

2.1. Лінгвістика тексту у вимірах когнітивно-комунікативної парадигми 

 

Друга половина ХХ ст. відзначена зверненістю мовознавства до когнітивно-

комунікативного аспекту мови, який дозволяє розширити межі пізнання її при-

роди. Когнітивно-комунікативна парадигма характеризується інтегративним ха-

рактером, опорою на теорію мовленнєвої діяльності, ростом інтересу до екстра-

лінгвальних факторів спілкування, поясненням мовних явищ за допомогою до-

тичних наукових дисциплін [422, с. 158].  

Як відомо, наукова парадигма – це "загальновідома модель постановки проб-

лем та їх вирішення в науковому співтоваристві" [149, с. 11], яка визнається нау-

ковим загалом. Розвиток лінгвістики сьогодні відбувається на тлі тісного взає-

мозв’язку комунікативного і когнітивного начал [298, с. 36-37; 330, c. 16-34; 372, с. 

106 -109], що дозволяє говорити про когнітивно-комунікативну парадигму 

(ККП) лінгвістики. Іноді її ще називають когнітивно-дискурсивною, що  не  зо-
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всім коректно, оскільки комунікативна лінгвістика включає в себе й дискурсив-

ну. Філософською основою ККП є думка про те, що "світ не відображається, а 

інтерпретується" і що "людина не просто сприймає світ, а конструює його" [275, 

с. 90]. ККП вивчає дискурсивну діяльність на основі внутрішніх когнітивних 

процесів [423], синтезу прагматичних і ментальних рефлексій у пошуках прин-

ципів і механізмів мовотворення [402], ментальної обробки інформації та спря-

мова-ності на "когнітивну прагматику" [324]. Вона "виходить із трактування ко-

гніції на базі людського досвіду й системно-діяльнісного розуміння вербальної 

взаємодії, мовної свідомості; вона націлена на інтегральне вивчення ментальних 

і мовленнєво-комунікативних процесів і використовує широкий набір методів і 

методик когнітивістики й прагматики, суміжних дисциплін" [296, с. 20]. Тож 

сутність ККП полягає в синтезі когнітивної та комунікативної лінгвістики. 

У рамках ККП виокремилася ціла низка нових пepспeктивних нaпpямiв: вла-

сне кoгнiтивнa лiнгвiстикa (Л.I. Бєлєхoвa [17], O.П. Вopoбйoвa [46], O.С. Кубpя-

кoвa [130], В.Г. Нiкoнoвa [182], V. Evans [337], I.S. Shevchenko [399]), психoлiнг-

вiстикa (О.О. Залевська [90], O.O. Лєoнтьєв [154], T.A. Harley [350]), лiнгвoкуль-

туpoлoгiя (Н.Ф. Алефіренко [7], С.Г. Воркачев [44], Н.В. Воробей [2011], 

В.A. Мaслoвa [168], Ю.С. Стeпaнoв [251]) та лінгвоконцептологія (С.Г. Воркачев 

[44], Н.Г. Єсипенко [78], В.І. Карасик [101], З.Д. Пoпoвa [208; 209], А.М. Прихо-

дько [217] та ін.). ККП opiєнтує своїх прихильників нa пoглиблeнe вивчeння 

мoвних і мовленнєвих явищ у зв’язку з людиною, колективом і суспільством.  

Сьогодні все ще методологічно актуальною є проблема "людина і мова", ві-

дома під назвою "антропоцентризм". Не випадково кінець XX ст. був ознамено-

ваний появою нової галузі знання – лінгвістичної антропології / антропологічної 

лінгвістики, об’єктом якої є людина в мові. Не є винятком з цієї системи й лінг-

вістика тексту, або текстологія. 

 

2.1.1. Когнітивні настанови лінгвістики тексту . Когнітивно орієн-

тована лінгвістика тексту має справу з дослідженням тексту як складника когні-

ції, яка ґрунтується на психічних функціях свідомості. Когніція постає в тексті 
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як пізнавальний процес, у якому відбувається передача досвіду, знань і навичок 

"освоєння" людиною довкілля, що відбувається за допомогою категоризації, 

концептуалізації, інтерпретації та переінтерпретації дійсності.  

Завдяки категоризації одиничні явища узагальнюються в певну кількість 

груп [68, с. 200]. Для ІВТ категоризація має дуже важливе значення, адже вона 

вчить дитину ієрархічності світу, підпорядкованості та системності, розрізнен-

ню загального та конкретного, класу й підкласу, гіперонімчного та гіпонімічно-

го. Так, ІВТ типу (З-66) The cuckoo and the gowk, | The laverock and the lark, | The 

twire-snipe, the weather-bleak; | How many birds is that? вводить родову категорію 

birds, до якої належать її видові вияви cuckoo, gowk, laverock, lark, twire-snipe та 

weather-bleak. В.А. Маслова пише: "категоризація – найважливіший спосіб упо-

рядкувати інформацію, що надходить до людини ззовні" [169, c. 25].  

Спираючись на механізм об’єднання предметів і явищ у відповідні класи як 

рубрики досвіду, сформовані шляхом пізнавальної діяльності людини, категори-

зація пов’язана з такими провідними операціями, як порівняння, ототожнення, 

аналогія [132, с. 13-18], а також підводить певні речі під класи на основі їхніх 

ознак і властивостей. Пор.: (Р-7) Mother, father, |Sister, brother. | One, two, three, 

four, |We're the family of four! Категоризація має суттєвий вплив на розуміння 

операцій як індивідуальної, так і колективної свідомості, на усвідомлення шля-

хів і способів обробки, використання й зберігання знань.  

Класичний погляд, що сформувався в лоні філософської логіки, характери-

зує процес категоризації як підведення певних речей під класи на основі тотож-

ності їхніх ознак і властивостей. Він же сприяє й лінгвістичному переосмислен-

ню певних категорій як логічних конструктів, виникнення яких зумовлене наяв-

ністю тотожних ознак для всіх її рівноправних членів.  

Цей постулат є чинним і для іншої проблеми, яка виникає у зв’язку з розг-

лядом англомовних ІВТ, – класифікаційною таксономікою текстів і їх категорій. 

На підставі категоризаційних критеріїв (схожість, подібність, тотожність, ієрар-

хічність та ін.) тексти, у т.ч. і ІВТ, упорядковують за принципами структури, се-

мантики і функцій.  
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У першому випадку йдеться передусім про розмір текстів, які можуть бути 

мало-, середньо- та крупноформатними [85, с. 25]. До малоформатних уналеж-

нюють т. зв. "стислі" тексти, невеликі за обсягом. До крупноформатних – епічні 

твори, монографії, підручники, енциклопедії тощо. Усі інші тексти можуть бути 

розглянуті як середньоформатні. У другому випадку говорять про функціональ-

но-семантичні типи текстів – оповідні, описові та міркувальні [31, с. 74]. У функ-

ціонально-стилістичному плані тексти поділяють на розмовні, офіційно-ділові, 

публіцистичні, наукові, художні [430, с. 581]. Останні можуть поєднувати в собі 

різні типи і види текстів залежно від інтенцій і настанов автора.  

При більш пильному розгляді можна помітити, що корпус англомовних ІВТ 

не є гомогенним, а складається з текстів різної структури, семантики та функці-

ональної спрямованості (про це йтиметься в § 3.1), які спираються на низхідні 

тематико-ідеографічні підтипи. Специфічною властивістю всіх ІВТ-типів є мож-

ливість їх поширення в усному вигляді.  

До цього слід додати іще один важливий параметр ІВТ – топікальність 

(тема тексту). Вона залежить, як правило, від функції, яку текст виконує в інфан-

тичному дискурсі. Вона може виражати цю функцію експліцитно або імпліцит-

но, належить до об'єктивної реальності та є не лінгвальною, а позалінгвальною 

величиною. Тема тексту – це когнітивно релевантний феномен, створюваний під 

час комунікації, про який йдеться в певному тексті [391, с. 335].  

Поряд із інформативністю й топікальністю лінгвістика тексту активно ко-

ристується й такими критеріями текстуальності, як когезія, когерентність, інтен-

ційність, інформативність, ситуативність, інтертекстуальність. Оскільки ж вони 

вже стали класичними для мовознавства, немає сенсу спеціально на них зупиня-

тися. Натомість наголосимо, що ІВТ є насамперед мовленнєвим повідомленням, 

споживачем якого є адресат-дитина, а тому він має задовольняти таким когніти-

вно значущим параметрам, як актуальність, репрезентативність, доступність, то-

чність, зрозумілість і – головне – розважальність.  

Категоризація текстового простору, яка в екстраполяції на об’єкт нашої 

уваги, набуває чинності у зв’язку з топікально-інформативною інтерпретацією 
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позамовної дійсності, не є єдиним способом когнітивного осмислення ІВТ. Про 

це говорить Р.М. Фрумкіна [275], коли розглядає категоризацію крізь призму її 

функцій у процесах згортання інформації та концептуалізації світу.  

Процес категоризації тісно пов’язаний з процесом концептуалізації: буду-

чи пов’язаними з класифікаційною діяльністю свідомості, обидві вони розрізня-

ються водночас кінцевим результатом і / або метою діяльності: перший спрямо-

вано на об’єднання одиниць, що виявляють певного роду подібність, другий – на 

виокремлення мінімальних одиниць людського досвіду в їх ідеальному змісто-

вому виявленні [423, с. 93]. На відміну від категоризації концептуалізація перед-

бачає формування номінативного поля концепту, тобто всіх можливих ознак пе-

вного факту дійсності й тих мовних одиниць, які можуть якнайточніше відобра-

зити його зміст [235, с. 87-89]. 

Висунення феномену "концепт" на передній план лінгвістичних розвідок 

зумовлене необхідністю нового осмислення усталеного терміна "поняття" [429, 

с. 410]. На відміну від нього концепт починає тлумачитися як "форма репрезен-

тації знань у свідомості людини" [209, с. 10], як "оперативна одиниця пам’яті, 

ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку, усієї картини 

світу, кванту знання" [423, с. 90] або як "згусток культури у свідомості людини; 

те, у вигляді чого культура входить у ментальний світ людини" [250, с. 43]. Од-

нак доведено, що концепт постає в ментальному лексиконі людини не як понят-

тя, а як низка думок, оцінок, відчуттів, які виникають у її свідомості для інтерп-

ретації слова [249, с. 40-41]. В.А. Маслова розглядає концепти не як будь-які по-

няття, а як найскладніші і найважливіші з них, без яких складно уявити собі пев-

ну культуру. Концепти – предмети емоцій, симпатій і антипатій, а іноді  й  зітк-

нень різних думок [169, с. 27-28].   

У концептуальних розвідках дослідники розвивають ідеї В. фон Гумбольдта 

[64], О. Потебні [210], Е. Сепіра [236], Б. Уорфа [265] та ін., які цікавилися ізо-

морфізмом мови, мислення та культури. Однак "лінгвістичне відродження" кон-

цепту поєднують перш за все з науковим доробком Д.С. Лихачева [157] і 

Ю.С. Степанова [250; 251], які дали поштовх до нових підходів у вивченні кон-
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цепту в лінгвістиці щонайменше у двох принципових його витлумаченнях:  

- концепт – особистісне осмислення, інтерпретація об’єктивного значення 

та поняття як змістовного мінімуму значення [157, с. 281-286];  

- концепт – ідея, що містить абстрактні, конкретно-асоціативні та емоціона-

льно-оцінні риси, а також спресовану історію поняття [250, с. 412]. 

Відштовхуючись від ідеї про персональну рефлексію значення, Д.С. Лиха-

чев підкреслює, що концепт – це своєрідний відгук на попередній мовний досвід 

людини: він "не безпосередньо виникає зі значення слова, а є результатом зітк-

нення цього значення з особистим і народним досвідом людини" [157, с. 281-

282]. Сьогодні вже не підлягає сумніву, що концепт не пов'язаний з якимось 

конкретним словом, а, навпаки, є "розсіяним серед мовних знаків" [197, с. 9] і 

може реалізовуватися цілою низкою вербальних і навіть невербальних засобів 

("поліапельованість" [245, с. 42]).  

Можна послатися й на інші відомі дефініції – наприклад, на те, що концепт 

є явищем (рос. "явлен") у своїх змістових формах – в образі, понятті, символі 

[112, с. 19-20], або що він "представляє собою значущі усвідомлені типізовані 

фрагменти досвіду, які зберігаються у пам’яті людини" [98, с. 59]. Не піддаючи 

сумніву той факт, що концепт є насамперед феноменом ментального порядку 

(пор. "ментефакт культурного простору" – В.В. Красних [124, с. 266]), вважаємо, 

що найбільш прийнятним для нашого дослідження є визначення концепту 

В.І. Карасиком, котрий вважає його "багатомірним смисловим утворенням, в 

якому виділяються ціннісна, образна й поняттєва сторони" [98, с. 109].  

У цьому визначенні для нас важливим є декілька моментів. По-перше, кон-

цепт не протиставляється поняттю, а, навпаки, є його гіперонімом (воно утворює 

поняттєвий субстрат концепту). По-друге, в цьому визначенні наголошено на 

перцептивно-образній складовій концепту, невід'ємній від дитячого мовлення, 

для якого особливої значущості набуває метаформа, тобто ідея того,  що  "кон-

цепти не тільки мисляться, але й переживаються" [250, с. 41]. По-третє, дефіні-

ція В.І. Карасика враховує ціннісну (валоративну) складову концепту, яка базу-

ється на актуальності та оцінності [217, с. 27], що є не менш важливим для дитя-
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чого текстотворення.  

Вважається, що у дитини концепти формуються через певний універсаль-

ний предметний код, після чого ці образи "огортуються" в концептуальні ознаки 

і виникають нові прошарки концепту [208, с. 68]. Безсумнівно, концепти фор-

муються у свідомості людини з її сенсорного досвіду – через сприйняття дійсно-

сті органами чуття, через операції з предметами, через мисленнєві операції з ін-

шими, вже існуючими в її свідомості концептами, через спілкування (концепт 

може бути повідомленим людині у мовній формі), а також через самостійне пі-

знання [208, с. 69]. 

Закріпившись у мовознавстві як окрема одиниця лінгвокультури, концепт 

почав свою експансію в область текстології та дискурсології, де він набув свого 

осмислення як ментальна одиниця, інтегрована в певну систему. Це дозволило 

науковцям говорити про концептополя (сукупність концептів лінгвокультури 

якогось ґатунку), концетосфери ("відображає національно-культурну специфіку" 

[43, с. 34]), дискурсивні та ідіодискурсивні конфігурації концептів [217, с. 174], а 

у плані їх типології – про текстові концепти [96] і про дискурсивно релевантні 

концепти [217, с. 196].  

Системна організація концептів детермінуєтся  деяким  ієрархічним  алго-

ритмом, який можна порівняти з "принципом матрьошки", де кожна складова 

повторює в основних своїх рисах функції, структуру і форму цілого [217, с. 172]. 

Для дослідження дискурсивного простору ІВТ релевантним є дискретне розу-

міння концептосистеми, яке дозволяє говорити про такі вкладені одна в одну 

ментальні величини (за шкалою убування), як мегаконцепт  макроконцепт  

гіперконцепт  мезоконцепт  катаконцепт, що є дійсним і для певного тексто-

вого простору [217, с. 184]. 

Згідно з А.М. Приходьком, мегаконцептами є базові ментальні одиниці на 

позначення загальнолюдських понять ("простір", "час", "причина", "якість", "лю-

дина" тощо), які належать до категоріальних величин і можуть бути інтерпрето-

вані як концепт-ідея, утворена макроконцептами. Так, наприклад, мегаконцепт 

ЛЮДИНА конституюється макроконцептами ‘внутрішній світ’, ‘внутрішня лю-
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дина’, ‘стан людини’та ін. [там само]. Гіперконцепти є ментальними одиницями 

меншого об’єму, ніж загальнокультурні, але більшого, ніж власне концепти. Во-

ни виступають родовими парцелами відносно видових мезоконцептів – іще 

більш наближених до світу людини таксонів. Дрібними й далі неподільними 

А.М. Приходько визнає катаконцепти, що власне і є концептами у звичному 

для нас розумінні цього терміна, тобто тим дискретним ментальним утворенням, 

яке є базовою одиницею мисленнєвого коду людини, володіє відносно упоряд-

кованою внутрішньою структурою, становить собою результат пізнавальної дія-

льності, несе комплексну, енциклопедичну інформацію про предмет чи явище, 

що воно відображає, про інтерпретацію цієї інформації суспільною свідомістю, а 

також про ставлення свідомості до цього предмета чи явища [там само].  

Принциповим моментом для нашого дослідження є розрізнення понять 

"концептосфера", "концептополе" і "концептосистема". Першу, услід за 

А.М. Приходьком [217, с. 174] можна розуміти як сукупність національно мар-

кованих ментальних одиниць лінгвокультури, друге – як сегмент першої, який 

"відповідає" за організацію певного когнітивно-семантичного простору", а третю 

– як ділянку концептосфери, спеціалізовану на ментальній організації певного 

дискурсивно-текстового простору. Текстові конфігурації концептів (третій сег-

мент) є для дослідження когнітивно-семантичної організації ІВТ вирішальним.  

Вирішальним він є в тому сенсі, що передбачає рух наукової думки в патер-

ні "концепти в тексті / дискурсі", тобто розглядає когнітивну організацію ІВТ в 

апелюванні до концептів, які йому притаманні. Цей підхід іноді називають дис-

курсоцентричним (від дискурсу – до концепту) [217, с. 204]. В екстраполяції на 

наш матеріал його влучніше буде назвати текстоцентричним (від тексту – до 

концепту). Тож загальний напрям дослідження можна визначити як "дискурсив-

на концептологія". Він відбиває схему формування когнітивної карти ІВТ шля-

хом преферентного відбору концептів під "тиском" дитячої психології та умов 

дитячого спілкування, зумовлених загальними принципами концептотворення – 

середовищем, режимом і стилем мовлення [217, с. 206]. 

Отже, між лінгвістикою тексту та когнітивною лінгвістикою існує тісний 
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зв’язок, а їх сполучною ланкою є когніція, базована на психічних функціях ди-

тячої свідомості. Вивчення когнітивного аспекту ІВТ виявляється логічним чи-

ном пов’язаним з феноменами інтерпретації, категоризації та концептуалізації. 

Виходячи зі сказаного, інфантичним віршованим текстом слід вважати пев-

ний інтелектуальний продукт мовленнєвої діяльності, що постає як когнітивно 

та формально структурована, витримана в єдиному тематичному регістрі та вер-

бально цільнооформлена комунікативна одиниця, яка має на меті задоволення 

інформаційних і розважальних потреб дитини у певній галузі знання.  

Запропонована дефініція є чинною лише в першому наближенні до об’єкта 

нашої рефлексії, оскільки є рамковою, тобто дає найбільш загальне уявлення про 

нього. Поза її рамками залишається друга іпостась аналізу – комунікативна.  

 

2.1.2. Комунікативні настанови лінгвістики тексту . Комуніка-

тивний підхід до вивчення тексту є не менш важливим, ніж когнітивний хоча б 

тому, що він втягує в орбіту аналізу, поряд з іншим, структурно-композиційну і 

когнітивно-семантичну складові тексту. Якщо в центрі уваги когнітивної лінгві-

стики перебувають питання про шляхи і способи сприйняття, засвоєння та поро-

дження мови, то класична схема породження мовлення / тексту, згідно з А.Р. Лу-

рія [161] передбачає такі її етапи: мотиваційний (виникнення теми і загального 

замислу висловлення), смисловий (структурування цього замислу, його тема-

рематичне членування), семантичний (розподіл семантичних ролей (актантів) у 

складі майбутнього висловлення), мовний (вибір синтаксичних конструкцій та їх 

наповнення відповідними лексемами-словоформами).  

Не можна не помітити, пише Ю.А. Левицький, що зазначені етапи певною 

мірою співвідносяться з тими синтаксичними конструкціями, що їх засвоює ди-

тина у процесі оволодіння мовою [152, с. 17]. Наприклад, те, що відбувається на 

рівні мотивації (загальний нерозчленований замисел), відповідає первинному 

нерозчленованому, аморфному "слову-реченню", а смислове структурування 

думки співвідноситься з двома комунікативними феноменами речення – топіком 

і коментарем. Більш того, результат діяльності на етапі семантичного структу-
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рування корелює з актантно-рольовою структурою речення, а також з його фун-

кціонально-смисловим навантаженням. І насамкінець, вибір синтаксичної конс-

трукції та її лексичного наповнення має на виході формально-граматичну струк-

туру речення [там само, с. 18-20].  

З огляду на запропоноване Ю.А. Левицьким когнітивно-комунікативне ро-

зуміння тексту наголосимо, що для нашого дослідження в тій його частині, яка 

стосується комунікативної організації ІВТ, релевантними будуть не ті явища, що 

залишаються "за кадром" (мотивація, прагматика), а ті, що мають безпосереднє 

відношення до поверхневої маніфестації тексту,  –  смислове структурування, 

функціонально-семантичне та формально-граматичне наповнення. Важливим 

видається й лінгвостилістичне аранжування ІВТ. Зрозуміло, що їх поверхнева 

маніфестація має пряме відношення і до граматичних категорій, які водночас 

постають і як текстові категорії. 

У зв’язку з останньою проблемою – матеріальним аранжуванням тексту – 

зауважимо, що комунікативна лінгвістика зі всією очевидністю розглядає проб-

лему вибору типу висловлення (тексту) з позицій того, якого характеру набуває ро-

згорнення внутрішньої програми мовленнєвої діяльності. Особливу увагу привер-

тає можливість відстежити, як "майстер слова", створюючи художній твір, кори-

стується мовою як матеріалом і як мовні категорії діють у побудові художньо-

естетичної виразності тексту, у розкритті картини світу, яка існує у свідо-мості 

мовця та адресата [184, с. 17].  

Як відомо, структура будь-якого мовленнєвого повідомлення, у т.ч. й тексту, 

базується на синтезі засобів морфологічного, лексичного та синтаксичного рівнів, 

що слугують для вираження певного змісту. Така взаємодія дозволяє змісту, який 

виражений цією формою, бути актуальним елементом мовленнєвого смислу [28, 

с. 29]. Важливим поняттям для опису текстових структур є їх предикативне аран-

жування, яке найбільш доцільно описують у вигляді (інтра)текстової мережі – 

сукупності морфологічних засобів, які забезпечують орієнтацію читача в часово-

му, модальному і референтному шарах тексту [184, с. 28]. Відповідно, виокрем-

люють такі текстові мережі, як темпоральна, модальна, персональна та ін. [там 
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само, с. 30]. О.І. Москальська зазначає, що з точки зору лінгвістики тексту темпо-

ральна, персональна, модальна та ін. структури є основними текстовими актуалі-

заторами, через які художній текст співвідноситься з позатекстовою реальністю 

[177, с. 97].  

Категорії "текстовий" час (темпоральність), "текстовий" простір (локаль-

ність), "текстова" персональність (референція) і "текстова" модальність належать 

до тих універсальних категорій художнього тексту, які дають змогу не лише орі-

єнтуватися в поетичному світі твору, але й декодувати інформацію, зашифрова-

ну в тексті, адекватно авторському замислу. Вони дозволяють тексту здійснюва-

ти одну з важливих завдань мистецтва – бути засобом пізнання [160, с. 236].  

Склад і структура предикативної мережі тексту не є сталими. Попри свою 

універсальність, вони значною мірою залежать від стилю, жанру, текстотипу та 

ін. У цьому плані мережу слід розглядати як текстову категорію синтагматично-

го порядку: спираючись лише на ті мовні засоби, які є в конкретному тексті, во-

на є різною для окремого тексту, жанру, текстотипу. Варіюючись у кожному 

конкретному тексті по-різному, предикативна мережа зберігає свої інваріантні 

властивості, зумовлені функціональним стилем, жанром чи текстотипом. У той 

же час, звертає увагу Ю. М. Лотман [160, с. 236], вивчення універсальних понять 

художнього тексту, у т. ч. й темпоральних, модальних, просторових чи персона-

льних сіток, дають змогу декодувати національну картину світу крізь призму 

сприйняття мовцем дійсності.  

Отже, поняття "предикативна мережа" в комунікативній організації тексту є 

базовим для опису різних текстових структур. Моделювання темпоральної, мо-

дальної та персональної мереж інфантичного тексту / дискурсу дозволяє зафік-

сувати КС, що утворюється в уяві дитини, виявити основні текстові актуалізато-

ри, за допомогою яких художній текст співвіднесено з позатекстовою реальніс-

тю, що якраз і сприяє логічній завершеності тексту.  

Сучасна лінгвістика ставить людину в центр досліджень. Автор-мовець, 

створюючи тексти, обирає не лише їх теми, а й здійснює відбір засобів їхньої 

побудови – незалежно від того, діє він свідомо чи автоматично. Творення текстів 
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визначається низкою факторів: змістовими потребами, локально-темпоральною 

позицією, способом сприйняття (через безпосереднє  спостереження  чи  гру уя-

ви). При цьому головною "архітектурно-будівельною" вимогою до тексту, пише 

Ю.А. Левицький [152, с. 91], є його смислова і структурна завершеність.  

Беручи за основу критерій "смислова завершеність", текстом слід вважати не 

тільки епічний твір (роман, поема), а й висловлення, що складається з одного ре-

чення на зразок (С-13) "She sells sea shells by the sea shore" або (С-45) "I cannot 

bear to see a bear". Якщо за допомогою цього речення мовець мав намір повідоми-

ти про свою нездатність щось зробити, ніяк не продовжуючи думку, то таке ре-

чення можна вважати текстом. Збігаючись чи, як правило, не збігаючись за своїми 

розмірами з текстом, речення було, є і буде основною будівельною чарункою тек-

сту. Найголовніше призначення речення – бути будівельним матеріалом тексту. 

Із цього випливає й така специфічна ознака тексту, як його синтаксичне 

аранжування.  Розуміння синтаксичної природи мовних явищ базується на ви-

знанні функціональності мовних елементів у певному синтаксичному цілому. 

Комунікативно-функціональний аспект тексту корелює з останнім складником 

тріади "речення – предикативна одиниця – висловлення" [216, с. 52]. При цьому 

висловленням є "речення, прив'язане до конкретної мовленнєвої ситуації" [256, 

с. 439]. Воно може бути визначеним як глибинно-поверхнева структура: глибин-

на тому, що має пряме відношення до семантики, а поверхневою – тому, що має 

відношення до “упаковочного компонента” [там само]. У цьому сенсі логічною є 

характеристика висловлення за такими параметрами, як актуальне членування, 

комунікативне напруження, контрастування відомого й невідомого, емфаза, ем-

патія, актомовленнєва конфігурація.  

Проте не менш комунікативно релевантними для лінгвістики тексту зали-

шаються поверхневі структури (Н.Д. Арутюнова [13], М.В. Всеволодова [48], 

А.П. Загнітко [86], Г.А. Золотова [92], Т.В. Матвєєва [170], Г.Г. Почепцов [211], 

Я.Г. Тестелець [256], G.D. Morley [382] та ін.). Свого часу Ф. Данеш наголошу-

вав на нерозривності трьох рівнів синтаксису – граматичного, семантичного, ко-

мунікативного [67, с. 96]. Формально-граматичний і семантичний рівні аналізу 



 55 

речення не тотожні та не ізоморфні, а визначення їх співвідношення здійснюєть-

ся як визначення ступеня глибини репрезентації структури речення через його 

формальні та семантичні характеристики.  

Для нашого дослідження релевантними є такі синтаксичні категорії, як про-

сте і складне речення, у межах яких особливої ваги набувають їх функціонально-

семантичні типи. Перше важливе з огляду на те, що ІВТ  є  переважним чином 

текстом малоформатним, який може дорівнювати реченню – або простому, або 

складному, а також комбінації простих і складних речень. Друге необхідне для 

усвідомлення комунікативної організації ІВТ з огляду на преферентність вико-

ристання в ньому тих чи інших семантико-функціональних типів.  

Просте речення – "найменша синтаксична одиниця з комунікативною функ-

цією <…>, представлена однією предикативною одиницею" [234, с. 606]. Для ІВТ 

важливим є з'ясування того, які типи простого речення використовуються для 

його конституювання – одно- чи двоскладні, поширені чи непоширені, повні, 

неповні чи еліптичні, стверджувальні чи заперечні, питальні чи непитальні (роз-

повідні, спонукальні, оптативні).   

На відміну від простого, складне речення  характеризується наявністю де-

кількох предикативних центрів. Воно є "різновидом конструктивно, комунікати-

вно, інтонаційно та змістово завершеного речення, представленого двома і біль-

ше предикативними одиницями, поєднаними певним типом зв’язку: за наявності 

сполучників або сполучних слів (сполучникового  чи  безсполучникового),  за-

лежно від рівноцінності / нерівноцінності пов’язаних предикативних одиниць 

(сурядного (паратаксису) чи підрядного (гіпотаксису))" [234, с. 662]. Зрозуміло, 

що одним із дієвих способів представлення синтаксичної організації ІВТ є моде-

лювання структури речень, із яких воно складається. 

Оскільки в характері поєднання предикативних одиниць у складне реченнє-

ве ціле відбиваються головні реляції (онтологія) світу [256, с. 512], є підстави 

вважати, що в ньому втілюються провідні логічні категорії. Йдеться, з одного бо-

ку, про категорії координації (автономності, рівноправності) – кон'юнкцію (єдна-

льність, або копулятивність), диз’юнкцію (розділовість), контрадикторність (про-
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тиставність). З другого боку, не менш важливими є логічні категорії субордина-

ції (ієрархічності, нерівноправності), які відбивають усталене логіко-смислове 

членування думки на суб’єкта, об’єкта і предиката (з’ясувальні речення), на ат-

рибутизацію перших двох (означальне речення) і на сірконстантизацію остан-

нього (обставинні речення часу, простору, причини, наслідку, допустове, мети). 

Зазначені феномени є за своєю суттю синтаксичними категоріями (майже всі во-

ни входять до списку т. зв. "семантичних примітивів" А. Вежбицької) і в такому 

своєму амплуа, включаючись у тканину тексту разом із реченням-носієм, набу-

вають статусу текстових функціонально-семантичних категорій.  

З огляду на це видається логічним, що предметна галузь синтаксису поши-

рюється й на текст та й сам синтаксис нерідко вивчається у складі розгорненого 

тексту, із якого він якраз і "черпає" свій матеріал. Речення існує не саме по собі, а 

як частина одиниць вищого порядку – надфразових єдностей. Ця істина дозволяє 

науковцям говорити не тільки про "складне синтаксичне ціле" [177, с. 97; 234, с. 

663], але й про "складне тексто-синтаксичне ціле" [353; c. 237]. Тексто-синтаксич-

не ціле слід розуміти як деяку сукупність конструктивно і семантично поєднаних 

речень-висловлень, які характеризуються єдністю теми й відповідним зв’язком 

своїх конституентів. До засобів внутрішньотекстової зв’язності належать повтори, 

анафоричні займенники, видо-часові та способові дієслівні форми,  порядок слів і 

речень,  кореферентні ряди, паралелізм, інтонування тощо [429, с. 663]. 

На перетині синтаксису й тексту виникають усталені й загальновизнані па-

раметри текстуальності – когезія, когерентність, інтенційність, інформативність, 

ситуативність, інтертекстуальність, топікальність, апелятивність [85; 152; 353; 

382]. Оскільки всі ці ознаки уже стали класичними та ввійшли в аннали тексто-

логії, їх розгляд у рамках цієї праці не є доцільним.  

Доцільним є наголошення на ще одному критерії – зовнішній формі тексту, 

який іноді називають "матеріальність". Матеріальність тексту допомагає іден-

тифікувати його мотив, функцію, тип. Особливо важливим тут є носій тексту – 

матеріальний об'єкт, на якому записано текст і який здатний його зберігати (кни-

га, компакт-диск, флешка тощо). В.В. Богданов пише, що від носія тексту суттє-
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во залежить характер його оформлення та готовність адресата його сприймати. 

На цій основі він розрізняє тексти адресатно-резистивні (відштовхують адреса-

та) і адресатно-рецептивні (прийнятні для адресата) [25, с. 60]. 

Ступінь комунікативної прийнятності чи неприйнятності тексту для адреса-

та / реципієнта / споживача значною мірою залежить і від його стилістичного 

аранжування, який спирається на особистісний компонент мовлення, надаючи 

фонетичним, лексичним і граматичних засобам певної емоційної привабливості 

та виразності. При цьому під стилем ми будемо розуміти "суспільно усвідомлену 

і функціонально обумовлену, внутрішньо об'єднану сукупність прийомів ужи-

вання, відбору і поєднання засобів мовленнєвого спілкування тієї чи іншої сус-

пільної загальнонаціональної мови, яка співвідноситься з іншими такими ж спо-

собами вираження, що слугують для інших цілей, виконують інші функції в мов-

ній суспільній практиці даного народу" [38, с. 73].  

Вивчення стилістичного аранжування ІВТ може здійснюватися як у рамках 

стилістики традиційної (стилістика від адресанта / стилістика кодування), так і 

функціональної (стилістика від адресата / стилістика декодування) [Арнольд 

2002]. Традиційна, або нормативна, стилістика має предметом своєї уваги норма-

тивне (практична стилістика, культура мовлення) та літературознавче (мова ху-

дожньої літератури) вивчення вербальних одиниць у тексті. Функціональна стилі-

стика, основу якої складають стилістичні розвідки І.В. Арнольд [12], М.П. Брандес 

[31], О.А. Гончарової [58], О.Б. Сиротиніної [240], M. Burke [318; 319; 321], 

N. Norgaard [384], E. Semino [395; 397], J. M. Urena [410], J. Williams [413], 

M. Wynne [414] та ін., спрямована на об’єктивне вивчення природного функціону-

вання мовлення, різних його типів і варіантів. 

Для комунікативного вивчення шляхів і засобів стилістичного аранжування 

ІВТ особливо важливим є аналіз стилістичних засобів, фігур і прийомів, які в 

силу психологічних особливостей дитячого мислення і мовлення, є домінантни-

ми. Домінантними вони виявляються тому, що їм віддаються певні преференції 

тією мірою, якою текст відповідає вже згадуваним вище "дитячим" критеріям 

актуальності, інформативності, репрезентативності, зрозумілості, доступності, 
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точності, розважальності. При цьому, без сумніву, функціонально-стильове ди-

ференціювання мовлення ІВТ являє собою доволі складну картину.  

Стилістична маркованість часто буває двоплановою, бо вказує не лише на 

сферу вжитку мовної одиниці, але й на її емоційно-експресивний і оцінний суб-

страт. З огляду на це, доцільно окремо розглянути лексико-семантичні, граматич-

ні та фонетичні засоби стилістичної виразності дитячого мовлення, а також їхню 

комбінаторику (конвергенцію), тобто все те, що сьогодні все частіше називають 

"стилістичною технікою". Остання набуває в дитячому мовленні особливого 

значення, оскільки являє собою ігровий компонент діяльності, а той, як відомо, є 

вирішальним для виховання дитини. Включаючись у лудичний контекст, дитяче 

мовлення стає невід'ємною частиною інфантичної картини світу.  

У розрізі функціональної стилістики, що переймається в основному пи-

таннями типології стилів, під які "підганяються" ті чи інші тексти, що дослі-

джуються на предмет сфери використання мови, співвіднесеними з видами дія-

льності людини, зазначимо, що в контексті традиційно визнаних офіційно-

ділового, публіцистичного, наукового, розмовного і художнього стилів англомо-

вні ІВТ посідають особливе місце. З одного боку, вони найбільшою мірою "впи-

суються" в художній стиль, а з іншого, – мають риси розмовності. Обидва сти-

льові риси виявляються міцно скріпленими ознаками дитячого фольклору.  

Виходячи з цього, англомовним віршованим текстом для дітей можна 

вважати малоформатне художньо-описове повідомлення фольклорного характе-

ру з елементами розмовного стилю, зафіксоване у писемному вигляді, яке скла-

дається з одного або декількох висловлень, поєднаних різними типами зв’язків 

(фонетичними, лексичними, граматичними, логічними), прагматичною настано-

вою якого є персуазивний (інтелектуальна сфера) та сугестивний (емоційна сфе-

ра) вплив на свідомість дитини.  

 

 

2.2. Методика дослідження інфантичних віршованих текстів 

 

Для досягнення мети і завдань дослідження принциповими є два моменти – 
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методологія і методика, які співвідносяться між собою як загальне і часткове. 

Методологія являє собою "сукупність пізнавальних засобів, методів, прийомів, 

застосованих в науці" [274, с. 278], а методика – "систему методів і прийомів – 

інструментів дослідження, які спрямовані на конкретне використання загальноп-

рийнятого методу" [234, с. 49]. Методика пропонованої дисертації спирається на 

загальнонаукові та суто лінгвістичні методи.  

 

2.2.1. Система загальнонаукових і лінгвістично релевантних 

методів. Основу науково-галузевого дослідження лінгвістики складає система 

загальних (філософських) і конкретних (лінгвістичних) методів.  

Зaгaльнoнaукoві мeтoди викopистoвується у всiх нaукaх, oскiльки будь-

якe вiдкpиття мaє нe лишe пpeдмeтний, a й мeтoдoлoгiчний змiст, спpичиняє 

кpитичний пepeгляд пpийнятoгo дoсi пoняттєвого aпapaту, чинникiв, пepeдумoв i 

пiдхoдiв дo iнтepпpeтaцiї мaтepiaлу. У хoдi дoслiджeння зaстoсoвуються мeтoди 

iндукцiї тa дeдукцiї, aнaлiзу тa синтeзу, aбстpaгувaння тa конкретизації [60; 113]. 

Aнaлiз дoпoмaгaє в poзчлeнувaннi ІВТ нa компоненти та складники, що 

умoжливлює oсягнeння свoєpiднoстi його худoжньoгo цілого. Зa дoпoмoгoю 

синтeзу англомовні ІВТ фiксуються з тoчки зopу етнолінгвістичного, біовіталь-

ного та сoцiaльнoгo сepeдoвищa, духoвнoї ситуaцiї свoгo твopeння й спpийняття. 

Мeтoдoм, щo пoєднує i aнaлiз, i синтeз, є інтерпретація [238, с. 145], яку пoв'я-

зують з тлумaчeнням смислoвoгo aспeкту худoжньoгo твopу чepeз співвісне-

сeння з деяким цілим вищoгo пopядку, кoли пeвнi eлeмeнти (мoтиви, пepсoнaжi, 

тpoпи тoщo) спiввiднoсяться з кoнтeкстoм твopу aбo пoзaтeкстoвoю ситуaцiєю. 

Aбстpaгувaння дoзвoляє пepeхoдити вiд кoнкpeтних дo зaгaльних пoнять i 

зaкoнiв poзвитку [113, с. 244], a кoнкpeтизaцiя умoжливлює дoслiджeння стaну 

інфантичного мовлення у зв'язку з умoвaми йoгo iснувaння й poзвитку. 

Крім того, зaгaльнoнaукoвими мeтoдaми, викopистaними у хoдi дoслiджeн-

ня, додатково стали описово-аналітичний та індуктивний, пристосовані для 

виявлення закономірностей функціонування мовних одиниць в ІВТ.  

Галузево-лінгвістичні методи мають подвійне розуміння в мовознавстві. 
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У першому випадку мають на увазі загальні методи – "узагальнені сукупності 

теоретичних настанов, прийомів, методик дослідження мови, пов’язаних з пев-

ною лінгвістичною теорією та загальною методологією" [432, с. 298].  

З огляду на загальну методику, методологічною основою цієї роботи, як за-

значалося вище, є когнітивно-комунікативна парадигма, в основі якої лежать ан-

тропоцентризм, системно-структурна організація мови та функціонально-

семантичні засади мовлення (Н.Ф. Алефіренко [6], Л.І. Бєлєхова [17], О.О. Гор-

бачевський [59], С.В. Гринева-Гриневич [60], Ю.М. Караулов [103], А.Е. Кібрік 

[107], M.M. Bergman [307], P.A. Danler [330], H. Hendrics [352] та ін.). Виходячи з 

цієї загальнотеоретичної настанови та базуючись на працях зазначених авторів, 

у процeсi aнaлiзу інфантичного мовлення доцільно виходити з тaких пpинципів 

дoслiджeння, як систeмний, когнітивний і функцioнaльний. 

Систeмний пpинцип [414, с. 266] дoзвoляє poзглядaти інфантичне віршо-

ване мовлення як єдинe цiлe з узгoджeним функцioнувaнням усiх складових, 

тобто як цiлiсну систeму, що стaнoвить певну єднiсть зaкoнoмipнo poзтaшoвaних 

i взaємoпoв'язaних чaстин. 

Когнітивний принцип [68, с. 196] (він же – пізнавальний) пoв’язaний iз 

зaгaльнoфiлoсoфськoю тeopiєю пiзнaння. Він є eфeктивним у вивчeннi суті й 

динaмiки інфантичної картини світу в ІВТ тa її спiввiднoшeння iз загально-

людськими уявлeннями.  

Функцioнaльний пpинцип [68, с. 110] poзкpивaє пoтeнцiйнi мoжливoстi тa 

функцioнaльнi особливості інфантичного мовлення, щo супpoвoджується йoгo 

специфічними характеристиками – смислoвим oбсягом, нaкoпичeнням нoвих 

сeм, poзвитком пepeнoснoгo значення.  

У другому випадку лінгвістика подає свої методи в конкретному, частково-

му амплуа та розуміє їх як "окремі прийоми, методики, операції, що спираються 

на певні теоретичні настанови, як технічні засоби, інструмент для дослідження 

того чи іншого мовного явища" [432, с. 298]. Зрозуміло, що всі вони діють у ме-

жах нерозривної єдності "метод – теорія", в якій чинним стає феномен "підхід". 

Підхід корелює як з усталеними галузями мовознавства, так і з тими, що вини-
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кають у ході його розвитку. У першому випадку говорять про фонетичний, гра-

матичний, лексичний, стилістичний та ін. підходи, у другому – про лінгвокогні-

тивний, лінгвоконцептуальний, лінгводискурсивний, лінгвосинергетичний та ін.  

Для мети і завдань цієї дисертації релевантними видаються  два  загально-

лінгвістичні підходи – лінгвокогнітивний і комунікативно-функціональний. В їх 

межах виокремлюються і розглядаються принципи, прийоми й процедури низ-

хідного методологічного порядку, які, услід за О.О. Селівановою, будемо нази-

вати методикою дослідження, бо якраз вони й "спрямовані на конкретне засто-

сування загальноприйнятого методу відповідно до мети і завдань роботи" [Селі-

ванова 2008, с. 49]. Методика передбачає перш за все усвідомлення підходів і ра-

курсів, під якими дослідження ІВТ є найбільш доцільним з огляду на те, що вже 

було дотепер у них вивчено та описано.  

Лінгвокогнітивний підхід спирається, зрозуміло, на принципи й постулати 

кoгнiтивної лiнгвiстики (О.С. Кубрякова [132], Ч. Філмор [272], G. Fauconnier 

[342], R. Jackendoff [359], G. Lakoff [369, R. Langacker [371] та ін.), спpямoвaної 

нa poзкpиття мeхaнiзмiв мoвнoї дiяльнoстi в її нepoзpивнoму зв’язку з мислeн-

ням i peaльнiстю [80, с. 5]. Основна увага при цьому приділяється когнітивним 

процесам категоризації та концептуалізації дійсності та, відповідно, мовленнє-

вих повідомлень, якими є ІВТ. 

Ідеографічно-тематичний ракурс є важливим для типологічної таксономії 

ІВ-текстів. Він дозволяє їх групування за певними критеріями – тематикою, рит-

мікою, призначеністю, ступенем лудичності контенту, преферентності викорис-

тання тих чи інших засобів (насамперед, лексико-семантичних). Одночасно ці 

критерії являють собою й ознаки відповідного текстотипу. Ансамбль ознак до-

зволяє описати такі жанрово релевантні ІВ-текстотипи, як загадки, рахівнички, 

скоромовки і екшен-вірші. З іншого боку, тематика таких текстів безпосередньо 

і напряму пов’язана з загальною концептосистемою ІВ-текстового простору.  

Лінгвоконцептуальний ракурс пригожий для вивчення концептів, які актуа-

лізуються в ІВ-текстах. Іноді його називають концептуaльним aнaлiзом 

(М.Ю. Олешков [187], R. Jackendoff [359]) та пов'язують з іншими видами аналі-
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зу – дистрибутивним, контекстуальним, компонентним, а також із асоціативним 

експериментом і польовим моделюванням [244, с. 167]. Цей метод є оптималь-

ним і для вивчення концептосистеми ІВТ, яка відбиває досвід, знання й настано-

ви, релевантні для дитячого соціуму. Розглядати концепти як взаємопов’язані 

елементи однієї концептосистеми пропонують Т.П. Вільчинська [42], Т.А Кос-

меда [122], А.М. Приходько [217] та ін. на тій підставі, що тут "схоплено" 

зв’язок концепту з мовним знаком як його об’єктиватором, вжитим на позначен-

ня певного фрагмента інфантичної картини світу. 

Комунікативно-функціональний підхід – розгляд одиниць у комунікатив-

них процесах, що можуть бути представлені в текстах, які становлять собою пе-

вні послідовності вербальних знаків, об’єднані смисловим зв’язком [2, с. 66]. 

Важливим методологічним підґрунтям підходу є поняття функції як такої, що 

сприяє здійсненню комунікації та реалізації мовленнєвих інтенцій [415, с. 343]. 

Текст розглядається як деякий універсум, наповнений одиницями різних рівнів, 

поєднаних спільною для них функцією. Такий підхід дозволяє зосередитися на 

зв’язках між елементами, які належать до різних рівнів, продемонструвати, що 

зв’язок між цими рівнями забезпечує можливість використання мови як засобу 

комунікації [50, с. 3-4]. 

Комунікативно-функціональне осмислення ІВТ полягає в урахуванні відпо-

відності змістового наповнення тексту біовітальними (у нашому випадку  –  ін-

фантичними) характеристиками адресата. Використання мовних засобів в ІВТ 

має узгоджуватися з цими характеристиками і поширюватися на комунікативно 

релевантні параметри вивчення ІВТ – морфологію, синтаксис, стилістику. 

Предикативний ракурс пов’язаний із ключовою морфологічною ознакою 

речення (головної комунікативної одиниці), яка співвідносить інформацію з дій-

сністю і тим самим формує її для самостійного повідомлення [74, с. 82; 174, с. 

167]. Предикативність, яка за влучним виразом А.М. Пєшковського, із не-речен-

ня робить речення, конкретизується з допомогою категорій темпоральності, мо-

дальності, персональності [184].  

Темпоральність – функціонально-семантична категорія, яка співвідносить 
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час описуваної ситуації з будь-якою іншою подією. Вона виражається граматич-

ною категорією часу і пов’язана з категорією модальності, адже значення реаль-

ного завжди стосується минулого, теперішнього чи майбутнього, а значення ір-

реального обмежує можливості часової співвіднесеності. 

Модальність – функціонально-семантична категорія, яка виражає відно-

шення повідомлюваного до дійсності [280, с. 437 – 439] і має два своїх вияви – 

об'єктивний (внутрішня модальність) і суб'єктивний (зовнішня модальність). 

Перша, вказуючи на реальність чи ірреальність, утворює умови для реалізації 

темпоральних відношень у реченні на підставі індикативності, суб'юнктивності 

чи імперативності. Друга уточнює ставлення мовця до сказаного на  предмет  

можливого, обов’язкового, припустового тощо [283, с. 447]. 

Персональність (суб’єктність) – функціонально-семантична категорія, яка 

співвідносить суб’єкт мовленнєвого акту з суб’єктами описуваної події [89, с. 

56; 184, с. 27]. Формальним засобом вираження персональності є категорія осо-

би, тобто особові форми дієслів та особові займенники. 

Категорія предикативності в опорі на три своїх конституенти – темпораль-

ність, модальність, персональність – постає в тексті як індивідуально-авторська 

система співвіднесення повідомлюваного з позамовною дійсністю. Вона може 

бути осмислена як триєдина система предикативних кластерів, які, відповідно, 

називаються темпоральною, модальною і персональною мережами. Зрозуміло, 

що в кожному текстотипі, у т. ч. й ІВТ, діє своя, неповторна мережа предикатив-

них ознак, яка засвідчує не тільки комунікативну своєрідність того чи іншого 

текстотипу, але й ідіостильову своєрідність автора. У нашому випадку йдеться 

про своєрідність ІВТ, авторство яких є переважно анонімним.  

Комунікативно-синтаксичний ракурс, пов'язаний з морфологічною катего-

рією предикативності, є не менш комунікативно важливою для синтаксичного 

аранжування думки, адже саме на рівні синтаксису відбувається комунікація. 

Синтаксис пов’язаний з мисленням, процесом комунікації та навколишньою дій-

сністю [76, с. 117].  

Для осмислення синтаксичної специфіки ІВ-текстів особливої значущості 
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набуває метод функціонально-синтаксичного моделювання, при якому до центру 

дослідницької уваги потрапляє проблема інваріантних і варіативних синтаксич-

них структур, що є преферентними або непреферентними для ІВТ. Певної зна-

чущості тут набуває й питання про поширення та ускладнення реченнєвих побу-

дов, використовуваних в ІВТ, а також їх модифікування – семантико-функціо-

нальне, експресивне, синонімічне, які утворюють периферію вихідної моделі. 

Ускладнення моделі елементами з додатковою предикативністю робить модель 

поліпредикативною [174, с. 166]. Вивчення поліпредикативних конструкцій, як 

відомо, сприяє переходу від класифікаційної граматики до пояснювальної, функ-

ціонально-комунікативної.  

Лінгвостилістичний ракурс спрямований на осягнення тексту як явища 

мистeцтвa слова. Художнє слово є "одночасно мистeцьким i психoлoгiчним, 

iнтeлeктуaльним i сoцiaльним; цe свoєpiдний мoвлeннєвo-слoвeсний aкт мiж 

aвтopoм i читaчeм, щo здiйснюється зa дoпoмoгoю слова" [1265, с. 18]. Пізнання 

естетичної функції мови, що реалізується в конкретно-чуттєвому змісті, який су-

проводжує форму вираження думок [77, с. 304], неможливе без науки про сприй-

няття художнього твору.  

Нa oснoвi лінгвостилістичного аналізу тексту дoслiдник мaє змoгу виявити 

"систeму eстeтичних спiвфункцiй усiх мoвних oдиниць i їх кaтeгopiй, щo бepуть 

учaсть у ствopeннi систeми худoжнiх oбpaзiв у пeвнoму тeкстi" [111, с. 5]. 

Л.В. Щepбa зазначав, щo aнaлiз худoжньoгo твopу "пoвинeн пoкaзaти тi лінгвіст-

тичнi зaсoби, зa дoпoмoгoю яких виpaжaється iдeйний i пoв’язaний з ним 

eмoцiйний змiст твору" [299, с. 97]. Лінгвoстилістичний аналіз дозволяє бачити 

естетичне ціле таким, яким його творив і хотів, щоб його власне таким і сприй-

мали, адресант. Тому й ключі до розуміння його задуму – у системі мовно-

художніх засобів твору [127, с. 18–20].  

Застосування комплексного лінгвостилістичного аналізу ІВТ дозволяє розг-

лянути всю систему мовностилістичних засобів створення поетичного цілого. 

Тільки цілісний, системний підхід може претендувати на більш-менш повну кар-

тину стилістичного аранжування ІВТ. Oскiльки тeкст являє сoбoю цiлiсну сис-
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тeму взaємoпoв'язaних eлeмeнтiв, пpи лiнгвoстилiстичнoму aнaлiзi poзгляду 

пiдлягaють мoвні oдиницi пoслiдoвнo вiд нижчoгo дo вищoгo рівнів – фoнeтичні, 

мopфoлoгiчні, лексичні та синтaксичні. 

Лiнгвoстилiстичний aнaлiз, пише O.М. Pудякoв, слiд пpoвoдити у двa eтaпи: 

1) визнaчeння eстeтичних дoмiнaнт, у яких проявляється кoнтpaст мiж дiйснiстю 

тa її вiдoбpaжeнням у свiдoмoстi суб’єктa oпoвiдi; 2) сeмaнтичне iнтepпpeтуван-

ня худoжньoгo твopу, тoбтo дoслiджeння мовних oдиниць, щo відбивають ту 

oб’єктивну peaльнiсть, у якiй знaхoдить своє виpaжeння iдeйнo-oбpaзний змiст 

твopу [227, с. 113]. Тaкий підхід дoзвoляє виявити спeцифiку пoeтичнoгo візеру-

нку ІВТ, aджe "будь-якa мoвнa oдиниця твopу є oбpaзнoю нaстiльки, нaскiльки в 

її вживaннi виявляється oсoбистiсть суб’єктa – aвтopa чи персонажа" [227, с. 24].  

Таким чином, теоретичне осмислення об’єкта дослідження та накреслення 

предметної області, в межах якої цей об’єкт може бути оптимально описаним, 

передбачає використання загальнонаукових і галузево-лінгвістичних методів і 

підходів. У першому випадку доцільною видається опора на методи iндукцiї тa 

дeдукцiї, aнaлiзу тa синтeзу, aбстpaгувaння тa конкретизації, а також на функцio-

нaльний, систeмний і пізнавальний принципи. У другому випадку до фокусу 

уваги потрапляють два магістральні підходи – лінгвокогнітивний (тематико-

ідеографічна і лінгвоконцептуальна методики) та комунікативно-функціональ-

ний (предикативна, синтаксична і стилістична методики).  

 

2.2.2. Алгоритм кoмплeкснoгo вивчення інфантичних віршо-

ваних текстів . Відштовхуючись від постулатів, принципів і підходів когнітив-

но-комунікативної парадигми лінгвістики, які стали рамковими для пропонованого 

дослідження, та з метою комплексного вивчення особливостей функціонування 

ІВТ, було розроблено триетапний алгоритм вивчення, який уможливив з'ясуван-

ня механізмів актуалізації ІВТ в англомовній лінгвокультурі, – підготовчий, вла-

сне дослідницький і завершальний. Кожен із них має декілька кроків.  

1. Підготовчий етап став базовим для теоретико-методологічного вивчення 

загального епістемічного фону, на основі якого має формуватися набір критеріїв 
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для окреслення об’єкта дослідження та добору матеріалу. 

1.1. Перший підготовчий крок було присвячено аналізу спеціальної літерату-

ри з метою з’ясування стану вивченості питання (В.В. Абраменкова [1], Н.С. Анд-

ріанова [9], А.Ф. Белоусов [18], Ю.С. Бикова [20], ван Дейк [69], О.С. Кубрякова 

[131], І.Е. Куликовская [148], Н.Г. Мальцева [164], А.І. Мамедова [165], Г.Г. Почеп-

цов [212], В.О. Салимовський [229], А.Н. Яшкова [302], J. Elliot [336], R. Fasold 

[341], R. Fowler [345], J. Lyons [376], D. Schiffrin [392], M. Stubbs [404] та ін.). 

Тут також було з'ясовано oсoбливoсті формування ІКС в опорі на окремі 

психолінгвістичні розвідки, що допомогло з’ясувати деякі "передмовні" особли-

вості розвитку дитини – зокрема, ту істину, що для дітей віком до трьох років 

надзвичайно важливими є навички прямоходіння та розвиток предметних дій. Ці 

навички дають змогу орієнтуватися у просторі, цілеспрямовано використовувати 

побутові речі, накопичувати знання та враження, що спонукають розвиток мов-

лення. Т. Д. Попкова зазначає, що діти освоюють особливості життя індивіда. За 

алгоритмом "я – сім’я – довкілля" [206]. У віці від двох до шести років великого 

значення набуває гра і розваги, а провідною діяльністю стає рольова гра, у якій 

діти відтворюють моделі соціальних стосунків [297, с. 72]. Це період становлен-

ня соціальних потреб і самосвідомості, відносин з іншими людьми та з самим 

собою. У цьому віці формуються перші моральні та етичні уявлення про добро і 

зло, гарне і потворне, хороше і погане. У цілому це вік активного дорослішання 

дитини та її соціального та особистісного розвитку [158, с. 27], оскільки саме в 

цьому віці зароджується сприйняття оточення, ставлення до нього та відповідна 

поведінка як результат.  

На цьому ж етапі вирішувалося й питання про місце ІВТ як продукту актуа-

лізації дитячої картини світу в системі інших типів і видів текстів англомовної 

лінгвокультури, а також здійснювалося вироблення принципів його відмежуван-

ня від схожих і споріднених жанрових одиниць.  

Крім того, цей етап відзначився формуванням теоретичної бази дисертації 

шляхом опрацювання відповідних наукових джерел – праць провідних зарубіж-

них і вітчизняних науковців із загальних питань мовознавства (С.С. Єрмоленко 
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[77], В.В. Жайворонок [82], А.А. Кібрік [107], В.І. Кононенко [117], О.Ю. Попов 

[207], D. Abercrombie [303], G. Brown [314], V.V. Buzarov [323], M. Coulthard 

[326], D. Crystal [327], R. Fasold [341], R. Fowler [345], J. Lyons [376], D. Schiffrin 

[392], J. Sinclair [400], M. Stubbs [404]), когнітивної лінгвістики (Н.Д. Apутюнoвa 

[13], Л.І. Бєлєхoвa [17], О.С. Кубрякова [132], Н.В. Ярова [301], G. Fauconnier 

[342], R. Jackendoff [359], G. Lakoff [369], R. Langacker [371]), функціональної 

граматики ([Т.В. Матвєєва [170], Л.О. Ноздріна [384], G.D. Morley [382] та ін.]), 

стилістики ([В.В. Виноградов [38], О.А. Гончарова [58], M. Burke [318; 319; 322], 

E. Semino [397], J. M. Urena [410], J. Williams [413] та ін.]). 

З метою вивчення теоретично релевантних джерел викoристoвувалися дедук-

тивний та iндуктивний мeтoди накoпичeння знань, а також порівняльний аналіз, 

який дозволив зробити відповідні узагальнeння та виявити диференційні особли-

вості ІВТ. У кінцевому підсумку це посприяло виробленню основних критеріїв 

виокремлення власне об’єкта наукової рефлексії (англомовного інфантичного вір-

шованого тексту) та вироблення критеріїв його відмежування від інших функціо-

нально близьких і/або формально споріднених жанрів (напр., колискових).  

1.2. Другий підготовчий крок пов’язаний з добором емпіричного матеріалу. 

Він став можливим після окреслення параметричних властивостей ІВТ, що до-

зволило приступити до збору матеріалу та формування авторської картотеки 

прикладів. Для цього у пригоді став метод суцільної вибірки.  

Формування корпусу емпіричного матеріалу здійснювалося на основі англо-

мовних творів дітей і творів для дітей (переважно анонімного авторства), які відпо-

відали критеріям композиційно-мовленнєвої форми та функціонально-прагматич-

ної спрямованості на розважальність.  

Для аналізу було відібрано 1.000 ІВ-текстів – кількість, яка є статистично 

достатньою для отримання об’єктивної картини їх продукування і використання. 

Матеріал добирався з чотирьох жанрів фольклорних творів – екшен-віршів, за-

гадок, рахівничок і скоромовок. У межах кожного із цих жанрів було виписано 

по 250 віршованих текстів для дітей дошкільного віку. В якості джерел емпірич-

ного матеріалу використовувалися тексти, дібрані з поетичних збірок для дітей 
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(R. Briggs [443], A. Rackham [450], A. Scheffler [453] та ін.) та інтернет-ресурсах (All 

songs [442], Mother Goose Rhymes [442], Riddles Home [451] та ін.). Найвідомішою 

серед них є серія "Mother Goose", перше видання якої вийшло в 1760 р. під на-

звою "Mother Goose's Melody". Матінка Гуска – це ім’я-архетип англійської жін-

ки-селянки, яка розповідає дітям казки, вірші, історії. Вона асоціюється з вига-

даними творами для наймолодших, хоча відомо, що усі ці вірші є народними, 

фольклорними, а назва запозичена у Шарля Перо (1697 р.). Не виключено також, 

що образ Матінки Гуски походить від давніх легенд про дружину короля Фран-

ції Роберта ІІ, яку називали "Berthe la fileuse" ("Берта – гусяча лапка") [436]. 

На кожному з етапів розвідки активно застосовувалися процедури кількіс-

них підрахунків, за результатами яких було сформовано таблиці та інші графічні 

об’єкти, схеми, діаграми (переважно в додатках), в яких зазначено абсолютні 

(кількісні) та відносні (відсоткові) дані стосовно продуктивності того чи іншого 

явища в корпусі дібраного матеріалу. 

2. Дослідницький етап. Усі три підготовчі кроки відбито в першому та 

другому розділах дисертації, а опис типових когнітивно-комунікативних рис, 

властивостей і параметрів ІВТ відбувається на наступному – власне дослідниць-

кому етапі.  

2.1. Першим дослідницьким кроком стало виoкpeмлeння в англомовних 

ІВТ основних ідеографічно-тематичних блоків та особливостей лексичного 

складу інфантичного мовлення у різних жанрах ІВТ. Дібраний матеріал у кіль-

кості однієї тисячі одиниць було узагальнено за допомогою індуктивного мето-

ду, що дозволило аналізувати їх у термінах інтегративності та дистинктивності 

та схарактеризувати їх на предмет спільних і специфічних особливостей. Залеж-

но від цього вибудовується й загальна методика аналізу дібраного матеріалу, яка 

передбачає опис ІВТ на двох рівнях – лінгвокогнітивному (когнітивно-семантич-

ному) та лінгвокомунікативному (комунікативно-функціональному) з відповід-

ним застосуванням методів, прийомів і процедур цих двох предметних сфер. 

2.2. Другий дослідницький крок присвячено анaлiзу концептосистеми ІВТ. 

Проблема створення класифікації ментальних одиниць, адекватній меті й за-

http://www.kididdles.com/
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вданням, яка враховувала б усе "різнобарв’я" даних, накопичених різними лінг-

вістичними дисциплінами, залишається відкритим. Залежно від напрямів – лінг-

вокультурологічного [44, c. 104] чи лінгвокогнітивного [198, c. 39] – наші бачен-

ня проблеми типологізації концептів спирається на такі критерії, як об’єкт і спо-

сіб концептуалізації, соціальна значущість, функціональне призначення та акту-

альність для дитячої свідомості.  

Звичайно, йдеться насамперед про базові концепти, які відбивають "соціаль-

но-психічний візерунок нації" (базовими англосаксонськими концептами є 

HOME, FREEDOM, PRIVACY, GENTLEMANLINESS, COMMON SENSE [78, с. 

2]), оскільки без них неможливе об’єктивне вивчення ІВТ. Наприклад, Ю.С. Нако-

нечна вважає панівними концептами віршованого дискурсу для дітей концепти 

"повсякденності" SOCIAL STRATA, HOUSEHOLD, ENTERTAINMENT, MUSIC та HOLIDAY та 

концепти емоційності JOY та SORROW, FEAR та ANGER [178, с. 21-80],  які  в  іншій 

термінології називають концептуальними домінантами. Наш досвід показав, що 

для ІВТ ключовими домінантами є концептуальний пентаедр, утворюваний гіпер-

концептами ЛЮДИНА, ПРИРОДА, ПОБУТ, РОЗВАГИ, СУСПІЛЬСТВО.  

Концептуальні домінанти є ключем до розуміння ментального механізму 

моделювання дитячого мовлення, проте вони не є єдиною інстанцією процесів 

концептуалізації ІВТ, а їх об’єктивація ("виведення на поверхню") спирається на 

численні вербальні засоби (лексичні, синтаксичні, фразеологічні, паремійні, си-

нонімічні, алюзивні, метафоричні) [218, с. 129], що відштовхується від ідеї "се-

міотичної дисперсності концепту" [215, с. 103]. Тож аналіз концептуального 

простору ІВТ є доцільним серед іншого й на підставі кількісних підрахунків 

(див. Додаток В-1).  

Спираючись на думку про те, що зв’язки між концептами формують новий 

смисл, який можна визначити, лише встановивши характер відношень між еле-

ментами [258, с. 14], доцільною видається ідентифікація типів міжконцептних 

кореляцій, зафіксованих у свідомості ДДВ. 

2.3. Третій дослідницький крок пов’язаний з вивченням концептуальної 

кон’юнкції (сполучуваності, валентності) концептів різного ієрархічного статусу 
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в ІВТ. Основним методом при цьому стали когнітивно-семантичний опис з ви-

користанням процедур логіко-семантичного аналізу І.М. Кобозевої [110]. Як за-

свідчують спеціальні лінгвістичні студії, усе розмаїття інтерконцептуальних 

зв’язків (сумісність, включеність, перетин, контраст, розбіжність, тотожність, 

імплікація, субординація, координація) може бути зведена до трьох основних 

типів: ієрархія (підпорядкованість одних концептів іншим), кон’юнкція (суміс-

ність, перетин концептів) і диз’юнкція (несумісність, "взаємоуникнення" кон-

цептів) [190, с.7; 208, с. 18; 215 с. 244; 258, с. 25]. Провідні патерни сполучува-

ності концептів ІВТ базуються на ієрархічності й кон'юнкції, ідентифікація яких 

потребує різних дослідницьких процедур, серед яких науково привабливими ви-

явився опис внутрішніх і зовнішніх зв’язків між ключовими концептами ІВТ.  

2.4. Четвертий дослідницький крок спрямовано на з’ясування морфологіч-

ної, а точніше – предикативної специфіки ІВТ за допомогою описового і структур-

но-граматичного методу, що уможливило розкриття предикативної специфіки 

аранжування ІВТ в термінах темпоральної, модальної та персональної сіток з на-

ступними підрахунками кількості використовуваних для цього мовних засобів.  

2.5. П’ятий дослідницький крок зосереджено на встановленні спільних і 

відмінних особливостей в синтаксичній організації англомовних ІВТ. У межах 

цього кроку важливим виявився метод функціонально-синтаксичного моделю-

вання, за допомогою якого встановлювалася функціонально-семантична специ-

фіка референтних просто- і складнореченнєвих моделей та їх варіювання. Особ-

ливо активно тут використовувався метод суцільної вибірки, який дозволив го-

ворити про інваріантні та варіативні моделі функціонально-синтаксичного аран-

жування текстового простору. Описовим методом визначено специфіку органі-

зації простого речення, паратаксису та гіпотаксису, що дозволило відстежити 

алгоритм "синтаксичних порушень" (спрощення, поширення, дислокація) в ІВТ. 

Крім того, на цьому етапі використовувалися описово-аналітичний та індуктив-

ний методи [113, с. 250-252] з метою встановлення закономірностей функціону-

вання синтаксичних одиниць.  

2.6. Шостий дослідницький крок пов'язаний з висвiтлeнням лінгвостиліс-
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тичної специфіки ІВТ як бeзпoсepeдньo aбo oпoсepeдкoвaнo зaкoдoвaних 

пoслaнь (мeсeджiв) адресанта. Мова дитячої фольклорної поезії – це мова, орга-

нізована шляхом відбору, селекції, поєднання таких естетично-мовних засобів, 

як ритмомелодика, метафора, тропи, епітет, особливий підбір поетичної лексики 

та фразеології. Поетичне світовідчуття, поетизування героя, його дій і вчинків 

виховує в ДДВ глибоку емоційність, чутливість до всього доброго, гарного, пре-

красного. ІВТ є не лише джерелом інформації, а й засобом виховання емоцій, ес-

тетичних смаків. У зв’язку з цим, ІВТ стилістично багаті, іронічно забарвлені, 

пронизані цікавими граматичними конструкціями та особливою лексикою [228, 

с. 14]. ІВТ переповнені стилістичними засобами, що надають текстові неабиякої 

глибини, хоча саме "тіло" тексту може бути доволі примітивним. 

Тут у нагоді стають насамперед аналіз і синтез. Aнaлiз дoпoмaгaє у роз-

члeнувaннi художньо-поетичних текстів нa кoмпoнeнти. Він умoжливлює oсяг-

нeння стилістичної свoєpiднoстi цiлoгo, виявлення в межах ІВТ фігур субститу-

ції, едиції, евфонічних і фоностилістичних засобів. Синтeз допомогає встанови-

ти та фiксувати особливості взаємодії / кореляції стилістичних прийомів, їх кон-

вергенційні зв’язки. Інтepпpeтaцiя дозволяє тлумaчeння смислoвoгo aспeкту  лі-

нгвостилістичної специфіки ІВТ.  

3. Завершальний етап є у нагоді як для оформлення результатів розвідки, 

що були здобуті у попередніх п’яти дослідницьких кроках, так і для офомлення 

кількісних підрахунків, що виявилися необхідними на етапах моделювання ког-

нітивно-семантичного та комунікативно-функціонального устрою ІВТ. У ре-

зультаті кожного етапу дослідження виявляються інтегральні та диференційні 

риси відповідних текстів за жанровою специфікою, що встановлюється шляхом 

ретельних підрахунків – частоти використання певного явища по відношенню до 

загальної. Тож процедури квантативних підрахунків знаходять широке викорис-

тання практично на всіх дослідницьких етапах і кроках цієї розвідки і становлять 

у такому своєму амплуа її вагому доказову базу, що має засвідчувати валідність 

отриманих результатів.  

Рeзультати, що їх отримано у ході аналізу, вiдображено також у численних 
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додатках i графiчних об’єктах – таблицях, дiаграмах i рисунках. Обсяг дiбраного 

для аналiзу матeрiалу, його аналiз та прeзeнтацiя є цiлком достатнiми для того, 

щоб вважати роботу рeпрeзeнтативною.  

Таким чином, науково релевантні дані, отримані на підставі комплексного 

застосування описаних методів, методик, технік, прийомів і процедур, дозволи-

ли провести триетапний аналіз ІВТ, зіставляючи й коригуючи початкові уявлен-

ня про парадигматику (структура, семантика) та синтагматику (функціонування) 

англомовних інфантичних віршованих текстів. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Робота базується на теоретико-методологічних засадах когнітивно-кому-

нікативної парадигми лінгвістики, що постає як інтеграція щонайменше двох пі-

дходів до розуміння та опису одиниць мови і мовлення – когнітивно-семантич-

ного і комунікативно-функціонального – та має для цього необхідний набір ме-

тодів і прийомів. Віддзеркалюючи синтез двох головних функцій мови – когні-

тивної та комунікативної, вона (інтеграція) хоча й виглядає сьогодні як реальна 

альтернатива структуралістській парадигмі, але не відкидає, а, навпаки, вико-

ристовує її принципи й здобутки.  

2. У рамках когнітивно-комунікативної парадигми лінгвістики об’єкт дослі-

дження постає у двох своїх аналітично релевантних іпостасях – лінгвокультуро-

логічній і текстологічній, поєднувальним елементом яких є когніція, базована на 

психічних функціях дитячої свідомості. Перша пов’язана з когнітивною, друга – 

з функціональною семантикою. 

3. Вивчення когнітивного аспекту ІВТ пов’язане з феноменами інтерпретації, 

категоризації та концептуалізації, усвідомлення яких дозволяє вважати інфантич-

ним віршованим текстом певний інтелектуальний продукт мовленнєвої діяльнос-

ті, що постає як когнітивно та формально структурована, витримана в єдиному 

тематичному регістрі та вербально цільнооформлена комунікативна одиниця, яка 
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має на меті задоволення розважально-ігрових та інформаційно-пізнавальних пот-

реб дитини дошкільного віку в певній галузі знання.  

4. Вивчення комунікативного аспекту інфантичного віршованого тексту до-

зволяє говорити про нього як про малоформатне художньо-описове повідомлен-

ня фольклорного типу з елементами розмовного стилю, зафіксоване у писемно-

му вигляді, яке складається з одного або декількох висловлень, поєднаних різ-

ними типами мовних зв’язків, прагматичною настановою якого є персуазивний і 

сугестивний вплив на свідомість дитини.  

5. Будучи мовленнєвим повідомленням, споживачем якого є адресат-дити-

на, ІВТ має задовольняти такі когнітивно й комунікативно значущі параметри, 

як актуальність, доступність, точність, зрозумілість, розважальність.  

6. Комплексне вивчення ІВТ спирається на двоєдину систему загальнонау-

кових і конкретно-лінгвістичних методів. У першому випадку доцільною є опора 

на методи iндукцiї тa дeдукцiї, aнaлiзу тa синтeзу, aбстpaгувaння тa конкретиза-

ції, а також на функцioнaльний, систeмний і пізнавальний принципи. У другому 

випадку до фокусу дослідницької уваги потрапляють два магістральні підходи – 

лінгвокогнітивний (тематико-ідеографічний, лінгвоконцептуальний) та комуні-

кативно-функціональний (предикативний, синтаксичний, стилістичний). 

7. Загальний алгоритм мультипрадигмального вивчення інфантичних віршо-

ваних текстів базується на триетапному підході до об’єкта дослідження – підгото-

вчому, власне дослідницькому та завершальному, для кожного з яких визначено 

певні кроки, що передбачають відповідні процедури, операції і техніки аналізу.  
 

Oснoвнi пoлoжeння poздiлу висвівтлено в публiкaцiях [139; 141, 143]. 
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Розділ  3 

 

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ  ВЛАСТИВОСТІ  

ІНФАНТИЧНИХ  ВІРШОВАНИХ  ТЕКСТІВ 

 

 

 

Лінгвокогнітивний потенціал ІВТ зумовлюється чинниками, пов’язаними з 

ментальною діяльністю людини – свідомістю, пізнанням, пам’яттю тощо, що 

уможливлює їх вивчення під кутом зору лексичної, фреймової та концептивної 

семантики. Усі вони так чи інакше виявляються похідними процесів концептуа-

лізації, які відкривають щонайменше дві можливості для когнітивного осмис-

лення досліджуваного матеріалу. У першому випадку значний інтерес представ-

ляє жанрово-ідеографічна (-тематична) типологія ІВТ, у другому – їхній концеп-

туальний простір. Обидві проблеми пов’язані з вирішенням третього й четверто-

го завдань дисертації. 

 

 

3.1. Жанрово-ідеографічна типологія інфантичних віршованих текстів 

 

У когнітивному плані особливу увагу викликають саме ті твори, які адресо-

вані ДДВ і належать до ігрового фольклору: рахівнички, загадки, екшен-вірші та 

скоромовки. Такі тексти уналежнюємо до інфантичних віршованих текстів, оскі-

льки вони є текстами ігрового ґатунку, призначеними для дітей дошкільного віку.  

 

3.1.1. Інфантичні екшен-вірші. Екшен-вірші (action songs, плясові вір-

ші, вірші-ігри) є ще малодослідженим жанром, але популярність таких текстів 

серед дітей від цього не зменшується. Жанрова специфіка екшен-віршів пов’яза-

на з їх призначенням, адже вони є піснями, що виконуються як акомпанемент до 

гри або певних рухів, тому увага в них концентрується не лише на тексті, а й на 

ритмічному виконанні дії. Особливо відчутно це у тих характерних для народної 

пісенної поезії віршах, які втрачають сюжетність і образність. Деякі з них опи-
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сують дії, що мають виконувати учасники гри, бо текст вірша визначає розвиток 

гри. Ці вірші невід’ємні у пізнанні світу ДДВ: оскільки у віці трьох-чотирьох ро-

ків вона має опановувати монологічне мовлення, описувати події та явища роз-

горнуто, то така форма викладення, як вірш, котрий супроводжується ще й ру-

хами, є найвлучнішою [72]. Завдяки цьому розширюється уявлення дитини про 

оточуючий світ у тривимірному форматі: поняття – слово – дія.  

Диференційною особливістю цього жанру є те, що створення художнього 

образу відбувається не лише у поєднанні слова та наспіву, але й шляхом дода-

вання третього елементу – дії. У цьому сенсі вони наближаються до хороводних 

пісень і драматизуються. При цьому драматизування обмежується виконанням 

реальних дій, які зазначені у тексті (перебіг з місця на місце, поцілунок гравців, 

синхронне виконання рухів тощо). Пор.: (Е-102) Put your little foot, | Put your little 

foot, | Put your little foot right there, | Put your little foot, | Put your little foot, | Put 

your little foot right there. | Walk and walk and walk | And walk and turn, | Walk and 

walk and walk | And walk and turn. Попри це, екшен-вірші виявляються дещо від-

даленими від власне драми (порівняно з хороводними піснями). Натомість вони 

більшою мірою спрямовані на розвиток пантомімики, бо рухи учасників гри 

мають зображувати події тексту: (Е-30) Eensy weensy spider | Went up the water 

spout | Down came the rain | And washed the spider out | Out came the sun and dried 

up all the rain | Now the eensy weensy spider | Went up the spout again. 

Екшен-вірші в незначних випадках мають складний за змістом текст. Розгор-

нений зміст таких віршів трапляється лише, коли вони зближаються з ігровими чи 

танцювальними піснями (Е-100): Oats, peas, beans, and barley grow, | Oats, peas, 

beans, and barley grow, | Can you or I or anyone know | How oats, peas, beans, and 

barley grow? | First the farmer sows his seed, | Stands erect and takes his ease, | He 

stamps his foot and claps his hands, | And turns around to view his lands. |Oats, peas, 

beans, and barley grow, | Oats, peas, beans, and barley grow, | Can you or I or anyone 

know | How oats, peas, beans, and barley grow? |Next the farmer waters the seed, | 

Stands erect and takes his ease, | He stamps his foot and claps his hands, | And turns 



 76 

around to view his lands. | Oats, peas, beans, and barley grow. Тут поєднано танцю-

вальні рухи ыз зображенням посіву, вирощуванням і збиранням врожаю. 

Тематично екшен-вірші дуже насичені (Додаток Б-1). Це – зображення тру-

дових буднів (A sailor went to sea; farmer, driving cattle), побуту, традиційних ро-

зваг (Е-18) Can you dance Hulla-Baloney? | As we go round about? | Put both your 

hands on your shoulders; сімейних відносин (Е-43) Miss Lucy had a baby | She 

named him Tiny Tim | She put him in the bath tub; людського організму (Е-99) One 

finger, one thumb, keep moving; рослинного і тваринного світу (Е-11) Autumn 

leaves are a-falling | Red and yellow and brown.  

Екшен-вірші є певним "інструктажем" до гри, тому відмінною рисою їх лек-

сичного наповнення (Додаток Б-2) є використання акціональної лексики: clap, 

put, take, jump, raise, bounce, stamp та ін. Пор.: Clap, clap, partner | Clap, clap, 

neighbour | Stamp, stamp, | (Stamp feet) | Turn yourself about | Dancing so merrily, | 

So merrily together, | Dancing so merrily, | So merrily, heigh ho [Е-20]. Оскільки ви-

конання дій пов’язане з функціонуванням організму, в екшен-віршах активно 

використовуються соматизми – лексеми на позначення частин людського тіла: 

body, hand, arm, leg, foot, back, finger, toe, shoulder тощо. Пор.: (Е-193) Head, 

shoulders, knees and toes | Knees and toes | Knees and toes.| Eyes, ears, mouth and 

nose | Mouth and nose | Mouth and nose.  

Спрямування екшен-віршів на виконання рухів під текст спричинило чіт-

кість їх ритмічної організації, коли слово, наспів і рух поєднуються в одне ціле. 

Рима як особлива риса цього жанру породжена специфічним його призначенням 

– слугувати музичною основою для рухів. У інфантичних екшен-віршах домінує 

суміжна рима, яка зустрічається у більш ніж половині текстів  (62%).   Так,  у  

(Е-13) римується перший із другим рядком (Miller – caterpillar), третій – із чет-

вертим (mother – brother) й т. ін.: 

Little Arabella Miller 

Had a fuzzy caterpillar 

First it crawled up on her mother 

Then upon her baby brother 
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They said, "Arabella Miller! 

Put away your caterpillar!" 

Little Arabella Miller 

Had a fuzzy caterpillar 

First it crawled upon her brother 

Then upon her dear grandmother 

Gran said, "Arabella Miller, 

How I love your caterpillar. 

Трапляються випадки використання перехресної рими (35%), де римуються 

перший і третій, другий і четвертий рядки (Е-63):  

He looked at the dolly 

And he shook his head, 

And he said "Miss Polly, 

Put her straight to bed." 

He wrote out a paper 

For a pill, pill, pill, 

"That'll make her better, 

Yes it will, will, will!".  

Значна частина екшен-віршів утворюється за допомогою кільцевого риму-

вання, а інколи трапляються випадки такого комбінування, як перехресно-су-

міжна рима (Е-27):  

Kitty white so slyly comes 

To catch the mousie gray, 

But mousie hears the kitty come, 

And quickly runs away! 

Run, run, you dear little mouse, 

Run quickly 'round the house, 

For kittycat is catching up, 

And she might eat you for her sup!  

Метричний склад екшен-віршів представлений переважно двоскладним по-

ділом, тобто ямбом і хореєм (близько 85%), використання яких є приблизно 

пропорціональним. Існують також випадки їх комбінування, як у (Е-21): 
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Can you be a sunbeam,        —    —    —   

A sunbeam, a sunbeam?         —    —   

Can you be a sunbeam?       —   —   —    

Then show me what you'd do.  —   —   —  

I can be a sunbeam,                —    —    —    

A sunbeam, a sunbeam,             —    —   

I can be a sunbeam,                —    —   —   

And I'll shine down on you!       —   —   —  

Can you be a raindrop,            —    —    —    

A raindrop, a raindrop?              —   —   —   —  

Can you be a raindrop?           —  —  —   

Then show me what you'd do.    —   —   —  

I can be a raindrop,                  —   —  —   

A raindrop, a raindrop.               —   —   —   —  

I can be a raindrop,                   —    —   —   

So here's some rain for you!        —   —   —  

Загалом екшен-вірші – це тексти римованої форми, які супроводжуються 

рухами як невід’ємною частиною гри. Вони є тематично насичені реаліями по-

всякденного життя, що формує у ДДВ відповідну лінгвокультурну свідомість.  

 

3.1.2. Інфантичні віршовані загадки.  Жанр віршованої загадки – це 

побудований у вигляді іносказання невеликий фольклорний твір, що складається 

з хитромудрого питання, на яке треба дати відповідь. Англійські загадки часто є 

метафоричними в сукупності з відгадками, бо це не просто метафоричне питан-

ня, а дуже хитро поставлене питання. Будь-яка загадка являє собою своєрідне 

логічне завдання, тому що містить в явній або прихованій формі питання, на яке 

потрібно знайти відповідь [20, c. 8-9].  

Загадки готують дитину до освоєння системи знань, сприяють розвитку об-

разного уявлення. Будучи універсальною системою, загадки в той же час несуть 

у собі великий національний заряд, без осмислення якого неможливе сприйняття 

здобутків культури. "Загадка  один із «взаємних» текстових жанрів малої фор-
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ми, що складається з двох частин, призначених для використання двома вико-

навцями – агентом (тим, хто загадує) і клієнтом (тим, хто відгадує)" [165, с. 7]. 

Загадка – це метафоричний вираз, у якому один предмет змальовується через 

ознаки іншого. А.І. Мамедова визначає загадку як стислий, алегоричний, образ-

ний і прихований опис певного об'єкта позамовної дійсності, що відомий тому, 

хто загадує, і не відомий тому, хто відгадує [165, с. 16]. Продуктивному розгаду-

ванню загадок сприяє розуміння їхньої лексичної та семантичної структури. В 

інфантичних загадках відображено життєвий досвід людини, її трудова діяль-

ність, що є наскрізною темою цього фольклорного жанру. 

Загадки охоплюють такі теми, як природа, людина, побут (Додаток Б-1). У 

домені  "природа"  зображуються загальні поняття, явища, тварини,  рослини:  

(З-102) At night they come without being fetched, | And by day they are lost without 

being stolen; (З-54) What has roots as nobody sees, | Is taller than trees, | Up, up it goes | 

And yet never grows? Також широко представлено в англійській народній загадці 

рослинний і тваринний світ: (З-103) What do cats have | that no other animals 

have? Окреме місце серед загадок посідають твори про відрізки часу – рік, мі-

сяць, тиждень, доба, година: (З-23) Each morning I appear | To lie at your feet, | All 

day I will follow | No matter how fast you run, | Yet I nearly perish | In the midday sun.  

Тема "людина" об’єднує загадки про будову тіла, життя і смерть, родинні 

стосунки тощо: (З-54) The fiddler and his wife, | The piper and his mother, | Ate 

three half-cakes, three whole cakes, | And three quarters of another. | How much did 

each get?; побут: (З-32) In the marble walls as white as wilk, | Lined with skin as soft 

as silk, | Within a fountain crystal clear, | A golden apple does appear. | No doors are 

there to this stronghold | Yet thieves break in and steal the gold. 

Як і кожен жанровий різновид художньої творчості, що розвивається на 

конкретному національному ґрунті, загадка не оминає й географічної назви, реа-

лій живої природи, людського життя, предметів господарського та культурного 

вжитку. Через загадку можна побачити побут, предмети вжитку, визначити фор-

ми трудової діяльності, господарські інтереси, етнографічні деталі тощо.  
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Лексика загадок (Додаток Б-2) відображає моральні, філософські, соціаль-

но-історичні погляди їхніх творців, зумовлені жанровою особливістю, яка поля-

гає в необхідності здогадатися про об’єкт кодування. Подібна описовість може 

здійснюватися завдяки використанню характерних для двох предметів рис. Ди-

тина сприймає такі описи через "нескладні" прикметники, які можна засвоїти та 

з легкістю вживати: колір або відтінок (purple, yellow, red, green, white, clear, 

golden), розмір чи форма (long, short, round, square, higher, fat, tall, slim), соціаль-

ний і матеріальний стан (hungry, poor, rich, famous, friendly) та ін. (напр., quicker, 

fast, mortal, bare, steady, cold, empty, marble, roast). Пор.: (З-27) Three brothers 

share a family sport: | A non-stop marathon | The oldest one is fat and short | And trud-

ges slowly on | The middle brother’s tall and slim | And keeps a steady pace | The youn-

gest runs just like the wind, | A-speeding through the race | “He’s young in years, we let 

him run,” | The other brothers say | “Cause though he’s surely number one, | He’s 

second, in a way.” (The hands on a clock: hour, minute, second).  

Віршована загадка є вельми специфічною у своїй метриці. Так, найпошире-

нішою для неї є суміжна рима (55% текстів). Пор. (З-22):  

Until I am measured, I am not known.  

Yet, how you miss me, when I have flown .  

Тексти на зразок (З-5)  

I am always hungry,  

I must always be fed,  

The finger I touch,  

Will soon turn red,  

в яких рима має місце лише у другому та четвертому рядках, становлять 33%. 

Решта текстів загадок майже  рівномірно  розподіляється  між  перехресною  та 

кільцевою римами (З-18):  

Kings and queens may cling to power  

and the jester’s got his call  

But, as you may all discover,  

the common one outranks them all. 



 81 

Особливістю метричного складу загадок є той факт, що, незважаючи на ві-

ршований розмір, останній рядок, що містить питання what is it? або what am I?, 

буде оформленим кретиком (37%). Так, загадка (З-6)  

I can run, but never walk,     —    —    —    —   

Often a murmur, never talk,  —     —   —   —   

I have a bed but never sleep,  —   —   —   —   

I have a mouth but never eat. —   —   —   —  

What am I?                             —  —  

має комбінований розмір "ямб – амфібрахій", але останній рядок – кретик. Ямб є 

найбільш вживаним віршованим розміром серед текстів загадок (63% від усіх 

видів розмірів). У двоскладному поділі наголошеним є другий (  —  ): (З-1)  

I show my colours after the rain                —  —  —  —   

And only when the sun comes out again.   —  —  —  —  —  

Хорей з наголошеним першим складом зустрічається у 30% загадок (З-7):  

It has seven letters,       —   —  —   

It proceeded God,         —  —  —   

All poor people have it, —  —  —   

Аll rich people need it.  —  —  —   

WHAT IS IT?                 —  —   

Серед загадок трапляються анапест і амфібрахій, але вони використовують-

ся лише в комбінаціях з іншими розмірами типу "ямб – анапест". Пор. (З-8):  

Two bodies I have               —  —   

Though both joined in one  —  —  

The more still I stand          —  —  

The quicker I run.               —  —   

What am I?                       —  —  

або "ямб – амфібрахій". Пор. (З-6): 

The maker doesn’t need it,              —  —  —   

The buyer doesn’t use it                   —  —  —   

The user uses it without knowing.    —  —  —  —  —   

WHAT IS IT?                                   —  —  
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Таким чином, оточуюча людину природа, національний менталітет, націо-

нальні родинно-побутові умови формують своєрідність народного мистецтва, у 

тому числі, й загадок.  

 

3.1.3. Інфантичні  віршовані  рахівнички. Жанр віршованих рахівни-

чок охоплює тексти, що допомагають проведенню гри та врегулюванню її пере-

бігу. Рахівничка – це римований вірш, який складається переважно з вигаданих 

слів і співзвуччям з чітким дотриманням ритму. Це елемент, який допомагає 

встановити згоду та повагу до прийнятих правил [166].  

Жанр виник багато століть тому задля задоволення потреб у розподілі бруд-

ної та небезпечної праці. Рахівнички допомагали відчути рівноправність і підко-

ритися вибору рахування, що дозволяв розділити навантаження серед працівни-

ків. Нині його використовують діти в іграх, де є потреба у визначенні керуючо-

го: (Р-15) This stick will tell the one we choose | To be the lord in shining shoes | To 

rule lands both near and far | The stick says you will be King THAR! або, навпаки, 

того, хто програв: (Р-22) One, two, three, four, five, | I caught a fish alive. | Six, 

seven, eight, nine, ten, | I let him go again. | O-U-T spells out goes you!. 

Г.С. Виноградов тлумачить рахівнички як "ігрові прелюдії", що передують іг-

рам міських і селянських дітей. Виказуючи захоплення грою, рахівнички сповнені 

спонуканнями, вигуками, звукосимволами [38, с. 31]. Пор.: (Р-55) Lavender’s blue, 

dilly, dilly, | Lavender’s green; | When I’m king, dilly, dilly, | You shall be Queen. Звуко-

наслідування dilly, dilly нагадують дзвіночок; спонукання, заклик до виконання дій, 

встановлення певного статусу й відповідної поведінки – You shall be Queen.  

Тематично рахівнички спрямовані на висвітлення буденного життя, побуту: 

приготування їжі (Р-16) One slice of onion, | Two slices of bread, | Three slices of 

sausage…; традиції та свята (Р-21) Xmas pudding, Xmas tree, | Xmas time is gay and 

free; природний світ (Р-11) Five fish like to dive; Granny’s goose | Wears the shoes. | 

The shoes are red and stout… (більш докладно –  див. Додаток Б-1). 

Цікавим і незвичним є лексичне наповнення рахівничок. Чи не найпомітні-

шою специфічною їх рисою є рахунок. Він може бути виражений як кількісними 
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числівниками (one, two, three, four…), так і порядковими (the first, the second…), 

а інколи трапляються вживання таких слів, як count. Так, у (Р-24) One for sorrow, 

| two for joy, | three for a girl, | four for a boy, | five for silver, | six for gold, | seven 

for a secret, | never to be told, | eight for a wish, | nine for a kiss, | ten for a time | of 

joyous bliss вжито кількісні числівники one,…, eight, nine, ten. Числівниковий ра-

хунок зустрічається в 65 % текстів (Додаток Б-2). 

Визначення того, хто є у програші, тобто того, хто буде виконувати най-

менш бажану роботу ("чорнороба"), та вибір лідера забезпечується лексемами 

типу Thar, Lord, Princess, які характеризують лідера, у той час як працівник – це 

slave, knave або людина, якій говорять go out чи bye-bye.  

Іще однією рисою рахівничок є наявність в їх текстах чималої кількості ди-

вних, вигаданих і навіть неіснуючих в англійській мові слів. Існує гіпотеза, що 

причина цього сягає давнини, коли люди вірили у міць і силу сказаного [166]. 

Рахівничка була магічним віршем, її використовували часто для гадання. Люди 

вірили, що природа в змозі зрозуміти мову, а тому вигадували нові лексичні 

одиниці, щоб, наприклад, під час полювання чи риболовлі жоден звір не здога-

дався людської мети, бо вважалося, що тварини здатні запам’ятовувати слова й 

передбачати дії людини відповідно до інтонації, з якою вона говорить [166]. Так, 

у 30% рахівничок трапляються креативні утворення – наприклад, такі, як Innie, 

Minnie, Old Inn; Eenie, mennie, mo; Intry, mintry, cutry, corn; Hinx, minx; Wire, 

briar, limber, lock тощо (Р-34): Eeny, meeny, miney, moe | Catch a tiger by his toe, | 

If he squeals, let him go. Пор. також (Р-43): Intry, mintry, cutry, corn | Apple seed 

and apple thorn | Wire, briar, limber, lock | Five geese in a flock… .  

На службове призначення рахівнички вказує її сувора римована структура, 

необхідність вимови у швидкому темпі. При цьому особлива увага приділяється 

не мовному наповненню, а кінцевому результату, отриманого при лічбі. Найха-

рактерніша рима для рахівнички – суміжна (60%). Пор. (Р-42), де римування ві-

дбувається в кінцевих складах:  

A cuckoo clock  

Says "tick-tock".  
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Who says "cuckoo"  

You know too!  

У 23% рахівничок спостерігається римування другого та четвертого рядків. 

Так, у (Р-2) видно, що римуються лише два рядки з чотирьох (see – three), а рими 

у ducklings – quack немає:  

How many ducklings  

Can you see?  

Quack, quack, quack –  

One, two, three!   

Перехресна рима трапляється лише у 12% аналізованих ІВТ – як у (Р-35): 

Jane says,  

"I choose jelly". 

Jake says, 

"I choose cherry".  

Найменш поширеною (5%) є тут кільцева рима на кшталт (Р-46):  

Eeny, meeny, miney, mo. 

Catch a tiger by the toe. 

If he hollers, let him go. 

Eeny, meeny, miney, mo.  

У "рахівничому" віршуванні зустрічаються різні види метрики. Найпошире-

нішим серед них є ямб (41%). Наприклад, ямб у (Р-37) спирається на двоскадний 

розмір з наголосом на другому складі (Р-37): 

Hinx, minx, the old witch winks,  —   —   —  

The cat begins to fry.                   —   —   —  

Хорей займає другу позицію (36%). Так, у (Р-5) має місце двоподільний ро-

змір з наголошеним першим складом:  

Innie, minnie, «Old Inn», | —   —   —   

Count quickly and come in. | —   —  —   —  

One, two, three, four, | —   —   

Open the door!| —   —   

Трапляються в інфантичних рахівничках анапест (7%), кретик (13%), дак-

тиль (3%), амфібрахій (3%) і хориямб (3%).  
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Загалом же в інфантичних рахівничках найпоширенішими метричними роз-

мірами є ямб і хорей. Форма рими створює підвищену інтонацію, що відбиває 

заклики до виконання певних дій. 

Отже, рахівничка – це не лише веселий і розважальний жанр усної народної 

творчості, а й матеріал для розвитку естетичних, виховних, психологічних, ро-

зумових здібностей ДДВ, насичений значною кількістю лексичних інновацій і 

оказіоналізмів. Вона є не тільки інформаційно-пізнавальним тестом, сповненим 

певними побутовими фактами, а й розважально-ігровим текстом, призначеним 

для дитячої діяльності. Диференційними ознаками рахівничок є наявність рахун-

ку у віршованій формі, звуконаслідування, креативних лексем. 

 

3.1.4. Інфантичні  віршовані скоромовки . Скоромовкою називається 

вигадана фраза з добором звуків, важким для вимови, жартівлива примовка, різ-

новид мовлення з повторенням та перестановкою одних і тих самих літер чи 

складів, плутаних чи важких для вимови [254, с. 8]. Віршовані скоромовки вва-

жаються жартівливим жанром народної творчості, який виник для втіхи дітей, 

причому для втіхи з дидактичним підґрунтям, бо вони сприяють корекції вимови 

звуків, складів чи наголосу та ін.  

Механізмом дидактичного впливу скоромовки на мовлення дитини А.П. Єв-

геньєва вважає такий добір звуків, що ускладнює швидку вимову [420, с. 117]. 

Пор.: (С-12) Whenever the weather is cold. | Whenever the weather is hot. | We’ll 

whether the weather, | whatever the weather, | whether we like it or not. Скоромовки 

містять складнощі у вимові як голосних, так і приголосних – там, де різні звуко-

сполучення мають однаковий звук чи подібний: Whenever/ We – [е]/ [ә]/[і] або 

навпаки, один звук може бути представлений різними фонемами чи звукосполу-

ченнями: w, wh – [w]. Більш того, завдяки алітерації та нечіткій вимові можуть 

траплятися кумедні ситуації при вимові тієї чи іншої скоромовки. 

У скоромовках розкриваються такі теми, як побут (Betty Botter bought some 

butter), мистецтво з висвітленням музичних інструментів, творів, митців (A 

Tudor who tooted the flute), трудова діяльність (Suzie, working in a shoeshine shop. | 
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All day long she sits and shines), природа з її рослинним і тваринним світом, змі-

ною часу (Whenever the weather is cold. | Whenever the weather is hot) тощо (див. 

докладніше Додаток Б-1). 

Порівняно із загадками лексичний склад (Додаток Б-2) скоромовок спира-

ється на використанні прикметників на позначення смаку, розміру, температури 

тощо (sweetly, shortly, softly, bitter, cold, hot та ін.) Пор.: (С-2) Say this sharply, say 

this sweetly, | Say this shortly, say this softly. | Say this sixteen times in succession.  

Скоромовки, як й інші види ІВТ, мають насичений сюжет,  що стрімко роз-

гортається, але вони відзначаються тим, що чітко називають ім’я того, з ким від-

буваються події. Тут використовуються такі імена, як Kitty Creighton, Betty 

Botter, Sister Suzie, Peter Piper, King Thistle, Tudor та ін. Так, у (С-9) Betty Botter | 

bought some butter. | "But", she said, | "the butter’s bitter" події відбуваються з Бет-

ті. Використання імен наближує описувану ситуацію до реальності: називаючи 

ім’я головного героя, ДДВ розповідає про дійство, що трапилось у житті персо-

нажа, як наче це реальна людина.  

Важливої характеристикою інфантичної віршованої скоромовки є її звукове 

оформлення не лише у чергуванні звуків, а і в ритміко-мелодійній організації.  

Суміжна рима є найхарактернішою для скоромовок і займає провідне місце 

у 40% текстів. Кожна пара рядків римується між собою. Так, у (С-38) римуються 

пари sent – Millicent, cold – told, scent – Millicent: 

The bottle of perfume that Willy sent 

was highly displeasing to Millicent. 

Her thanks were so cold 

that they quarreled, I'm told 

o'er that silly scent  

Willy sent Millicent 

Кільцеве римування у скоромовках становить 20%. У скоромовці (С-19) ри-

муються chuck – chuck, wood – wood: 

How much wood could a woodchuck chuck  

if a woodchuck could chuck wood? 
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A woodchuck could chuck as much wood 

as a woodchuck would chuck.  

Перехресне римування зустрічається у 20% випадків. Так, у (С-42) риму-

ються nibble – nibble, cans – cans: 

How many cans can a cannibal nibble 

if a cannibal can nibble cans? 

As many cans as a cannibal can nibble 

if a cannibal can nibble cans. 

Римованість другого та четвертого рядків не є провідною для цього жанру, 

але простежується у 7% текстів. У таких чотирирядкових віршованих текстах 

римуються лише два рядки. Так, у (С-9) серед чотирьох слів (bought – butter – 

than – butter), якими закінчується рядок, рима виникає між butter – butter: 

So she bought 

a bit of butter, 

better than 

her bitter butter. 

Метричне оформлення цієї малої фольклорної форми досить складне, бо в 

одній скоромовці може бути представлено декілька віршових розмірів. З опра-

цьованих матеріалів лише 33% представляють один розмір в одному тексті. У 

"чистому вигляді" може бути ямб і хорей. Так, віршований розмір скоромовки 

(С-1) має двоскладний характер з наголосом на другому складі, тобто є ямбом: 

Amidst the mists and coldest frosts,          —   —   —   —  

With stoutest wrists and loudest boasts,   —   —   —   —  

He thrusts his fists against the posts,        —   —   —   —  

And still insists he sees the ghosts            —   —   —   —  

У скоромовці (С-2) наголос припадає на перший склад (хорей):  

Say this sharply, say this sweetly,          —    —    —    —     

Say this shortly, say this softly.              —    —    —    —     

Переважна більшість (67%) скоромовок будується за комбінованим розмі-

ром, коли в одному тексті відбувається чергування розмірів, що становить пере-

пони швидкому й ритмічному говорінню. Подібне ускладнення може бути пояс-
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нено логопедичним чинником, тобто призначенням скоромовки для тренування 

артикуляційного апарату дитини з метою покращання її вимови. Серед комбіна-

цій метричних віршових розмірів фігурують: 

(С-14) хорей і кретик  (—    +  —   — ) :  

Swan swam over the sea, —    —    —     

Swim, swan, swim!          —   —  

Swan swam back again   —    —    —  

Well swum, swan!           —   —  

(С-33) ямб і анапест ( —   +    — ):  

A tree toad loved a she-toad,                            —  —  —   

Who lived up in a tree.                                      —  —  —  

He was a three-toed tree toad,                          —  —  —   

But a two-toed toad was she.                             —  —  —  

The three-toed tree toad tried to win,               —  —  —  —  

The two-toed she-toad's heart,                          —  —  —  

For the three-toed tree toad loved the ground,   —  —  —  —  

That the two-toed tree toad trod.                        —  —  —  

But the three-toed tree toad tried in vain.          —  —  —  —  

He couldn't please her whim.                             —  —  —  

From her tree toad bower,                                 —  —   

With her two-toed power,                                  —  —   

The she-toad vetoed him.                                   —  —  —  

(С-6) ямб і хорей ( —     —  ) :  

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.  

—  —  —  —  —  —   

A peck of pickled peppers Peter Piper picked.  

 —  —  —  —  —  —   

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,  

 —  —  —  —  —  —  

Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?   

—  —  —  —  —  —  —  

(С-22) дактиль і хорей (—      —  ):  
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I am a mother pheasant plucker,          —   —  —  —   

I pluck mother pheasants.                     —  —  —   

I am the best mother pheasant plucker, —   —  —  —   —   

 that ever plucked a mother pheasant!     —  —  —   —   

Тож інфантична віршована скоромовка є таким фольклорним жанром, який 

виникає завдяки ускладненню свого мелодичного оформлення як шляхом нако-

пичення близьких за вимовою звуків, так і шляхом комбінованого використання 

декількох віршованих розмірів. Слова в одній скоромовці мають близькі за ви-

мовою звуки, що сприяє швидкій і правильній вимові всього тексту в цілому. 

Тематика скоромовок пов’язана з побутовими проблемами, їжею, мистецтвом, 

природою. Лексичне наповнення являє собою імена дійових осіб, навколо яких 

розгортаються події.  

 

 

3.2. Концептосистема англомовних інфантичних віршованих текстів 

 

Пізнання ІКС залежить від біофізіологічних здібностей, що формують пос-

туповість осмислення речей, надання їм якісної та емоційно-оцінної характерис-

тик. Відповідно до такого розвитку для дітей віком до шести років можна виок-

ремити певні концептуальні цінності / домінанти, згрупувавши їх  у  п’ять кон-

цептуальних доменів (гіперконцептів): ЛЮДИНА (33%), ПРИРОДА (27%), ПО-

БУТ (20%), РОЗВАГИ (13%), СУСПІЛЬСТВО (7%),  яким підпорядковані  мен-

тальні одиниці низхідних рівнів абстракції (Додаток В-1).  

 

3.2.1. Концептуальний домен ЛЮДИНА . Досліджуючи концепт 

ЛЮДИНА, Н.В. Шапочка говорить про бінарну опозицію ЛЮДИНА БІОЛОГІЧ-

НА і ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА, гіпорівні яких актуалізовані категоріями СТАТЬ, 

ВІК, СТАН, ПОЧУТТЯ, СТОСУНКИ, СТАТУС [291, с. 49]. А.М. Приходько за-

значає, що ЛЮДИНА постає або у власній фізичній іпостасі, або ж як біосоціа-

льна і біовітальна сутність [217, с. 221-222]. В інфантичній картині світу ЛЮ-
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ДИНА займає також провідне місце, оскільки ДДВ з ранніх років починає пізна-

вати власне себе та своє оточення. 

ГіперК ЛЮДИНА актуалізується в усіх видах ІВТ (Додаток Д-2). Відповідно 

до загальновідомих тлумачень, людина – це суб’єкт, протилежний машинам і тва-

ринам [437, с. 795], істота з власним особливим характером [437, с. 1224]. Допов-

нюється цей концепт визначеннями: бути особою; персоною [440, с. 471]; чоловік, 

жінка чи дитина, які мають індивідуальність, персональність [440, с. 749].  

ГіперК ЛЮДИНА в ІВТ спирається на тріаду гіпоконцептів: ТІЛО, СТО-

СУНКИ, ЕМОЦІЇ, серед яких найактивнішим є гіпоК ТІЛО (48%). Майже рів-

номірно розподілені ЕМОЦІЇ (27%) та СТОСУНКИ (25%) – див. Додаток В-1. 

Гіпоконцепт ТІЛО репрезентується за допомогою мезоК PARTS OF BODY, 

FACE та INTERNAL ORGANS (Додаток В-2). Об’єктивація гіпоК ТІЛО спирається на 

словосполучення little foot, right hand, left hand, rosy cheeks, mouth so fair, bonny 

eyes, eyes of blue, little nose, baby’s eyes, like the heaven’s hue, as red as blood тощо 

з використанням епітетів розміру, кольору, порівняння.  

Мезоконцепт PARTS OF BODY конституюється катаК FOOT, HAND, HEAD, 

THIGHS. З самого малку дитина навчається ходити, говорити, а батьки коменту-

ють кожен її рух, у свідомості дитини формуються певні відомості щодо частин 

свого тіла:  (Р-41) Rope goes up and rope goes down, | Swing it, swing it, round an' 

round, | Point yer toes and touch yer knees, | Lift yer skirts, and jump as ye please. 

Диференціація цих катаК відбувається шляхом накопичення знань про функції 

та розташування частин свого тіла: (Е-70) You put your right foot in, <…> You put 

your left hand in…. Крім назв і характеристик власного тіла, в ІКС формується 

соматично-функційне сприйняття свого тіла. Завдяки повторенню рухів і комен-

туванню дій в екшен-віршах, наприклад, формується уявлення дитини про здіб-

ності частин свого тіла: (Е-99) … one nod of the head, sit down, stand up, keep 

moving …; (Е-104) clap, clap, clap your hands, clap your hands together…  

Поглиблюється й уявлення дитини щодо малих частин тіла. Так, катакон-

цепт FINGER проявляється в ІВТ у назвах кожного з пальчиків з їх найхарактер-

нішими ознаками: (Р-39) Thumb's a sturdy Thergerim, | Pointer's noble Hman king, | 
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Longelf stands so proud and tall, | Ringer sings like Halflings small, | Baby is a 

Brownie wee, | Clap your hands and tickle me!. Thumb є великим пальцем, Pointer – 

благородний, витончений пальчик, Longelf – довгий, Ringer – безіменний, назва 

якого свідчить сама за себе, адже саме на цей палець надівають обручку ring. А є 

ще мізинчик – його змальовують як крихітне немовля, використовуючи антро-

поморфну метафору. Так у дитячій свідомості складається оцінка кожного з па-

льців своєї руки. ДДВ може спостерігати не лише подібні явища, а й знаходити 

відмінності в тих чи інших речах, які актуалізуються завдяки епітетам, персоні-

фікації, метафорі тощо.  

Мезоконцепт FACE охоплює чималу кількість органів почуття, що допома-

гають ДДВ сприймати навколишній світ, – катаК EYES, NOSE, EAR, MOUTH тощо. 

Обличчя дитини змальовується в ІВТ часто як маленький, крихітний носик, ро-

жеві щічки та голубі оченята: (Е-5) Here are baby’s eyes so blue, | Here is baby’s 

little nose; | Here are baby’s rosy cheeks, | And here are baby’s little toes!. ІВТ опи-

сує зовнішність не лише епітетами, метафорою, а й посилює цей опис шляхом 

гіперболізації (Bonny eyes, looking wise), наголошуючи на надмірній захопленості 

дитиною. Поширюється уява ДДВ про людське тіло мезоконцептом INTERNAL 

ORGANS. Він надає змогу зрозуміти людину ніби з середини, "пізнати" внутрішні 

органи. І хоча це відбувається доволі поверхово, але елементарні знання про них 

цей мезоконцепт вже містить. INTERNAL ORGANS профілюється у вигляді катаК 

BLOOD, HEART та ін., які постають у свідомості дитини разом з певними кольоро-

вими та позиційними характеристиками типу (З-63) As white as milk, | And not 

milk; | As green as grass, | And not grass; | As red as blood, | And not blood; | As black 

as soot, | And not soot! через порівняння, адже побачити власні внутрішні органи 

ДДВ не у змозі, а співставити їх з набутими раніше знаннями вона цілком може. 

Гіпоконцепт СТОСУНКИ у світосприйнятті дитини є вагомим, адже вона 

від народження бачить своїх близьких. В ІВТ "вимальовуються" відомості щодо 

розмежування людей за колом близькості / родинності. Такі відомості подібні 

патерну "свій – чужий", який є важливим орієнтиром у зовнішньому та внутріш-

ньому світі людини, оскільки забезпечує усвідомлення власного "Я" та належить 
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до універсалій мислення [214, с. 15]. Однак полюси "свій – чужий" охоплюють 

широке коло понять, починаючи з зовнішнього розрізнення народів, закінчуючи 

ідентифікацією індивідів. ДДВ у свої ранні роки ще не має таких знань і досвіду 

спостережень, тому гіпоК СТОСУНКИ сповнений лише знаннями про родинне 

коло та віддаленістю від нього за опозиційним принципом FAMILY та NON-FAMILY 

(Додаток В-2).  

Мезоконцепт FAMILY привертає увагу багатьох дослідників. А.М. Приходько 

відмічає наявність концепту РІДНЯ з підпорядкованими йому одиницями БАБУ-

СЯ, МАМА, ПАПА, СИН, ДОНЬКА, ОНУК [217, с. 222], а Ю.В. Стодолінська "розкла-

дає" її на GRANDPARENTS, PARENTS, CHІLDREN, визнаючи членів родини, потім 

зв’язок між ними й атмосферу в родині [252, с. 11].  

Мезоконцепт FAMILY включає в себе катаК CHILD, MOTHER, FATHER, BROTHER, 

SISTER, GRANNY. У національній картині світу англійців сім’я – це група людей, 

що живуть разом та є родичами один одному і що складається з батьків і дітей 

[437, с. 568-569], однак дитина в ІВТ представляє лише  тих  членів  сім’ї,  які  

більшість часу знаходяться поряд. Сім’я в ІВТ налічує чотири особи: двоє доро-

слих-батьків і двоє дітей (хлопчик і дівчинка): (Р-7) Mother, father, | Sister, 

brother. | One, two, three, four, | We’re the family of four! 

Центральним тут є концепт CHILD – власне сама дитина, яка характеризуєть-

ся в термінах концептивної семантики за кількісними (вік, зріст, вага) та якісни-

ми (риси характеру) ознаками [252, с. 9]. Концепт CHILD об’єктивується в інфан-

тичній свідомості крізь погляд оточуючих, бо діти – це гордість батьків, найцін-

ніше, що у них є. "Саме діти забезпечують зв’язок між членами сім’ї, вони 

об’єднують усю родину" [252, с. 11]. Так, батько зображується в ІВТ не лише як 

суворий здобувач матеріального, а й як духовно ніжна людина. Хоча батько – 

"голова, основа родинних відносин, годувальник" [117, с. 205], катаК MOTHER у 

ІКС виявляється найбільш "виписаним": мати здатна втішити, пожаліти, приго-

лубти. Вона присвячує своє життя дитині, розцінюючи її як власний скарб, ра-

дість і насолоду: my treasure, my rapture and joy, my darling, my boy.  
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Рідні першого кола частіше зустрічаються в оточенні дитини, яка має уяв-

лення про кожного з членів своєї родини: мати – добра й лагідна (kind and gentle, 

loving), вона любить своїх діточок ((Е-65) This is Mama, kind and gentle, Loving all 

the children dear), батько сильний, бравий (strong and faithful, full of cheer), але 

може бути й ніжним ((Е-65)This is Papa, strong and faithful, His bright smile is full 

of cheer), брати і сестри – невгомонні, грайливі (full of mischief, always happy, 

playing), полюбляють бавитися ((Е-65) This is brother, full of mischief, | Growing 

up so straight and tall. | This is sister, always happy, | Playing with her favorite doll).  

Мезоконцепт NON-FAMILY складається з катаК NEIGHBOUR, NURSE тощо. Ці 

катаК схожі тим, що накопичують знання про людей, які не живуть з дитиною та 

її сім’єю, але контактують: (З-84) Into my house came neighbour John, | With three 

legs and a wooden one; | If one be taken from the same, | Then just five there will 

remain]. Це можуть бути як просто сусіди / гості, а можуть бути й люди, які ма-

ють певні обов’язки перед родиною: (Е-105)) My bed is like a little boat; | Nurse 

helps me in when I embark; | She girds me in my sailor’s coat | And starts me in the 

dark. NURSE –  це людина, яка доглядає за хворими; жінка, яку найняли, щоб до-

глядати за дитиною [437, с. 1126].  

Емоційність натури ДДВ знаходить свій відбиток і в гіпоконцепті ЕМО-

ЦІЇ. Емоція – це суб’єктивно-оцінювальне ставлення індивіда до певного пред-

мета або явища, що має якості та інтенсивність. Почуття – емоційний стан, рів-

ний сукупності Х-кількості емоцій, які переживає індивід деякий час і яке харак-

теризується тривалістю й спрямованістю на конкретний об’єкт [102, с. 138]. 

Емоції є одним із базових компонентів емоціосфери людини, що зумовлює про-

цес пізнання та орієнтацію у світі, характеризуючись біологічними, психологіч-

ними та соціокультурними властивостями [181, с. 11].  

Погоджуючись з думкою про диференціацію емотикону на ПОЗИТИВНІ ЕМО-

ЦІЇ та НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ [217, с. 189], зазначимо, що емоційний стан ДДВ харак-

теризується певною мірою збудженістю, якій теж властиве протиставлення "по-

зитив – негатив", про що свідчить часта зміна дитячого настрою: сміх – сльози, 
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радість – смуток, задоволення – незадоволення. Тож і в ІВТ послідовно актуалі-

зуються мезоК POSITIVE FEELINGS та NEGATIVE FEELINGS. 

В опорі на розвідки О.В. Ніколенко [181, с. 12-13], О.С. Путій [218, с. 7] є 

підстави вважати, що мезоконцепт POSITIVE FEELINGS представлено в ІВТ ката-

концептами HAPPINESS і LOVE (Додаток В-2). LOVE – загальнокультурний емоцій-

ний концепт, який належиь до числа універсальних, бо відображає загальну для 

усіх етносів емоційну сферу [43; 310]. Попри те, що характерним для любові є 

зв’язок як з позитивними, так і з негативними емоціями [291, с. 35], в ІВТ LOVE 

має суто позитивний характер. Цей концепт корелює з FAMILY, оскільки дитина 

відчуває подібні почуття саме від членів родини і, відповідно, дарує їм свою лю-

бов. Внутрішньо взаємодіє LOVE з HAPPINESS, оскільки обидві вони "взаємопро-

никають і взаємовпливають одне на одного" [181, с. 12]. Доброю, світлою та не-

ймовірно щасливою ДДВ називає свою сім’ю, коли усі члени родини зібрані ра-

зом: (Е-65) Dearest, sweetest, best of all. | Here you see the happy family, | All its 

members great and small. Проте хоча LOVE має в уяві ДДВ причинно-наслідковий 

зв’язок з HAPPINESS, то зворотня залежність залишається лише частковою. 

HAPPINESS – це почуття, пов’язане не лише з любов’ю [43, с. 97]. Почуття щастя 

виникає у ДДВ у зв’язку зі святом, іграшкою, твариною тощо. Пор.: (Р-21) Xmas 

pudding, Xmas tree, | Xmas time is gay and free. | Xmas bells sing "ding-dong", | It’s a 

merry Xmas song! 

У мезоконцепті NEGATIVE FEELINGS виокремлюють базові та похідні катаК 

[152; 292; 334; 368]. В ІКС відбито такі базові катаК, як SAD, FEAR, DISPLEASANT. 

Вони є відгуком на зовнішній подразник, прояв почуттів з відповідною негатив-

ною поведінкою: (С-38) The bottle of perfume that Willy sent | was highly 

displeasing to Millicent. | Her thanks were so cold | that they quarreled, I’m told… 

Якщо дитині щось не до вподоби, то вона називає це highly displeasing. Відпові-

дно вона й реагує "thanks were so cold", "they quarreled". Неподобство може при-

звести до холодних стосунків, сварок і суперечок між людьми.  

Досвід асоціативно-польового моделювання емоційного концепту СТРАХ 

[30; 200; 284; 393] свідчить про те, що раціональним субстратом є знання про 
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ситуацію виникнення, переживання й подолання співвіднесеної з цим емоції 

[217, с. 177]. Страх – це почуття стресу, збудженості, спричинене небезпекою чи 

болем [440, c. 343], що ускладнюється відразою та шоком [8, с. 142].  

Якщо у "дорослому світі" під час мовленнєвої актуалізації (ката)концепту 

СТРАХ причиною стають прагматичні (страх перед суспільством, перед керів-

ництвом), ситуативні (смерть, невдачі), емотивні (негативні емоції) [217, с. 178], 

то в ІКС FEAR розкривається через почуття страху перед невідомим, незрозумі-

лим, незвичним і незнайомим. До них може належати що завгодно (навіть ше-

лест листя чи скрип дерева). Пор.: (С-44) Now the trees are all groaning in 

growling, rough gales | That with thuds and hoarse roaring roll raging around! | Such 

leaf-rousing, branch-ruining, ripping, raw wails, | Such a terrible, thrashing and tree-

wrecking sound!. Такі звуки, як groaning, roaring, leaf-rousing, branch-ruining, 

ripping, tree-wrecking викликають лише почуття та емоції страшного жаху, що 

номінізовано у ІВТ як terrible, thrashing.  

Розчарування й невдачі підстерігають дитину повсюди, а тому в ІВТ нерідко 

змальовується й образ нещастя. Пор.: (С-17) Bobby Bippy bought a bat. | Bobby 

Bippy bought a ball. | With his bat Bob banged the ball | Banged it bump against the 

wall | But so boldly Bobby banged it | That he burst his rubber ball | “Boo!” cried 

Bobby | Bad luck ball | Bad luck Bobby, bad luck ball | Now to drown his many 

troubles | Bobby Bippy’s blowing bubbles. Нещастя ДДВ вбачає в тому, що іграшка 

зламалася, що бажане не відбулося, а кінець виявився непередбачувано поганим. 

Отже, гіперконцептуальний простір ЛЮДИНА в ІКС являєє собою триєд-

ність гіпоК ТІЛО, СТОСУНКИ, ЕМОЦІЇ, які відбивають знання ДДВ соціально-

го, фізіологічного та психо-емоційного станів. Концепт ТІЛО в уяві дитини – це 

комплекс знань про PARTS OF BODY, FACE та INTERNAL ORGANS, заснованих на їх 

характеристиках за функціональним призначенням, розташуваванням, кольором 

тощо. СТОСУНКИ поєднують мезоК FAMILY та NON-FAMILY за принципом бли-

зькості / родинності до кола тих, хто проживає разом з дитиною. ЕМОЦІЇ пред-

ставлені в ІВТ антиномією мезоК POSITIVE та NEGATIVE. Виникнення відповідних 

емоцій пов’язане з багатьма факторами-подразниками, що оточують дитину.  
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3.2.2. Концептуальний домен ПРИРОДА. Життя дитини із самого 

початку пов’язане з природою, проте природа – це надбання не лише дитини, а 

людини взагалі. Тому результат її осмислення, втілений у концепті ПРИРОДА, 

постійно перебуває у фокусі уваги концептологів. При цьому одні науковці на-

голошують на протиставленні таксонів "жива природа" і "нежива природа" 

[291], а інші – таксонів "ландшафт", "флора", "фауна", "явища" [153, с. 473; 217, 

с. 222]. Спостереження показують, що гіперК ПРИРОДА є одним із провідних у 

дитячій картині світу, де його представлено гіпоК ФАУНА (42%), ПРИРОДНІ 

ЯВИЩА (32%) і ФЛОРА (26%) – див. Додаток В-1. При цьому цей гіперК най-

детальніше об'єктивується у скоромовках (Додаток Д-2).  

Тваринний світ являє собою важливу частину картини світу [56, с. 200]. 

Тварини – як хатні улюбленці, так і дикі – є невід’ємною частиною життєвого 

світу людини [152, с. 482]. Уява про них відображена в гіпоК ФАУНА, який 

складається в уяві дитини з мезоК ANIMALS, BIRDS і INSECTS.  

МезК ANIMALS охоплює ментальні репрезентанти домашніх і диких тварин, 

серед яких LAMB, DOG, HORSE, GOAT, BULL, SPIDER, SHEEP, COW, BEAR, FROG, OXEN, 

BLUEBIRD, PARROT, ZEBRA, HOG, TIGER, CAT, PIG, LION, SNAKE, DOE, CALF, HARE, TOAD, 

MOLE, BAT, WOODCHUCK, KITTEN. Для ДДВ тварини різняться між собою вимовою 

звуків, вживанням їжі, засобом пересування, місцем і способом життя тощо.  

КатаК CAT є одним із найбільш детально "виписаних" в ІВТ. Вважається, що 

він репрезентує підступну, хитру істоту, здатну вчинити сумнівні дії [153, с. 485], 

однак в ІВТ CAT – це лагідна хатня тварина, яка живе поряд: (Е-69) Three little cats 

in the house. Коти найчастіше товсті й пухнасті: (Е-69) Mrs. Kitty, sleek and fat, а у 

(Е-12) вони подаються як чистоплотні (One little cat in the corner, Washing her cute 

little face), дещо ліниві (Three little cats on the doorstep, Warming themselves in the 

sun), але допитливі (Four little cats by the window, Watching the stars twinkle bright) 

тварини, які люблять прогулятися (One cat comes in from the barnyard), побавитися 

(Four little cats having fun) і побешкетувати (Two little cats run a race!).  
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Цей концепт може використовуватися і в дидактичному режимі "дорослий – 

дитина", що зумовлює особливий спосіб його профілізації: персоніфікацію, ак-

центування найсуттєвіших ознак. Так, коти полюбляють ловити мишей, стриба-

ти за пташенятами: (Е-69) We will find the swallows there Flying to and from, To 

chase Birds and mice is fun. Кіт є членом родини, тому і ставлення до нього є від-

повідним: (Е-69) Found their dinner on a plate By the kitchen door. "Помешкання" 

кота – кошик або килим біля кухні: (Е-69) One cat jumps out of the basket, Went to 

sleep upon the mat By the kitchen door. СAT у ІВТ не є хитрою твариною, а навіть 

навпаки, є гарною, лагідною, кумедною, хоч і дещо лінивою. 

МезоК BIRD постає в ІВТ у вигляді катаК DUCK, GOOSE та HEN. Це домашні 

птахи, які різняться своїми вигуками: (Р-2) How many ducklings | Can you see? | 

Quack, quack, quack …!, (Р-4) I’ve got a hen | Who says, | "Cluck, cluck…". GOOSE 

попри свою "домашність", наділяється в ІВТ здатністю літати, причому, групами: 

(Е-43) …Five geese in a flock | One flew east, one flew west, | and one flew over the 

cuckoo’s nest…. Серед зовнішніх особливостей гусей ІВТ звертає увагу лише на 

специфічну будову їх ніг – вони наче взуті у червоні черевики: (Р-12) Granny’s 

goose | Wears the shoes. | The shoes are red and stout… Часто концептуалізація пта-

хів здійснюється в ІВТ шляхом вокалізації – імітування їх вигуків. 

МезоК INSECT "вбирає" в ІВТ такі концепти, як FLEA, GRASSHOPPER, 

BUTTERFLY. Детально "виписаним" в ІВТ є BEE – комаха, яка мешкає у вулику: (Е-

54) Here is a beehive. Where are the bees? | <…> | Bzzzzzzzz… all fly away! Ці кома-

хи виробляють солодкий мед: (Е-21) …I can be a buzzing bee, | With honey sweet for 

you!. Наділяючи бджіл "позитивними якостями", ІВТ постійно звертає увагу на 

одну їх негативну рису – вони дуже боляче жалять: (Р-25) Bee, a bee, a bumblebee | 

Stung a man upon his knee | And a hog upon his snout, | I’ll be dogged if you ain’t out! 

На тлі сказаного можна припустити, що концептуалізація фауни, яка оточує 

дитину, відбувається в ІВТ за зразком казки: і тут, і там тварини персоніфіку-

ються, наділяються людськими якостями, а також думають, діють, говорять. 

ГіпоК ПРИРОДНІ ЯВИЩА достатньо широко представлений у ІВТ, хоча 

його ім’я і не фігурує в мовленні дитини. Натомість його образно-поняттєвий 
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зміст знаходить свою регулярну об’єктивацію в ІВТ завдяки опорі на свої склад-

ники – мезоконцепти WEATHER, TIME CHANGES та NATURAL ELEMENTS, які органі-

зують відповідні ментальні сутності (Додаток В-2). 

Мезоконцепт WEATHER спирається на поняттєвий субстрат, який відбиває 

"температурний стан або умови – сонце, дощ чи вітер" [437, с. 1868]. Цей кон-

цепт представлено в ІВТ як власне погодою (С-12) Whenever the weather is cold. | 

Whenever the weather is hot…, так і її (ката)концептуальними складниками – RAIN, 

SUNSHINE, WIND, які вирізняються в ІВТ деталізованістю своїх асоціативно-

образних властивостей. RAIN – явище природи, що складається з маленьких во-

дяних крапель, необхідних для рослин: (Е-67) Splash! Fall the raindrops, | To the 

ground they go; | We need the raindrops, | To help the flowers grow. Воно несе пожив-

ну силу, необхідну для повноцінного життя. Вважається, що з одного боку, дощ 

являє собою чоловіче начало (рідина), якою Небо (Божество) запліднює землю 

[165, с. 232], а з іншого, – він є символом жінки, яка дає життя [163, с. 147]. 

Для дискурсивного простору ІВТ характерна неоднозначна презентація ат-

мосферних явищ, тому вони можуть отримувати як позитивну, так і негативну 

оцінку. Ставлення ДДВ до дощу негативне, адже він перешкоджає гулянню на 

дворі, вуличним забавам: (Р-56)  Rain, rain, go away! | Come again another day | 

Little Suzie wants to play! Уява про дощ передається в ІВТ цілими реченнями і 

надфразовими єдностями.  

Протилежним дощу є SUNSHINE. В ІВТ воно сприймається не лише як сяйво 

у безхмарному небі, а й як щастя. SUNSHINE висушує все, створює сприятливі 

умови для живих створінь: (Е-30) Eensy weensy spider | Went up the water spout | 

Down came the rain | And washed the spider out | Out came the sun and dried up all 

the rain | <…> | A sunshiny shower | Shows us its power…! 

До важливих для дитячої картини світу явищ погоди ІВТ відносить і WIND. 

Якщо в загальній картині світу WIND постає виключно як негативне явище, наділе-

ною здатністю кричати, лаяти, кусати та ін. [217, с. 224], то в ІКС, навпаки, вітер 

профілюється як позитивне явище: (Е-106) Sweet and low, sweet and low, | Wind of 

the western sea, | Low, low, breathe and blow, | Wind of the western sea! | Over the 
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rolling waters go, | Come from the dying moon, and blow, | Blow him again to me, | 

While my little one, | While my pretty one, | Sleeps. Це явище описується за допомогою 

епітетів "sweet and low", повторів "low, low, breathe" тощо.  

Кожного дня ДДВ спостерігає часові зміни у природі: день – ніч, дні тижня, 

місяці та пори року, які в загальній картині світу виступають як мезоконцепт 

TIME CHANGES з такими складниками, як AUTUMN, SUMMER, WINTER, SPRENG, DAY, 

NIGHT та ін. (Додаток В-2). В арсеналі ІВТ є чимало епітетів для створення асоці-

ативно-кольорового візерунку у відтворенні сезонів природи. 

В ІВТ підкреслюються характерні такі ознаки AUTUMN: прохолода, тумани, 

голі дерева, пожовкле листя. Природа у цей період "засинає": (Е-107) The sum-

mer is over, The trees are bare, There’s mist in the garden, And frost in the air; (Е-11) 

Autumn leaves are a-falling; red and yellow and brown, When the wind blows his 

trumpet, Soon they’ll all fall asleep….. Для WINTER характерні зовсім інші ознаки – 

сніг, що йде, вітер, що віє тощо: (Е-108) Winter, winter, winter, | The snow is 

falling, | The wind is blowing, | The ground is white | All day and all night]. SPRING – 

та пора року, що несе оновлення, пробудження тварин, зростання рослин: (Е-

109) Spring, spring, spring! | The trees are green, | Blue skies are seen, | Grey 

winter’s gone away, | The world looks new and guy. SUMMER в уяві ДДВ сповнене 

сонячним сяйвом, блакиттю неба, відсутністю опадів: (Е-110) Summer, summer, 

summer! | The sun is shining, | The sky is blue, | The rains are few.  

Часові зміни фіксуються дитиною не лише посезонно, а кожного дня зі змі-

ною дня та ночі. День – це час активних, жвавих дій, ігор, роботи: (C-27) Suzie, 

Suzie, working in a shoeshine shop. | All day long she sits and shines, | <…>. | 

Tommy, Tommy, toiling in a tailor’s shop. | All day long he fits and tucks….  

МезоК NATURAL ELEMENTS охоплює не всі першостихії, а лише деякі з них, і 

навіть у більш вузькому значенні. В ІВТ представлені такі (ката)концепти: 

MOON, SUN, AIR, CLOUD, MOUNTAINS, STREAMS, SHADOW, STAR, SKY, SEA, SHORE, SHADE, 

RAINBOW, DEWDROP, OCEAN, LAND, SAND, WAVE, EARTH, STONE, FIRE, DEW, LAWN, 

VALLEY, FIELD, LAKES. Вони мають в ІВТ обмаль розгорнених характеристик, тоб-

то постають ніби у своєму первинному вигляді, без будь-якого профілю. 
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Катаконцепт WATER – один із найвагоміших концептів серед NATURAL 

ELEMENTS. У багатьох культурах вода є джерелом усього необхідного людині, 

джерелом усього живого на Землі. Поряд із вогнем вона є першоелементом Все-

світу, а тому поняття води закладено в основу слів зі значенням "диво" [163, с. 

274-276]. Міфи багатьох народів єдині у твердженні, що вода існувала до тво-

рення світу та буде існувати після його загибелі [53, с. 69].  

WATER змальовується в ІВТ з точки зору цільового використання, зовнішніх 

характеристик (колір, запах) і форм побутування. У дитячій свідомості море по-

стає як дещо, створене з води. За розмірами воно настільки велике, що навіть не 

можна побачити його країв: But all that he could see was the bottom of the deep blue 

sea. У море ходять рибалки, адже воно є джерелом заробітку та їжі: (Е-2): A 

sailor went to sea sea sea | To see what he could see see see | But all that he could see 

see see | Was the bottom of the deep blue sea sea sea | Oh, Helen had a steamboat | 

The steamboat had a bell | When Helen went to heaven | The steamboat went to. Оке-

ан – це також водойма, зелена й глибока (green and deep), в якій живе риба:      

(Р-51) Under the ocean, green and deep | Lie the fishes fast asleep, | Under the arm 

and over the shoe, | Tap on the head, and out goes YOU!  

Велику роль у сприйнятті довкілля відіграє MEADOW, з яким у ДДВ пов’яза-

но дуже багато вражень. Характерним текстом, в якому дуже повно пояснюється 

MEADOW для дитячого сприйняття, є екшен-вірш (Е-123). У ньому MEADOW опи-

сано як територія, де проживає багато комах, тварин та інших істот. На ньому 

мешкають співучі птахи (Over in the meadow, In a hole in a tree Lived an old 

mother bluebird), стрибають коники (Lived a gay mother cricket And her little 

crickets seven), повзають ящірки (Lived a brown mother lizard And her little lizards 

eight), квакають жаби (Lived a green mother frog, they croaked and they splashed). Не 

обходиться тут і без бджілок (Lived a mother honey bee | And her little bees five) і 

ворон (Lived a black mother crow | And her little crows six). У таємних закутках хо-

ваються павучки, плетучи усюди своє павутиння (Lived a gray mother spider | And 

her little spiders ten). На луках течуть блакитні струмки (Where the stream runs 
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blue), в яких плескається риба (Lived an old mother fish And her little fishes two) та 

мешкають ондатри (muskrat And her little ratties). 

Уже на ранніх етапах розвитку цивілізації спостерігається тісний зв’язок 

людини з природою [163, с. 21]. Ще за часів первинними були антропоморфні та 

зооморфні моделі Всесвіту [390, с. 56]. Залежність людини  від природи опосе-

редковується не в останню чергу завдяки рослинному світу – флорі ("усі росли-

ни, що ростуть на певній ділянці" [437, с. 615]). Гіпоконцепт ФЛОРА в ІВТ – 

це і ліс вдалині, і рослини на дворі, і врожай у городі, однак найчастіше вона має 

два вияви – FLOWERS і AGRICULTURAL PLANTS (Додаток В-2). 

Мезоконцепт FLOWERS складається в ІВТ з концептів ROSE, DAISY, LILY, 

DAFFODIL. Усі вони об’єднані тим, що здатні рости і квітнути (the flowers that 

bloom). Їх люди вирощують у своїх садах (garden grow). Дитина розрізняє квіти 

за періодом цвітіння: DAFFODIL – березнева квітка ((Е-112) March brings breezes 

loud and shrill, | To stir the dancing daffodil), TULIP, LILY, ROSE – червневі квіти ((Е-

111) June brings tulips, lilies, roses, | Fills the children’s hands with posies), а також 

за кольором (Roses… are red) і запахом – першоцвіти солодко пахнуть, а марга-

ритками застилають все навкруги: (Е-113) April brings the primrose sweet, | 

Scatters daisies at our feet. Рослини в ІВТ подаються як маркери часу, зміни міся-

ців і сезонів, а найбільш поширеним засобом їх профілізації в ІВТ є метафора. 

Пор.: (Е-112) To stir the dancing daffodil. 

МезоК AGRICULTURAL PLANTS займає одне з головних місць. Діти, які ростуть 

у селі, уявляють не тільки описово ці рослини, а знаються на їх вирощуванні. 

Цей мезоконцепт поділяється в ІВТ на концепти OATS, PEAS, BEANS, BARLEY – зер-

нові рослини, які потребують фермерського догляду. У період дозрівання вони 

стають врожаєм: (Е-100) I am going to my garden. | <…>| First the farmer sows his 

seed, | <…>| Next the farmer waters the seed, | <…> | Next the farmer hoes the 

weeds, | <…>| Last the farmer harvests his seed, | <…> | And turns around to view 

his lands. | Oats, peas, beans, and barley grow…. 

Отже, гіперконцептуальний простір ПРИРОДА актуалізується завдяки 

ПРИРОДНИМ ЯВИЩАМ, ФАУНІ та ФЛОРІ, кожен з яких формується склад-
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никами нижчого порядку: ФАУНА – ANIMALS, BIRD та INSECT, ПРИРОДНІ 

ЯВИЩА – WEATHER, TIME CHANGES та NATURAL ELEMENTS; ФЛОРА – FLOWERS, 

PLANTS. Концепти увиразнюються в дитячому мовленні шляхом метафоризації, 

персоніфікації та через епітети кольору і звуконаслідування. ПРИРОДА пред-

ставлена в ІВТ як жива та певним чином соціалізована істота, яка наділена розу-

мом і психікою, а її об’єкти – мовою та свідомістю. 

 

3.2.3. Концептуальний домен ПОБУТ. Побут – це догляд за домів-

кою та люди, які проживають у ній [437, с. 792]. ПОБУТ був об’єктом неоднора-

зової уваги дослідників [102, 178; 217; 226 та ін.]. У лінгвопсихологічному екс-

перименті було встановлено, що серед дітей молодше 11-12 років сам концепт 

або відсутній, або лише починає формуватися – у їх свідомості існують лише 

образи, пов’язані з діяльністю людини [102, с. 37]. Найактуальнішими для опи-

туваних дітей є такі значення лексеми "побут": домашнє господарство, побутові 

речі, типова побутова діяльність і повсякденне життя, менш актуальними є зна-

чення "сім’я, домашнє, позапромислове життя" і "взаємовідносини людини". Та-

кі значення є комунікативно релевантними і входять в активну зону мовної сві-

домості [102, с. 28]. Ядро концепту включає в себе, з одного боку, образи затиш-

ку та комфорту, з іншого, – образи рутинної хатньої роботи. Перші схарактери-

зовані позитивними емоціями, другі – негативними [102, с. 33].  

При цьому дитина у віці від трьох років самостійно володіє знаряддями до-

машнього побуту, спілкується з оточенням, здатна слідувати елементарним пра-

вилам поведінки. ПОБУТ містить "ментальні одиниці культурно-специфічного 

порядку (реїстичні концепти), що є засобом такого картинування когнітивно-

семантичного простору, в якому перетинаються та взаємодіють регулятивні та 

нерегулятивні начала" [217, с. 225].  

Відповідно до цього в ІВТ ПОБУТ складається з гіпоК СТРАВИ, РЕЧІ, РО-

БОТА, ГАРДЕРОБ. У використанні мовних засобів найчастотнішими є гіпоК 

СТРАВИ (31%) та РЕЧІ (30%), які займають приблизно третину всієї кількості 

номінацій. Поступається їм РОБОТА, що складає лише четверту частину лексич-
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них одиниць, використовуваних для власної репрезентації (26%), та ГАРДЕРОБ 

(13%) /див. Додаток В-1/.  

ГіпоК СТРАВИ є найвагомішим у системі цього гіперК. Це зумовлено тим, 

що їжа є однією з основних перманентних дій дитини.  Якщо  у  віршованому 

фольклорному дискурсі для дітей загалом налічують доволі багато "побутових" 

концептів на кшталт SNACKS AND MEALS, DRINKS, SEASONINGS, DESSERTS [178], їх 

кількість саме в ІВТ обмежується мезоконцептами SOLID FOOD, DRINKS, EATING 

PROCESS (Додаток В-2).  

Складовими мезоК SOLID FOOD є CORN, JELLY, CHERRY, JAM, BREAD, ONION. 

Оглядово в ІВТ фігурують продукти CURDS, WHEY, TART, SUGAR, PUDDING, 

SAUSAGE, EGG, CREAM, CANDIES, POTATOES, BACON, CAKES, BISCUIT, BUTTER, 

MARMALADE, PEPPER, COOKIES, CHEESE. 

Катаконцепт CORN об’єктивується в ІВТ за допомогою епітетів, метафор і 

повторів. Кукурудзяні зерна описані тут як малі, веселі (Happy little kernels of 

corn) та радісні (We're so full of glee) істоти. У процесі свого приготування вони 

танцюють і стрибають, неначе живі (We laugh and we dance), вони у кожурі, яка 

нагадує білий жакет (Wrapped up in our jackets of white). Пор.: (Е-93) Happy little 

kernels of corn are we, | Wrapped up in our jackets of white; | We hop and we pop, | 

We’re so full of glee, | Hopping ‘til we pop just right! |Hopping, popping, | Hop, hop, 

hop! | Hopping, popping, | Pop, pop, pop! | Hopping, popping, | Hop, hop, hop! | 

Hopping, popping, | Pop, pop, pop! | Busy little kernels of corn are we, | Stuck inside 

our corn popper tight, | We laugh and we dance, | We just can’t keep still; | Hopping 

‘til we pop just right! | Hopping, popping, | Hop, hop, hop! | Hopping, popping, | Pop, 

pop, pop! | Hopping, popping, | Hop, hop, hop! | Hopping, popping, | Pop, pop, pop! 

JELLY, CHERRY, JAM – улюблені ласощі для дітей, а тому вони супроводжується 

в ІВТ оцінними імпульсами: (Р-35) Jane says, | "I choose jelly". | Jake says, | "I choose 

cherry". | If you choose jam | Count again! Уява про страви формується завдяки знан-

ням про їх смак, форму, колір: (Р-14) Lady Lemon goes out, | Sir Plum is black and 

round, | Miss Cherry is sweet, | You are the first to eat! Солодкий смак приваблює 
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ДДВ, а кислий – ні. JELLY – страва ніжно-фіолетового кольору, JAM – червоного: (С-

34) Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread. | Spread it thick, say it quick!.  

Крім солодощів, улюбленою стравою дітей є сандвіч. Концепт BREAD пред-

ставлено в ІВТ як продукт чорного кольору (black bread), який можна комбіну-

вати з іншими інгредієнтами, нарізати ломтиками (Two slices of bread). Готуючи 

сандвіч, на хліб кладуть цибулю (One slice of onion) і ковбасу (Three slices of 

sausage), що особливо люблять діти: (Р-16) (It won’t be bad!): One slice of onion, | 

Two slices of bread, | Three slices of sausage – | It won’t be bad! В ІВТ особливо пі-

дкреслюється, що ОNION потребує очищення від неїстівної кожури: (З-46) I spit 

like bacon, am made with an egg, | I have plenty of backbone but lack good legs, | I 

peel like an onion but still remain whole, | I’m long like a flagpole, yet fit in a hole. 

МезоК DRINKS налічує катаК TEA, COFFEE, WHEY, MILK. КатаК TEA, COFFEE но-

мінуються такими реченнями, як You all like coffee; And I like tea: оточення дити-

ни переважно обирає каву, а сама вона – чай. Уява про TEA доповнюється тради-

ційною англійською обрядовістю вживання цього напою. Чай, який прийнято 

пити о п’ятій годині, подається лише у кружці та п'ють у його компанії:  (Р-28) 

Five o’clock – | Time for tea. | Take your mug | And come to me! Молочні та кисло-

молочні напої презентують WHEY, MILK.  

Провідним видом мислення у ранньому віці є наочно-дійове, тому діти мо-

жуть робити узагальнення за такими суттєвими ознаками, як форма, колір, роз-

мір. Так, у ІВТ напої різняться за кольором, тому молоко – це біла рідина: (З-32) 

«As white as milk»: As white as milk, | And not milk; | As green as grass, | And not 

grass; | As red as blood, | And not blood; | As black as soot, | And not soot!. 

МезоК EATING PROCESS постає в ІВТ у вигляді концептів EAT і DINE. Перший 

позначає будь-яке вживання їжі та є регулятивним – він формує базову манеру 

поведінки дитини за столом: (С-34) Don’t eat with your mouth full!  КатаК  DINE  

вербалізується у таких рядках: (С-36) I know a boy named Tate | who dined with his 

girl at eight eight. | I’m unable to state what Tate ate at eight eight | or what Tate’s 

tête à tête ate at eight eigh. Для англомовної культури вечеря є головним прийо-
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мом їжі або офіційною святковою трапезою за певної нагоди [437, с. 437]. Так, у 

ІКС вечеря відбувається о восьмій годині у колі сім’ї та гостей.  

До складу гіпоК РЕЧІ входять мезоК FURNITURE, GADGETS, DECORATION, 

BUILDING (Додаток В-2).  

Феномен "речі домашнього побуту" вбирає декілька когнітивних прошарків: 

місце проживання та предмети, які оточують людину; речі, які захищають від 

негоди; засоби харчування; господарство; символічна складова побуту.   Когні-

тивними ознаками цих феноменів є функціональна необхідність речей домаш-

нього вжитку, наявність належних умов життя та мінімуму предметів побуту, 

характер естетичних почуттів, місце перебування людини тощо [102, с. 30-31]. 

МезоК FURNITURE складається з катаК CRADLE, BED та ін. КатаК CRADLE асо-

ціюється з місцем, де дитина має змогу відпочити, поспати, поплакати. Зазвичай 

– це те місце, з якого починається щось важливе [Summers 2006, с. 365]. У ліжку 

ДДВ проводить більшість свого часу: (Е-5) Here is baby’s storybook, | Opening up 

wide. | Here are birdies flying high | That you’ll find inside. | Here’s a little windmill | 

Whirling ‘round and ‘round. | And here is baby’s rattle, | Such a noisy sound! Chh, 

chh, chh! | Here is baby’s cradle, | Soft and warm and white. | This is how the baby | 

Goes to sleep at night. | Here’s the big round sun | That wakes the baby up. | And this 

is how she takes a drink | From her little cup. Для ДДВ ліжко – місце для сну, чи-

тання книжок, воно комфортне, м’якеньке, тепле та світле.  

ВED – це ліжко не для малечі, а для дорослих. У ліжку відпочивають, 

сплять: (З-9) I have a bed but never sleep, | I have a mouth but never eat. | What am 

I? ВED в уяві дитини асоціюється також і з місцем для одужання від хвороби: (Е-

63) Miss Polly had a dolly | Who was sick, sick, sick, | So she called for the doctor | To 

be quick, quick, quick; | The doctor came | With his bag and his hat, | And he knocked 

at the door | With a rat-a-tat-tat. | He looked at the dolly | And he shook his head, | 

And he said “Miss Polly, | Put her straight to bed.” | He wrote out a paper | For a 

pill, pill, pill, | “That’ll make her better, | Yes it will, will, will!”. 

МезоК GADGETS охоплює широке коло речей, які оточують людину в її бу-

денності – посуд, кухонні речі, побутова техніка тощо [216, с. 225]. В ІВТ найча-
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стіше оспівуються два із них – CLOCK і DISH. СLOCK в ІВТ – це насамперед го-

динник-зозуля. Рух годинникової стрілки спричиняє тікання, а в повні години 

лунає зозуля: (Р-42) A cuckoo clock | Says "tick-tock". | Who says "cuckoo"| You 

know too! Звідси – метафоричні перенесення, звуконаслідування, характерні при 

вербалізації концепту. До посуду належать такі пристрої, як Cups and saucers, 

plates and spoons. Посуд потребує ретельного догляду. Його треба мити у теплій 

воді, після чого протирати й сушити: (Е-48) Sing a song of washing up | Water hot 

as hot | Cups and saucers, plates and spoons | Dishes – such a lot | Work the dishcloth 

round and round | Wash them clean as clean | Polish with a dry white cloth… Для ро-

зкриття DISH використовуються гіпоніми (Cups and saucers, plates and spoons), 

повтори (round and round), епітети (a dry white cloth) і порівняння (as hot, as 

clean). Деяким видам посуду надається більш детальна характеристика зі вказів-

кою на розмір, колір, призначення. Пор.: (З-20) AS round as an apple, as deep as a 

cup, | And all the king’s horses can’t pull it up. 

Задля затишку, комфорту, сімейної обстановки люди прикрашають свої до-

мівки. Все це відбито в мезоК DECORATION з підпорядкованими йому в ІВТ кон-

цептами CANDLE, PILLOW, BLANKET. СANDLE використовують перед сном, щоб 

освітити шлях до колиски та зробити лагідне сяйво, PILLOW та BLANKET представ-

лені відповідно до свого функціонального призначення: (Е-124) A candle, a 

candle | To light me to bed; | A pillow, a pillow | To tuck up my head. | <…>| So give 

me a blanket | To tuck up my toes, | And a little soft pillow | To snuggle my nose. 

МезоК BUILDING поділяється на катаК HOUSE, CASTLE тощо. НOUSE в ІКС – це 

велика споруда і мало що може зрівнятися з нею: (З-78) Higher than a house, 

higher than a tree; |Oh! Whatever can that be?. У цій будівлі є декілька окремих 

кімнат, вони просторі, там може розміститися багато людей: (З-34) This house 

holds rooms, one score and six, | That shelter a vast mob. | <…>| Though you and I 

have separate rooms. Дім повинен мати, крім кімнат, глибокий підвал, гострий 

дах, великі двері, камін і вікна: (Е-23) Deep the cellar, timbers high, | Pointed roof 

up in the sky, | Drive the nails in straight and true, | Build a house for me and you. | 
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Windows, shining eyes to see, | Doors open wide to welcome me, | Fire glowing, oh, so 

bright, | That is HOME on winter’s night. 

Оскільки ДДВ ретельно спостерігає за діями своїх близьких, в ІВТ активно 

репрезентується гіпоК РОБОТА та його похідні. "Концепт РОБОТА позначає не-

від’ємну частину життєвого світу як окремої людини, так і суспільства в цілому, 

оскільки він є основою для фізичного та духовного існування людини та являє 

собою стрижень історії людства" [217, с. 113]. Цей концепт цікавив багатьох на-

уковців [22; 241; 258 та ін.]. Його поняттєва сторона є дефініційною ознакою, 

зафіксованою у вигляді чотирьох когнітивно-семантичних прошарків: "процес 

роботи", "виконання службових обов’язків", "зусилля" і "результат роботи", се-

ред яких "процес роботи" є найдавнішим [217, с. 114]. В ІВТ описуються 

обов’язки різних працівників, що групується у PROFESSION та DUTY.  

МезоК PROFESSION складається з катаК SOLDIER, DOCTOR, MAID. У ІВТ зга-

дуються й такі "професійні" ментефакти, як GUARD, CAPTAIN, SLAVE, WORKER, 

USER, JESTER, THIEVES, PIPER, TAILOR, POLICE, TWISTER, JOKER, TOOTER, TUTOR, COOK. 

Велика увага приділена у ІКС катаК SOLDIER. Солдат – це повага, честь і гор-

дість. За парубка-солдата усі дівчата бажають вийти заміж. Вдягненим солдат має 

бути у пальто, черевики, шапку, рукавиці: (Е-74) …And she bought him a coat, | Oh, 

the best that she could buy, | And the soldier put it on. | Soldier, soldier, will you marry 

me, | With your knapsack, fife and drum? |<…> | And she bought him some shoes,. | 

<…>| And she bought him a hat, | <…> | And she bought him some gloves, | <…>| And 

the soldier put them on….  Заради таких красенів юні леді здатні на все, аби тільки 

ті звернули на них увагу: (С-16) Sister Suzie sewing shirts for soldiers | Such skill as 

sewing shirts В ІВТ солдат є взірцем, тому його зовнішній вигляд має бути непе-

ревершеним, саме через це йому потрібні лише найкращі речі.  

DOCTOR – це поважна людина, яка допомагає людям і до поради якої прис-

лухаються. Лікар обстежує хворого, дає йому рекомендації, виписує ліки: (Е-63) 

Miss Polly had a dolly | Who was sick, sick, sick, | So she called for the doctor | To be 

quick, quick, quick; | The doctor came | With his bag and his hat, | And he knocked at 

the door | With a rat-a-tat-tat. | He looked at the dolly | And he shook his head, | And 
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he said “Miss Polly, | Put her straight to bed.” | He wrote out a paper | For a pill, pill, 

pill, | “That’ll make her better, | Yes it will, will, will!”. У такий спосіб дитина 

вчиться орієнтуватися в оточуючому світі.  

МезоК DUTY формується в ІКС, адже ДДВ з народження спостерігає, як від-

бувається розподіл обов’язків між людьми. До когнітивного прошарку "Типова 

побутова діяльність" належить діяльність, пов’язана з веденням домашнього го-

сподарства, діяльність, пов’язана з буденним життям людини і її результат [102, 

с. 31-32]. До складу DUTY входять FARMING, SAILING. 

FARMING – сільськогосподарська робота людей, які живуть і працюють на 

фермі. Фермерство включає догляд за домашніми тваринами, розподіл коштів: 

(Е-26) Farmer, farmer, driving cattle, | Listen to his money rattle! | One-a, two-a, three-a 

dollah, | Out goes he, now hear him hollah! Фермерство полягає також у вирощу-

ванні рослин і збиранні врожаю, для чого господар має спочатку зорати й забо-

ронити город. Сільські працівники мелють зерно, власноруч готують хліб: (Е-9) 

Oh, this is the way that the farmer goes, | <…> | He ploughs and digs and harrows and 

sows, | To grow some wheat for my baby, | <…> | His mill wheels turn as little brook 

flows, | To grind some flour for my baby, | <…>| He stirs and kneads and bakes it just so, 

| To make some bread for my baby.  

У ІВТ значне місце займає і SAILING, адже ДДВ спостерігає, як це робить бать-

ко. ДДВ розуміє, що рибацтво можливе у водоймищах (море, річка), відбувається в 

основному вночі, і для виконання такої праці потрібно мати човен: (Е-125) There’s 

a ship on the sea. | And it’s sailing tonight, | Sailing tonight! | And Daddy’s aboard....  

Когнітивними ознаками DUTY є періодичність дій; необхідність докладання 

зусиль для виконання побутової діяльності, звичність виконуваних дій, необхід-

ність часових витрат; наявність вмінь і навичок у виконанні справи, монотон-

ність і одноманітність дій, відсутність інтересу, відчуття відповідальності перед 

близькими людьми [102, с. 31-32]. Уявлення про одяг, взуття, аксесуари можна 

згрупувати в гіпоК ГАРДЕРОБ з такими складниками, як CLOTHES, FOOT-WEA-

RING, ACCESSORIES. 
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МезоК CLOTHES складається з катаК PAJAMAS, GOWN. PAJAMAS – одяг для сну. 

ІВТ наголошують, що діти мають вдягають піжами, коли йдуть спати: (Е-55) 

…She’ll be wearing red pajamas, | She’ll be wearing red pajamas, | She’ll be wearing 

red pajamas | When she comes | She will have to sleep with Grandma… GOWN – одяг, 

притаманний жінкам, які вдягають сукні різних кольорів на визначні події, свя-

та. До них додають різні елементи одягу, що підкреслюють красу: (З-89) At the 

end of my yard there is a vat, |Four-and-twenty ladies dancing in that: | Some in green 

gowns, and some with blue hat: | He is a wise man who can tell me that. Одяг класи-

фікується в ІВТ за призначенням і характеризується кольоровими ознаками.  

МезоК FOOT-WEARING представлений в ІВТ не досить різноманітно – найча-

стіше це концепт SHOES, що профілюється як "одяг" для ніг, який часто забруд-

нюється, а тому його слід витирати ганчіркою: (Е-33) He wiped his shoes upon the 

mat | <…> | To show that he was here | He kicked his shoes off one by one… 

Варіативно змальованим в ІВТ є мезоК АCCESSORIES, що включає UMBRELLA 

і CROWN, які доволі часто метафоризуються. Персоніфікація UMBRELLA ототож-

нює дії та рухи людей і парасольок, висвітлюючи те, що в дощ люди з парасоль-

ками поспішають, перестрибують калюжі та бігають, щоб не змокнути: (Р-20) 

One to ten and then again, | Ten umbrellas like the rain. | Ten umbrellas jump and 

run. СROWN – це прикраса, декорована коштовностями, виготовлена зі справж-

нього золота, яку носять королі та королеви [437, с. 377], в ІВТ СROWN постає як 

символ високоповажної персони: (Р-23) Gold crown, | Three waves – | I can see | A 

mermaid princess | In the sea!  

З дорослішанням дитини її рухи стають більш скоординовані, що призво-

дить до стійкості уваги, формування точності сприйняття. Завдяки навичкам 

прямоходіння дитина отримує можливість пізнавати речі з різних сторін, усві-

домлюючи таким чином поняття розміру, форми, міри, що відбивається в ІВТ у 

вигляді відповідних лексем на позначення цих величин.  

Отже, у ІВТ ПОБУТ складається з гіпоК СТРАВИ, РЕЧІ, РОБОТА та ГАР-

ДЕРОБ. СТРАВИ є найвагомішим у системі цього гіперК, мезоК якого є SOLID 

FOOD, DRINKS, EATING PROCESS. До складу гіпоК РЕЧІ входять мезоК FURNITURE, 



 110 

GADGETS, DECORATION, BUILDING. ГіпоК РОБОТА розподіляється на PROFESSION і 

DUTY. ГіпоК ГАРДЕРОБ налічує мезоК CLOTHES, FOOT-WEARING, ACCESSORIES.  

 

3.2.4. Концептуальний домен РОЗВАГИ. Життя дитини  сповнене 

різних дій. Їй не сидиться спокійно на місці, вона постійно потребує дій, розваг, 

ігор, забав. Відомості такого порядку представлені в ІВТ гіперконцептуальним 

доменом РОЗВАГИ, в якому відбито соціальний і культурний досвід, бо воно має 

яскраво виражений соціокультурний характер [153, с. 493]. В англійській лінгво-

культурі розваги мають на меті розвеселити або зацікавити людину [437, с. 521].  

ГіперК РОЗВАГИ найчастіше актуалізується в екшен-віршах і загадках (18% 

і 17%), менше – у рахівничках (10%) і скоромовках (7%). ГіперК РОЗВАГИ спи-

рається в ІВТ на три гіпоК – СПОРТ, МИСТЕЦТВО, СВЯТА (Додаток Д-1). 

Ще в ранньоанглійській картині світу провідне місце займав спорт, який свід-

чив про важливість проведення такого способу дозвілля / розваги [153, с. 496]. Не 

залишилося непоміченим це традиційне захоплення й у ІВТ. У них описано, що, 

втішаючи дитину, їй демонструють різноманітні іграшки, потім вона починає са-

мостійно гратися з ними, робить перші свої кроки, починає бігати, стрибати. Від-

повідно, у гіпоК СПОРТ спирається на мезоК ACTIVITIES, GAMES, TOYS. 

МезоК ACTIVITIES складається з катаК RUN, CLIMB, RIDE та ін. (Додаток В-2). 

Дитина сприймає RIDE як одну з найвеселіших забав. CLIMB, RUN – катаК, які на-

копичують знання про певну послідовність і спрямованість рухів: (Р-18) She 

climbs up the mountains, | High, high, high; | <…>| Who knows | Climb the tree! 

Провідним видом діяльності в дошкільному віці є гра. Гра – найголовніше 

для дітей, через неї вони пізнають життя. "Дітей заохочують розвивати свою 

власну індивідуальність, прагнути досягти поставлених цілей і вчитися бути ко-

мандними гравцями, працювати разом, щоб здобути найкращі результати" [252, 

с. 11]. МезоК GAMES в ІВД окреслено чіткими правилами: гра завжди має одна-

ковий хід подій і відбувається за встановленими правилами, які контролює капі-

тан: (Е-25) Let everyone clap hands like me. | Let everyone clap hands like me. | 

Come on and join in to the game, | You’ll find that it’s always the same… ДДВ полю-
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бляють гуртові ігри та чітко стежать за дотриманням правил і виконанням ролей. 

HIDE-AND-SEEK – гра, під час якої всі повинні заховатися та не видати своє місце: 

(Р-1) One, two, three, | B is for bee. One, two, | The bee is near you. | Don't cry, Don't 

speak, | Play hide-and-seek! 

МезоК TOYS поділяється на BALL, DOLL та ін. ВALL – іграшка, виготовлена з 

гуми, невелика за розміром, округла: (Е-18) Little ball, roll along | Slowly on your 

way, | Pass it while we sing this song, | And this game we play… М’яч кидають дого-

ри, відбивають об стіну, лупцюють по землі: (Е-127) …On the ground, against the 

wall. | Bounce it here, bounce it there, | Bounce it outside anywhere! | <…>| Please 

don’t bounce your ball inside! Оскільки м’яч гумовий, з ним поводитися треба 

обережно, щоб не лопнув: (С-17) With his bat Bob banged the ball | Banged it bump 

against the wall | But so boldly Bobby banged it | That he burst his rubber ball | 

«Boo!» cried Bob …  

З перших днів свого життя дитина знайомиться з мистецтвом – музикою, 

співами, читанням казок тощо. На основі цього формується гіпоК МИСТЕЦТ-

ВО, який поділяється на мезоК ART PRODUCT та INSTRUMENTS (Додаток В-2).  

Мезоконцепт ART PRODUCT вміщує катаК DANCE, хоча в ІВТ трапляються й 

SINGING, STORYBOOK, SOUND, RECORD, MELODY, SERENITY. DANCE – мистецтво, яке 

полюбляють дівчата. Якщо танці проходять на святковому заході, то юні леді одя-

гають вишукані сукні та елегантні капелюхи: (З-89) At the end of my yard there is a 

vat, | Four-and-twenty ladies dancing in that: | Some in green gowns, and some with 

blue hat… В уяві дитини танці бувають або довільно-аматорські, або з чітко зада-

ними рухами – як танок Hulla-Baloney: (Е-18) Can you dance Hulla-Baloney? | 

<…>| Put both your hands on your shoulders, | <…>, | And turn yourself about. <…> 

| Put both your hands in your pockets, | Raise your arms high in the air now… 

МезоК INSTRUMENTS складається з FLUTE, DRUM тощо. FLUTE – музичний ін-

струмент, який використовують в оркестрі. Гра на флейті – це не проста задача, 

цьому треба вчитися: (С-20) A Tudor who tooted the flute | tried to tutor two tooters 

to toot. | Said the two to the tutor, | "Is it harder to toot or | to tutor two tooters to 

toot?". DRUM – інструмент, який видає різкий і чіткий звук.  Завдяки  розвитку  
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сенсорної системи у дитини покращуються сприйняття не лише розміру, кольо-

ру та форми, а й звуку. Дитина здатна помітити різницю в ритмічному малюнку, 

визначити джерело звуку. Так, (С-54) …The dragon will come at the beat of the 

drum | With a rat-a-tat-tat a-tat-tat a-tat-to… надає характеристику інструментів 

(барабану) через специфіку звучання, імітацію мелодії, звукового малюнку. 

ГіпоК СВЯТА в ІКС відіграє важливу роль, адже ДДВ люблять свята за 

можливість повеселитися, посмакувати солодощі, отримати подарунки та прове-

сти час в компанії однолітків і рідних. В ІВТ особливої значущості набувають 

Новий рік, Різдво, ювілей тощо, а серед них – HOLIDAYS та EVENTS.  

МезоК HOLIDAYS включає в себе релігійні, сімейні, побутові та ін. свята, два 

з яких – BIRTHDAY, CHRISTMAS – є найбільш представленими в ІВТ.  

ВIRTHDAY – сімейне свято, на яке з року в рік до іменинника в гості запро-

шується вся родина та друзі. У такий день готуються смачні страви, серед яких 

традиційним є торт, що його прийнято прикрашати свічками відповідно до кіль-

кості років винуватця торжества. Обрядовим є в таке свято занести його до сто-

лу, коли гості струнко вишикуються, а іменинник задуває свічку. У це свято 

прийнято веселитися від душі: (Е-39) Five candles on a birthday cake | <…>| 

There for all to see. | <…>| Standing straight and true. | <…> | We know its task is 

done. | You may blow this candle out, | And that leaves none! 

СHRISTMAS – релігійне свято на честь народження Христа [437, с. 262]. В ІВТ 

наголошується на специфічності святкування Різдва: (Р-21) Xmas pudding, Xmas 

tree, | Xmas time is gay and free. | Xmas bells sing «ding-dong», | It’s a merry Xmas 

song! Традиційно прикрашають хати ялинками Xmas tree, створюючи урочисту 

атмосферу, звідусіль лунає музика та різдвяні пісні. До столу подають різні стра-

ви. Діти полюбляють у цей день покуштувати святковий Xmas pudding – особливу 

солодку страву, яку подають після основних страв.  

МезоК EVENTS складається з MARRIAGE, DEATH, покликаних змалечку знайо-

мити дитину з визначними подіями у житті родини.  

МARRIAGE – одна із головних подій, перша сходина до створення сім’ї. Спо-

конвіку батьки обирали найкращу пару для своїх дітей, а потім справляли весіл-
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ля. МARRIAGE є станом і контрактом, що триває все життя, потребує серйозної 

підготовки, передбачає ієрархію-партнерство і спільне проживання подружжя, 

тілесну та духовну єдність; певні обов’язки та орієнтацію на майбутнє [125, 

с. 237]. ІВТ закладає в дитячу свідомість думку про те, що дружина повинна пік-

луватися про свого чоловіка. Люди, які одружуються, дуже щасливі, а тому 

MARRIAGE уособлюється завдяки епітету merry: (С-24) Mary Mac’s mother’s making 

Mary Mac marry me. | My mother’s making me marry Mary Mac. | Will I always be so 

Merry when Mary’s taking care of me? | Will I always be so merry when I marry Mary 

Mac? 

DEATH є емоційно навантаженою подією в ІКС. Уявлення про смерть асоці-

юється з нездатністю дихати. DEATH часто відтворюється лексемою cold: (З-14) 

Alive without breath, | As cold as death… Люди, які переживають смерть близьких, 

похмурі, сумні й засмучені: (З-70) As I was going o’er yon moor of moss, | I met a 

man on a gray horse; | He whipp’d and he wail’d, | I ask’d him what he ail’d; | He 

said he was going to his father’s funeral, | Who died seven years before he was born! 

Уява про сумну подію формується в ІВТ через лексеми cold, gray, whipp, wail. 

Отже, гіперК РОЗВАГИ відтворюється в ІВТ гіпоконцептами СПОРТ,    

МИСТЕЦТВО, СВЯТА, СПОРТ, поділяючись на мезоК ACTIVITIES, GAMES, TOYS, 

представлений в інфантичній уяві розмаїттям вербальних засобів, що сприяє 

комплексному усвідомленню дитиною спортивних ігор і правил. МИСТЕЦТВО 

– це гіпоК, який поділяється на ART PRODUCT та INSTRUMENTS. Його представлено 

в інфантичній картині світу різнобічно: назви мистецтв, опис продуктів творчос-

ті, музичні інструменти, мелодійна характеристика. СВЯТА складається з 

HOLIDAYS та EVENTS, які чітко вказують свята та події, що є визначними у житті 

дорослих і дітей. ІВТ подає для усвідомлення дитиною різні розваги, декорації, 

страви, які мають асоціюватися з тим чи іншим святом.  

 

3.2.5. Концептуальний домен СУСПІЛЬСТВО. Попри поверхове 

знайомство дитиною із соціальною проблематикою, домен СУСПІЛЬСТВО 

представлений в ІВТ доволі розлого. Проблема ієрархічного устрою, керування 
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державою, визначення влади та правління, релігійних поглядів представлено 

найбільше у рахівничках (13%) і загадках (8%), менш суттєво – у скоромовках та 

екшен-віршах (5% і 3%) /Додаток Д-2/. Так, СУСПІЛЬСТВО складається з 

УРЯДУВАННЯ, ЕКОНОМІКИ, РЕЛІГІЇ. Частіше за інші актуалізується УРЯ-

ДУВАННЯ – майже половина (48%),  йому дещо поступається ЕКОНОМІКА 

(40%), а РЕЛІГІЯ становить лише десяту частину (12%) /Додаток В-1/. 

Проживаючи в тій чи іншій країні, людина зобов’язана бути обізнаною в дер-

жавному устрої, органах правління, влади та підпорядкування. Свідомість ДДВ 

починає збагачуватися такими реаліями вже змалечку. Передумови для цього не в 

останню чергу створюють й ІВТ, завдяки чому в дитини виникають певні уявлен-

ня про гіпоК УРЯДУВАННЯ, зокрема про ROYAL FAMILY та ROYAL SERVANT. 

Королівство – держава, якою керує король або королева [437, с. 888]. В ІВТ 

мезоК ROYAL FAMILY поділяється на катаК KING, QUEEN. КING та QUEEN уособлю-

ють людей, які є найголовнішими в державному устрої. Дитині такі відомості 

надаються "дозовано": KING – це людина з вищого кола, людина з "блакитною 

кров’ю", яка має поводити себе гідно та вести аристократичний образ життя, 

прогулюватися на конях, полювати на оленя тощо: (З-100) There was a king met a 

king | In a straight lane; | Says the king to the king, | Where have you been? | I’ve 

been in the wood, | Hunting the doe… ІВТ номінує KING як того, хто займається ве-

денням фінансів, підрахунками, у той час як QUEEN має менше обов’язків, більше 

часу приділяє собі, хоча і є керівником держави жіночої статі [437, с. 1342]. 

Пор.: (Е-59) …Wasn’t that a dainty dish | To set before the king? | The king was in his 

counting house, | Counting all the money; | The queen was in the parlor, | Eating 

bread with honey | The maid was in the garden.  

МезоК ROYAL SERVANT містить відомості дитини про придворну прислугу –

насамперед MAID і KNAVE. МAID – домашня працівниця, яка веде господарство, 

порається по дому: (P-33) 13... 14... Maids a-courting | 15... 16... Maids in the kitch-

en | 17... 18... Maids a-waiting | 19... 20... I've had plenty! КNAVE є достатньо висо-

кою посадою, тому що у нього є підлеглі – раби: (Р-37) Hinx, minx, the old witch 

winks, | <…>| Every knave will have a slave, | You and I must be he! 
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Зростаючи та розвиваючись у соціумі, дитина має усвідомлювати наявність 

певних економічних стосунків між людьми, між людьми і установами. Вона стає 

обізнаною в існуванні коштовних металів, грошей, операцій купівлі-продажу тощо. 

У такий спосіб у неї накопичується низка знань, які можна поєднати у гіпоК ЕКО-

НОМІКА. В англомовній соціокультурі економіка – це бережливе використання 

грошей, часу, товарів – так, щоб нічого не витратити даремно [437, с. 500]. ЕКО-

НОМІКА в ІВТ представлена концептами MONEY, METAL, FINANCIAL OPERATION. 

МезоК MONEY поєднує деяку інтегровану інформацію про платіжні засоби, 

взяту з пам’яті або закріплену через певні ознаки [102, с. 83]. Для дитини MONEY 

– це і DOLLAR, і COIN, і POUND тощо. Грошові одиниці розкриваються завдяки вка-

зівкам на їх призначення і мету використання: купівля, продаж, позика тощо. 

Наприклад, долари використовують для оплати послуг або продуктів: (Р-46) If he 

hollers, make him pay | Fifty dollars every day. | My Mother says to pick this one… 

МезоК METAL також відіграє одну з провідних ролей у регулюванні фінансо-

во-економічних стосунків. У давнину поняття грошей не існувало, і люди вирішу-

вали свої матеріальні потреби за допомогою обміну речей на коштовні метали – 

срібло (SILVER) і золото (GOLD). Власники цих металів вважалися багатіями. Най-

заможніші використовували його як прикрасу: (З-91) There was a man rode 

through our town, | Gray Grizzle was his name;| His saddle-bow was gilt with gold; | 

Three times I’ve named his name; (З-11) If a man carried my burden, | He would break 

his back. | I am not rich, | But leave silver in my track. | What am I? 

МезоК FINANCIAL OPERATION спирається на катаК LEND, BUY, SELL, BORROW, 

PAY. Саме ці найпростіші економічні дії ДДВ здатна зрозуміти та скласти певне 

уявлення про них. LEND позначає операції, коли люди один одному дають якісь 

речі на певний період часу: (З-97) …I cryed, Ho, neighbour, ho! | Lend me your cue 

and your goe. Дитина усвідомлює, що ті речі або продукти, яких немає, можна 

придбати – BUY: (С-52) Billy Button bought a buttered biscuit, | did Billy Button buy 

a buttered biscuit? 

Наближеним за характером "всемогутності" до УРЯДУВАННЯ є РЕЛІГІЯ. 

Підпорядковані їм концепти є своєрідним віддзеркаленням одне одного, де сві-
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том реальності править KING, а світом містичного – GOD. РЕЛІГІЯ є складним 

ментальним утворенням, має багатовимірну структуру [55, с. 67].  З  пелюшок 

батьки знайомлять малого реципієнта як зі світом чарівного, доброго, теплого, 

так і протилежно – потворного, злого, холодного. Неньки, розвіюючи страх ди-

тини, постійно наголошують на тому, що від темних сил, нечисті та усього пога-

ного дітей охороняють Бог і янголята.  

Досліджуючи релігійні концепти, науковці вказують на такі їх ментально 

низхідні конституенти, як ХРАМ, ХРЕСТ, ДЗВІН, ІКОНА, ВІВТАР та ін. [217, с. 187]. 

Однак, у ІВТ гіпоК РЕЛІГІЯ формується на початковому рівні, де насамперед 

можна виокремити мезоконцепти GODNESS та EVIL. 

Мезоконцепт GODNESS – це в уяві дитини перш за все HEAVEN і GOD. 

НEAVEN в ІВТ подається лише в загальних рисах. Він трапляється лише в окре-

мих віршах типу (Р-38) …Eight for heaven, nine for hell. Загальновідомо, що рай – 

це місце, де, як вірять, живе Бог, і місце, куди потрапляють хороші люди після 

смерті; дуже гарне місце; небеса [437, с. 756].  

Натомість концепт GOD широко представлений в ІВТ, що пов’язано з раннім 

релігійним вихованням дітей в англомовному соціумі. Спеціальні дослідження 

свідчать, що "будучи культурною універсалією, GOD відбиває базові цінності в 

області філософії, культури, релігії, моралі, які склалися в ході розвитку цивілі-

зації" [204, с. 12]. З Богом у людини встановлюється зв’язок завдяки її душі [63, 

с. 28]. Відповідно до традиційного усвідомлення GOD як "верховної істоти, котра 

править світом; ідола, кумира" [24, с. 13], де GOD асоціюється з "творцем", "спа-

сителем", "суддею" і отримує, попри деякі розбіжності, переважно позитивну 

оцінку як у релігійному, так і у світському дискурсах [204, с. 18], в ІКС так само 

GOD має надздібності: спонукає зірки сяяти, породжує рослинність, робить небо 

блакитним. В ІВТ він є творцем усіх на світі істот: (Е-33) All God’s creatures have 

a place in the choir, | Some sing low, some sing higher, | Some sing out loud on the 

telephone wire, | Some just clap their hands, or paws, or anything they’ve got now! 

Для ДДВ GOD – це батько чарівності та казковості.  
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Попри детальні вказівки на усі види діяльності GOD, ІВТ не надає йому ні-

яких зовнішніх характеристик, а тому, вважають науковці, він є уяві ДДВ вигад-

кою [270, с. 158], яка супроводжує людину, оберігаючи її спокій, даруючи світло 

та добро.  

МезоК EVIL є негативною потойбічною силою. Вона є абстрактною та неви-

значеною, тому конкретизувати її у катаК складно. ДДВ розуміє, що це є проти-

ставленням світу божества та янголів. Головним у "темному світі" є DEVIL. Диявол 

– це наймогутніший злий дух у деяких релігіях, особливо в християнстві; демон 

[437, с. 429]. Проте, окрім згадування імені концепту DEVIL, інших відомостей про 

нього ІВТ не надає, а лише зазначає, що середовищем його існування є HELL: (Р-

38) … Eight for heaven, nine for hell, | And ten for the devil’s own sell’.  

Отже, гіперК СУСПІЛЬСТВО вбирає в себе відомості про УРЯДУВАННЯ, 

ЕКОНОМІКУ та РЕЛІГІЮ. УРЯДУВАННЯ представлене в ІВТ мезоК ROYAL 

FAMILY та ROYAL SERVANT, які сприяють формуванню в дитини перших уявлень 

про державний устрій, суспільну ієрархію, управління, у т.ч. й про короля і коро-

лівську сім’ю. Гіпоконцепт ЕКОНОМІКА з його низхідними – мезоК MONEY, 

METAL, FINANCIAL OPERATION – набуває в ІВТ дидактичного профілю, вказуючи на 

значущість економічних стосунків, цінність грошей, економність. РЕЛІГІЯ, спи-

раючись переважно на GODNESS і EVIL, пов'язана з релігійним вихованням дитини, 

даючи перше уявлення про Бога і світоустрій. У такий спосіб, ІВТ, одного боку, є 

окресленням "страшної" реальності, а, з іншого – є світом омріяної фантазії.  

Концептосистема ІВТ конституюється сполученнями функціонально та змі-

стовно різних ментальних одиниць, згрупованих у систему "ЛЮДИНА – ПРИ-

РОДА – ПОБУТ – РОЗВАГИ – СУСПІЛЬСТВО", номінантами низхідних таксо-

нів яких можуть бути одиниці різних рівнів – лексичного, фразеологічного, син-

таксичного і текстового. При цьому всі концепти, що актуалізуються в ІВТ, ви-

різняються яскравістю, емоційністю, оригінальністю, постаючи в дитячій свідо-

мості в аспекті омріяності, чарівності, казковості. 
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3.3. Комбінаторика концептів у інфантичних віршованих текстах 

 

Концептуальні одиниці різних рівнів ієрархії можуть вступати в кон’юнк-

ційні відношення один з одним як у межах певного гіперконцепту, так і з одини-

цями інших рівнів абстракції. Комбінаторні зв’язки концептів по суті являють 

собою комбінаторні алгоритми, що визначаються сумісністю / сполучуваністю / 

валентністю, зумовленою або спільним смислом, або якоюсь іншою спільною 

ознакою. Виявлення кон’юнкційних зв’язків концептів здійснюється у ІВТ шля-

хом аналізу контактної актуалізації, індикаторами якої є їхнє експліцитне вті-

лення в дискурсі. Кон’юнкція концептів у ІВТ буває внутрішня (між концептами 

одного домену) і зовнішня (між концептами різних доменів).  

 

3.3.1. Внутрішні кон’юнкційні  зв'язки. Концептосистема ІВТ має, 

як зазначалося, упорядкований характер і формирується п’ятьма концептуаль-

ними доменами – ЛЮДИНА, ПРИРОДА, ПОБУТ, РОЗВАГИ і СУСПІЛЬСТВО, 

кожен з яких структурується певним набором гіпо-, мезо- і катаконцептів. Акту-

алізуючись в ІВТ, вони вступають між собою у внутрішньотекстові зв’язки. Ця 

сполучуваність зумовлена їхніми когнітивно-семантичними властивостями, з 

одного боку, і комунікативними настановами тексту, – з іншого. Розглянемо ко-

жен із п’яти зазначених доменів на предмет сполучуваності їхніх таксонів. 

 

Рис. 3.1. Гіперконцепт ЛЮДИНА у взаємозв’язках зі своїми гіпоконцептами  
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У домені ЛЮДИНА взаємозв’язок найчастотніше утворює гіпоК ЕМОЦІЇ з 

іншими концептуальними складовими цього простору, де реалізуються "валент-

ні" пари ЕМОЦІЇ – СТОСУНКИ, ЕМОЦІЇ – ТІЛО (поєднання СТОСУНКИ – ТІ-

ЛО для ІВТ не властиве), які для зручності ми будемо називати бінарними кла-

стерами, або просто кластерами. (рис. 3.1). 

Концепти емоцій являють собою складні ментальні формування, які вклю-

чають у себе все розмаїття уявлень про емоції певного суспільства. Такі уявлен-

ня поєднують власне результати пізнання феномена емоцій, відомостей про ти-

пові ситуації, за яких у людини виникають певні емоції, різні компоненти послі-

довно розгорнених у часі сценаріїв відчуття емоцій [239]. 

Двоєдність "ЕМОЦІЇ – ТІЛО" утворюється на основі усвідомлення психо-

соматичних реакцій організму, невербального втілення думок у міміці та жестах: 

(Е-98) If you’re sad and you know it, | Cry a tear | If you’re sad and you know it, | Cry 

a tear | If you’re sad and you know it, | Then your face will surely show it | If you’re sad 

and you know it, | Cry a tear | If you’re angry and you know it, | Stomp your feet | If 

you’re angry and you know it, | Stomp your feet | If you’re angry and you know it, | 

Then your face will surely show it | If you’re angry and you know it, | Stomp your feet | 

If you’re happy and you know it, | Shout "Hurray! " | If you’re happy and you know it, | 

Shout "Hurray! " | If you’re happy and you know it, | Then your face will surely show it 

| If you’re happy and you know it, | Shout "Hurray! Будучи сумною, дитина виражає 

свій смуток на обличчі (сльози); будучи обуреною, дитина тупотить ногами, ви-

казує протест своєю агресивною поведінкою; будучи радісною, дитина голосить, 

посміхається, обличчя передає гарний настрій.  

ДДВ дивується та насолоджується навичками власного тіла, її забавляють 

рухи, які можна робити головою, руками й ногами тощо: (Е-99) One finger, one 

thumb, one arm, one leg, one nod of the head, sit down, stand up, keep moving | We’ll 

all be merry and bright. Подібні дії набувають чарівності в уяві ДДВ. Саме через 

це вона сприймає їх з емоціями щастя, веселощами – у свідомості ДДВ поєдну-

ються концепти POSITIVE EMOTIONS – PARTS OF BODY.  
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Кластер ЕМОЦІЇ – СТОСУНКИ знаходять своє відображення у відносинах 

між членами однієї сім’ї. Єдність СІМ’Ї та ЕМОЦІЇ розглядалася А.О. Павло-

вою, де вона вказувала на позитивне ставлення членів родини один до одного, 

що зумовлювало зв’язок СІМ’Ї з концептом ЩАСТЯ [190]. Сім’я включає в себе 

певну кількість близьких людей, пов’язаних узами родинності. Протягом тися-

чоліть сім’я у різних народів була і залишається  первісною  чарункою  суспіль-

ства. Саме в ній зберігається й передається культура, у сім’ї народжуються та 

виховуються діти, а отже продовжується рід [269, с. 250].  

Дифренційною ознакою членів сім’ї є ставлення один до одного: (Е-65) This 

is Mama, kind and gentle, | Loving all the children dear. | This is Papa, strong and 

faithful, | His bright smile is full of cheer. | This is brother, full of mischief, | Growing 

up so straight and tall. | This is sister, always happy, | Playing with her fav’rite doll. | 

This wee finger is the baby, | Dearest, sweetest, best of all. | Here you see the happy 

family, | All its members great and small. В англійській мові love – тепле, добре по-

чуття, глибока прив’язаність, так і мати ототожнюється дитиною з любов’ю.  

 

Рис. 3.2. Гіперконцепт ПРИРОДА у взаємозв’язках з гіпоконцептами 

 

У концептуальному домені ПРИРОДА перетин існує між усіма його складо-

вими, утворюючи конфігурації ФАУНА – ФЛОРА, ПРИРОДНІ ЯВИЩА – ФА-

УНА, ПРИРОДНІ ЯВИЩА – ФЛОРА (рис. 3.2), що зумовлено взаємодією еле-

ментів світу природи, їх взаємозалежністю. Дитина набуває знання про природу 

шляхом доповнення або зворотної логічної послідовності.  

 

ПРИРОДНІ 

ЯВИЩА 

 

 

ФЛОРА 

 

 

ФАУНА 

 

ПРИРОДА 



 121 

Комбінація "ФАУНА – ПРИРОДНІ ЯВИЩА" базується на усвідомленні не-

від’ємності певних видів тварин / птахів / риб / рептилій від місць їх мешкання: 

(Р-51) One, two, three, four, five, | Five fish like to dive. | One fish told me, | "Let’s 

play in the sea! " [Р-11]; Under the ocean, green and deep | Lie the fishes fast asleep, | 

Under the arm and over the shoe, | Tap on the head, and out goes YOU! FISH та SEA / 

OCEAN не може існувати в уяві ДДВ окремо, оскільки для неї водойми завжди 

уособлюють  рибу, а риба в іншому середовищі існування не здатна вижити.  

В ІВТ також проявляється взаємозалежність фауни від змін погоди, дня / 

ночі, місяця, сезону. Одночасно з цим сезони та місяці мають певні відмінності – 

за часом популяції, зростанням, активністю тих чи інших тварин. Пор.: (Е-114) 

Fresh October brings the pheasant, | Then to gather nuts is pleasant.  

Кластер "ФАУНА – ФЛОРА" актуалізується в уяві людини як нерозривна 

єдність тваринного та рослинного світу. Ця єдність не залишається без уваги і в 

ІВТ, хоча для дитини це є лише розрізненими, вибірковими даними. Багато зві-

рів є травоїдними: (Р-18) Nine baby birds | Live in the nest, | Nine baby birds | Wait 

for a guest. | It’s not you, | It’s not me. | Who knows | Climb the tree! Місце помеш-

кання птахів – дерева, на яких вони будують гнізда. Дерева в уяві ДДВ мають 

величезні розміри, дерева – "будинок" для гнізд, а гніздо – "будинок" для птахів.  

Бінарний кластер "ФЛОРА – ПРИРОДНІ ЯВИЩА " у свідомості дитини зу-

мовлений взаємозалежністю рослинного світу. Особливою є залежність "дощ – 

рослини". Крапельки дощу сприймаються як джерело поживних речовин: (Е-67) 

Splash! Fall the raindrops, | To the ground they go; | We need the raindrops, | To help 

the flowers grow; (P-17) Rain, rain, all the day, | On the grass and on the lane, | On 

my cheeks and on my nose | But not on my rose!  Одночасно поширюються знання 

ДДВ про функціональне призначення дощу та умови існування флори. Залеж-

ність флори проявляється не лише у зв’язку з опадами, а й взагалі зі змінами пір 

року, місяців, доби. ІВТ надає дитині розрізнені, але важливі для її життєвого сві-

ту відомості – наприклад, про те, що у липні погода дуже жарка, що в цьому міся-

ці дозрівають фруктові дерева, а іноді буває й прохолодний дощ ((Е-115) Hot July 

brings cooling showers, | Apricots and gillyflowers), а в серпні вже й врожаю час: (Е-
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116)) August brings the sheaves of corn, | Then the harvest home is born. У вересні, 

вчать дитину ІВТ, дуже тепло, багато фруктів ((Е-117) Warm September brings the 

fruit, | Sportsmen then begin to shoot), жовтень несе прохолоду й горіхи ((Е-119) 

Fresh October brings the pheasant, | The to gather nuts is pleasant), а листопад – опа-

ле листя: (Е-120) Dull November brings the blast, | Then the leaves are whirling fast. 

Кон’юнкція концептів у межах ростору ПОБУТ фіксується не серед усіх 

концептів, а лише у сполученнях РОБОТА – ГАРДЕРОБ, СТРАВИ – РОБОТА, 

РОБОТА – ПОБУТОВІ РЕЧІ, ПОБУТОВІ РЕЧІ – СТРАВИ (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3. Гіперконцепт ПОБУТ у взаємозв’язках з гіпоконцептами 

 

РОБОТА пов’язана з усіма іншими концептами домену ПОБУТ. Неможливо 

уявити собі виконання будь-якої справи без застосування належного знаряддя, 

що формує кластер РОБОТА – РЕЧІ. Розглянемо (Е-118) Wynken, Blynken and 

Nod one night | Sailed off in a wooden shoe, | Sailed on a river of crystal light | Into a 

sea of dew | Where are you going | And what do you wish | The old man asked the 

three | We’ve come to fish | For the herring fish | That swim in the beautiful sea | Nets 

of silver and gold have we | Said Wynken, Blynken and Nod | So all night long | Their 

nets they threw | To the stars in the twinklin’ foam…: Якщо це велика рибалка, і чо-

ловіки збираються наловити риби, то вони використовують сітки, які треба розс-

тавити по всій водойі, а це займає чимало часу. 
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Бінарний кластер "РОБОТА – ГАРДЕРОБ" натякає на дрес-код у відповід-

них професіях. Так, неможливо уявити лікаря без білого халату, капелюху і сум-

ки з приладдям: (Е-63) Miss Polly had a dolly | Who was sick, sick, sick, | So she 

called for the doctor | To be quick, quick, quick; | The doctor came | With his bag and 

his hat, | And he knocked at the door | With a rat-a-tat-tat. | He looked at the dolly | And 

he shook his head, | And he said "Miss Polly, | Put her straight to bed. " | He wrote out 

a paper | For a pill, pill, pill, | "That’ll make her better, | Yes it will, will, will!"  

Військовий замальовується в дитячій уяві за допомогою гардеробу. Солдати 

та блискуче вбрання є невіддільними: (Е-74) Soldier, soldier, will you marry me, | 

With your knapsack, fife and drum? | "Oh, how can I marry | Such a pretty girl as you, | 

When I’ve got no coat to put on? " | So she ran away | To the village tailor’s shop, | As 

fast as she could run, | And she bought him a coat, | Oh, the best that she could buy, | 

And the soldier put it on. | Soldier, soldier, will you marry me, | With your knapsack, fife 

and drum? | "Oh, how can I marry | Such a pretty girl as you, | When I’ve got no shoes 

to put on? " | So she ran away | To the shoemaker’s shop, | As fast as she could run, | 

And she bought him some shoes, | Oh, the best that she could buy, | And the soldier put 

them on. | Soldier, soldier, will you marry me, | With your knapsack, fife and drum? | 

"Oh, how can I marry | Such a pretty girl as you, | When I’ve got no hat to put on? " | 

So she ran away | To the village hatter’s shop, | As fast as she could run, | And she 

bought him a hat, | Oh, the best that she could buy, | And the soldier put it on… Лише 

найгарніші речі мають бути у солдата – і пальто, і взуття, і капелюх, і рукавички. 

Гіперконцепт РОБОТА пов’язаний не лише з амуніцією, а і з продуктом / 

послугами, які виготовляє / надає працівник. Оскільки в англомовному соціумі 

розвинене сільське господарство, чимало професій напряму пов’язані з вироб-

ництвом продуктів харчування, що зумовлює кластер "РОБОТА – СТРАВИ". 

Пекар готує торти, він змішує, формує, декорує: (Е-80) Oh, baker, make a cake, | 

Oh, baker, make a cake, | Stir it up as fast as you can, | Oh, baker, make a cake. | Oh, 

baker, pat-a-cake, | Oh, baker, pat-a-cake, | Pat-a-cake as fast as you can, | Oh, baker, 

pat-a-cake. | Oh, baker, roll the cake, | Oh, baker, roll the cake, | Roll it ‘round as fast as 

you can, | Oh, baker, roll the cake. | And mark it with a B, | And mark it with a B, | Mark 



 124 

it up for baby and me, | And mark it with a B. Одночасно ДДВ формує уяву не лише 

про призначення та обов’язки пекаря, а й про поетапність приготування страв.  

Ментальні одиниці гіперК СТРАВИ актуалізуються не лише завдяки знан-

ням про їх виробника, але й за манерою споживання, посуду і поведінки за сто-

лом. Так виникає кластер "СТРАВИ – РЕЧІ": (Р-28) Five o’clock – | Time for tea. | 

Take your mug | And come to me! Нерідко поняттєво-образний профіль концепту в 

ІВТ спрощується, ніби "пристосовуючись" до рівня дитини. Так, той же концепт 

TEA замальовується в ІВТ як рідина, яку п'ють не з тарілки і не з пляшки,  а  з 

кружки: Take your mug. Такий профіль концепту може набувати й жартівливого 

для дитячої психології звучання. Іноді концепт дидактизується. Так, у рахівнич-

ці (Р-49) One, two, three, four, | Mary at the cottage door, |Five, six, seven, eight | 

Eating cherries off a plate наголошується, що ягоди слід їсти з тарілки.  

Концептуальні домени, які формуються на ранньому етапі розвитку дитини 

(ЛЮДИНА, ПРИРОДА, ПОБУТ), стають об’єктами широкої взаємодії як всере-

дині відповідного простору, так і поза ним. Однак (ката)концепти доменів, які 

виникають у свідомості дитини на більш пізніх етапах її розвитку (РОЗВАГИ, 

СУСПІЛЬСТВО), спираються у своїй актуалізації на ті знання, які було отрима-

но при інтеріоризації концептів інших доменів, що свідчить про тісний зв’язок 

РОЗВАГИ та СУСПІЛЬСТВО з іншими концептами.  

У гіперконцепті ЛЮДИНА найбільш часто актуалізується зв'язок ЕМОЦІЙ 

з іншими доменами, що спричиняє виникнення таких бінарних кластерів, як 

ЕМОЦІЇ – СТОСУНКИ, ЕМОЦІЇ – ТІЛО. Домен ПРИРОДА допускає поєднання 

концептів усіх трьох своїх гіпоскладників: ФАУНА – ФЛОРА, ПРИРОДА – 

ФАУНА, ПРИРОДА – ФЛОРА. Внутрішня кон’юнкційна сполучуваність конце-

птів у межах домену ПОБУТ спостерігається серед бінарних кластерів РОБОТА 

– ГАРДЕРОБ, СТРАВИ – РОБОТА, РОБОТА – ПОБУТ, ПОБУТ – СТРАВИ. 

 

3.3.2. Зовнішні кон’юнкційні зв’язки.  Варіації зовнішньої кон’юнк-

ції концептуальних одиниць ІВТ довільні, однак навіть неозброєним оком поміт-
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но, що переважає гіпоконцепт ЕМОЦІЇ, низхідні репрезентанти якого активно 

вступають у валентні зв’язки з концептами інших доменів.  

Гіпоконцепт ЕМОЦІЇ не випадково опиняється в центрі валентних зв’язків 

концептосистеми ІВТ, адже в емоціях розкривається психічна сторона людини. 

Різні культури в різний спосіб ставляться до різних емоцій, надаючи переживан-

ню та прояву окремих емоцій певних соціальних конотацій. Це впливає на вихо-

вання та соціалізацію, а ті, у свою чергу, – на систему пізнання та уявлення про 

світ, соціальну організацію та семантичне втілення тих чи інших елементів у 

структурі значення емоційної лексики [202, с. 28]. Емоції, які є висловленеми, 

зрозумілі всім, хто говорить цією мовою, тому що вони дійсно являють собою 

форму відображенняя світу, який оточує людину, і – більш того – є самі части-

ною картини світу [там само].  

ІВТ наводить низку факторів, що викликають певні емоції у дітей. Серед 

них – національні звичаї, історично сформовані традиції та свята, характерні са-

ме для певного етносу і, відповідно, для лінгвокультури. Тож не дивно, що вель-

ми продуктивним тут виявляється бінарний кластер "ЕМОЦІЇ – СВЯТО".  

В англомовному соціумі чи не найголовнішим святом є Різдво, що сформо-

вано релігійними поглядами англійців. Різдво в ІВТ постає як емоційно сповнене 

свято, кожен "атрибут" якого дитина наділяє емоційною оцінкою "Xmas time is 

gay and free", "a merry Xmas song".  

Якщо Різдво – це привід для одночасних радощів людства, то існують і такі 

свята, які є "приватними" для окремої людини / групи людей. До "емоційних 

свят" належить і День народження. У це свято прийнято веселитися від душі: (Е-

39) Five candles on a birthday cake | Five, and not one more. | You may blow one 

candle out, | And that leaves four! | Four candles on a birthday cake | There for all to 

see. | You may blow one candle out, | And that makes three! | Three candles on a 

birthday cake | Standing straight and true. | You may blow one candle out, | And that 

leaves two! | Two candles on a birthday cake | Helping us have fun. | You may blow 

one candle out, | And that leaves one! | One candle on a birthday cake | We know its 

task is done. | You may blow this candle out, | And that leaves none! У цих двоєднос-
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тях розгортаються знання щодо концептів HOLIDAYS і POSITIVE EMOTIONS.  Атмо-

сфера свята, атрибутика, власне святкування забавляють ДДВ, відтворюють 

емоції веселощів, радості та щастя. 

Фізична активність дитини також викликає певні позитивні емоції, оскільки 

жартівливі рухи забавляють її, проте деякі дії є небажаними: (Е-44) See me spinning 

round and round, | Making such a merry sound, | Dancing lightly on my toes, | Oh, how 

quickly I can go-o! | But this spinning round so fast, | Makes me dizzy grow at last, | And 

I fall upon the floor, | Then get up and spin some more . Кружляння може буди радіс-

ним для дитини, а може спричинити запаморочення чи навіть падіння. 

Особливості англійського менталітету простежуються в усьому. Так, при-

таманний англійцям стриманий характер поширюється й на їх ставлення до при-

роди. Англія вважається зеленою державою з неперевершеною природою, яка 

відіграє значну роль у житті людини і, як наслідок, – у формуванні КС. Природа 

підпорядкована людині, з нею пов’язане "дзеркало людських переживань": вди-

вляючись і вслухаючись у неї, людина чує і бачить передовсім саму себе [122, 

с. 461]. Варто зазначити, що у словнику Роже [440, c. 525] відсутня стаття 

"nature", однак саме слово наявне у статтях "world" і "mankind" (в останньому – в 

рамках "human nature"). Цей факт дозволяє стверджувати, що концепт ПРИРО-

ДА є зв’язковою ланкою між людиною та середовищем, його слід розглядати 

саме крізь призму цього зв’язку [167, с. 43]. Тож і концепти домену ПРИРОДА 

активно взаємодіють в ІВТ з концептами інших доменів.  

Нерозривний зв’язок між концептами PLANTS – PROFESSION – BODY є особли-

во помітним в ІВТ на тлі концепту FARMER, разом з яким актуалізуються частини 

його тіла, задіяні при виконанні роботи (HAND, FOOT), а також вирощувані ним 

рослини (ОATS, PEAS, BEANS, BARLEY). Пор.: (Е-100) Oats, peas, beans, and barley 

grow, | Can you or I or anyone know | How oats, peas, beans, and barley grow? | First 

the farmer sows his seed, | Stands erect and takes his ease, | He stamps his foot and 

claps his hands, | And turns around to view his lands. | Oats, peas, beans, and barley 

grow, | Oats, peas, beans, and barley grow, | Can you or I or anyone know | How oats, 

peas, beans, and barley grow? | Next the farmer waters the seed, | Stands erect and 
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takes his ease, | He stamps his foot and claps his hands, | And turns around to view his 

lands. | Oats, peas, beans, and barley grow… . Для формування дитячої концептос-

фери важливою є просвіта стосовно сільгосппраці. Поширюються й знання щодо 

професії фермера – людини, яка має у власності землю, вирощує врожай. Одно-

часно "знаряддям роботи" фермера є його власне тіло (руки та ноги).  

Інше поєднання "NATURAL ELEMENTS – ANIMALS – ROYAL FAMILY": (З-100) 

There was a king met a king | In a straight lane; | Says the king to the king, | Where 

have you been? | I’ve been in the wood, | Hunting the doe: | Pray lend me your dog, | 

That I may do so. | Call him, call him! | What must I call him? | Call him as you and I, | 

We’ve done both. Король – це людина з "блакитною кров’ю", яка повинна пово-

дити себе завжди гідно та вести аристократичний образ життя не лише у "робочі 

часи", але й під час відпочинку. Так, до хобі короля належать прогулянки на ко-

нях, полювання на оленя з такого ж чину персонами.  

Розвинена фантазія дитини дозволяє уявляти батькову ногу конем. Вона ка-

тається / забавляється на такому імпровізованому "коні" кожного дня, бо це їй 

подобається. Їзда верхи буває повільною, а буває й дуже швидкою, тому дово-

диться гальмувати: (Е-10) Baby's horse is Daddy's foot, | He rides and rides each 

day; | Sometimes his horse goes very slow, | For Baby, that's okay. | Baby’s horse is 

Daddy’s foot, | He rides and rides each night; | Sometimes the horse goes very fast, | 

Then Baby holds on tight. Через метафоричне сприйняття батьківської ноги дитина 

формує аналогію з їздою на коні. НORSE втілює домашню тварину, якою керу-

ють, їдучи зверху. Кінь у змозі як швидко, так і повільно пересуватися, а при не-

задовільному темпі поводир використовує батоги. Крім того, розкриваються фі-

зіологія соматики людини, а саме – FOOT. Нога батька сильна, спроможна кожен 

день гойдати дитину. Так, в одному ІВТ дидактизовано ув’язку мезоконцептів 

FAMILY – PARTS OF BODY – ANIMALS в один кластер. 

Отже, зовнішня кон’юнкція у межах ІВТ простежується доволі часто, що 

дозволяє ДДВ поповнювати власні знання завдяки вже раніше набутим й пере-

носити їх із однієї галузі знання в іншу. В активне поєднання з концептами різ-

них доменів вступають ЕМОЦІЇ та ПРИРОДА, серед яких HOLIDAYS – POSITIVE 
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EMOTIONS, PLANTS – PROFESSION – BODY, NATURAL ELEMENTS – ANIMALS – ROYAL 

FAMILY, FAMILY – PARTS OF BODY – ANIMALS. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Лінгвокогнітивний потенціал англомовних ІВТ зумовлюється чинниками, 

пов’язаними з ментальною діяльністю людини, що уможливлює їх вивчення під 

кутом зору когнітивної семантики. Вона відкриває щонайменше дві можливості 

для когнітивного осмислення досліджуваного матеріалу – на предмет жанрово-

ідеографічної типології та концептуального устрою.  

2. У жанрово-ідеографічному плані особливу увагу привертають ті твори, які 

адресовано дітям дошкільного віку і які належать до ігрового фольклору: екшен-

вірші, загадки, рахівнички і скоромовки.  

2.1. Екшен-вірші – пісенні римовані тексти, які використовуються під час 

гри і супроводжуються рухами як невід’ємним її атрибутом. Загадки – метафо-

рично забарвлені тексти малої форми, в яких один предмет зображується через 

ознаки другого на основі подібності. Рахівнички – тексти малої форми, сповнені 

дитячих креативізмів з чітким дотриманням ритму, які мають на меті визначення 

правил гри. Скоромовки – жартівливі тексти дитячого фольклору, побудовані на 

основі добору звуків, які ускладнюють вимову.  

2.2. Ідеографічний простір ІВТ насичений реаліями повсякденного життя, 

що сприяє накопиченню дитиною певних енциклопедичних знань, умінь і нави-

чок, спрямованих на формування її лінгвокультурної компетенції. Інтегральною 

рисою ІВТ є їх зверненість до людини, природи і трудової діяльності.  

2.3. Тематичною основою екшен-віршів є їх спрямованість на зображення 

трудових буднів, побуту, розваг, рослинного і тваринного світу, сімейних відно-

син, для чого використовуються акціональні номінації та соматизми. Аналогічне 

стосується й загадок з їх зверненістю до людини, матеріального становища і 

трудової діяльності, що спричиняє активне використання насамперед прикмет-

никового фонду. Тематична основа рахівничок – побут, традиції, свята, природа 
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на тлі трудових буднів. Лексичні преференції тут віддаються числівникам, сло-

вам на позначення лідера і лузера, оказіоналізмам. Скоромовки концентрують 

свою увагу навколо побуту, праці, природи. Помітною рисою лексичних уподо-

бань в цьому жанрі є імена дійових осіб, навколо яких розгортаються події. Те-

матико-ідеографічна організація ІВТ напряму пов’язана з їхньою специфічною і 

неповторною концептосистемою. 

3. Концептосистема ІВТ являє собою ієрархічне утворення, в якому вирізня-

ються одиниці висхідного і низхідного рівнів абстракції. Ментальними одиниця-

ми ІВТ найвищого рівня абстракції є гіперконцепти – домени ЛЮДИНА, ПРИ-

РОДА, ПОБУТ, РОЗВАГИ і СУСПІЛЬСТВО, яким підпорядковано концепти 

спадного ієрархічного статусу: гіпер-, мезо- і (ката)концепти. Ієрархічні зв’язки 

концептів ІВТ можна осмислити не лише як відношення субординації, але і як 

відношення імплікації.  

3.1. Концептуальний домен ЛЮДИНА спирається в ІВТ на триєдність 

гіпоконцептів ТІЛО, СТОСУНКИ, ЕМОЦІЇ. ГіпоК ТІЛО в епістемічному світі 

дитини – це комплекс знань про PARTS OF BODY, FACE та INTERNAL ORGANS, засно-

ваних на їх призначенні, розташуванні, кольорі. СТОСУНКИ поєднують мезоК 

FAMILY та NON-FAMILY за принципом близькості – віддаленості від родини. ГіпоК 

ЕМОЦІЇ представлений в ІВТ антиномією мезоК POSITIVE та NEGATIVE, 

актуалізація яких пов’язана з багатьма факторами-подразниками, що оточують 

дитину.  

3.2. Домен ПРИРОДА актуалізується через гіпоК ФАУНА, ПРИРОДА, 

ФЛОРА, кожен з яких формується складниками нижчого порядку: ФАУНА – 

ANIMALS, BIRD та INSECT, ПРИРОДА – WEATHER, TIME CHANGES та NATURAL 

ELEMENTS; ФЛОРА – FLOWERS, PLANTS. Ці та підпорядковані їм (ката)концепти 

можуть актуалізуватися в дитячому мовленні на тлі процесів метафоризації та 

персоніфікації, а також паралельно з епітетами і звуконаслідуванням. 

3.3. Домен ПОБУТ складається з гіпоконцептів СТРАВИ, РЕЧІ, РОБОТА, 

ГАРДЕРОБ. ГіпоК СТРАВИ з підпорядкованими йому мезоК SOLID FOOD, 

DRINKS, EATING PROCESS є найвагомішим у цьому домені. До складу гіпоК РЕЧІ 



 130 

входять FURNITURE, GADGETS, DECORATION, BUILDING, РОБОТИ – PROFESSION та 

DUTY, а до складу ГАРДЕРОБ – CLOTHES, FOOT-WEARING, ACCESSORIES.  

3.4. Домен РОЗВАГИ відтворюється в ІВТ гіпоконцептами СПОРТ, МИС-

ТЕЦТВО, СВЯТА. Гіпоконцепт СПОРТ, поділяючись на ACTIVITIES, GAMES, 

TOYS, представлений в інфантичній уяві розмаїттям засобів своєї вербалізації. 

Гіпоконцепт МИСТЕЦТВО з його низхідними – ART PRODUCT та INSTRUMENTS – 

представлений номінаціями мистецтв, продуктів творчості, музичних інстру-

ментів тощо. Гіпоконцепт СВЯТА з його мезоскладниками – HOLIDAYS та EVENTS 

– валоризують визначні події та віхи у житті дорослих і дітей.  

3.5. Домен СУСПІЛЬСТВО вбирає в себе відомості про УРЯДУВАННЯ, 

ЕКОНОМІКУ, РЕЛІГІЮ. Перше представлене в ІВТ мезоконептами ROYAL 

FAMILY та ROYAL SERVANT, які сприяють формуванню у дитини уявлень про коро-

лівську сім’ю, державний устрій і суспільну ієрархію. Гіпоконцепт ЕКОНОМІКА 

та його складники – MONEY, METAL, FINANCIAL OPERATION – набуває в ІВТ дидак-

тичного профілю, виховуючи у дитини почуття економності та заощаджуваності. 

Гіпоконцепт РЕЛІГІЯ, спираючись переважно на GODNESS та EVIL, пов'язаний з 

релігійним вихованням дитини. Він дає перше уявлення про Бога і світоустрій.  

4. Комбінаторика концептів у художньому просторі ІВТ базуються на 

логічній підпорядкованості ментальних одиниць нижчого рівня абстракції, мак-

симально наближених до життєвого світу дитини, ментальним одиницям вищого 

рівня абстракції – концептам, що мисляться як загальнолюдські, наднаціональні 

або глобальні ментефакти. Якщо перші і другі пов’язані між собою вертикальни-

ми ієрархічними відношеннями, то відношення серед одиниць одного порядку є 

горизонтальними, тобто координативними (кон’юнкційними).  

4.1. Кон’юнкційні зв’язки концептів різного ієрархічного статусу спирають-

ся на комбінаторний алгоритм, що передбачає сумісність концептів, зумовлену 

або спільним смислом, або спільною структурною ознакою. Кон’юнкція концеп-

тів у ІВТ може бути двоякого роду – внутрішньою (ендокон’юнкційність) і 

зовнішньою (екзокон’юнкційність). 
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4.2. Ендокон’юнкційні зв’язки – зв’язки між концептами, що належать до 

одного й того ж домену. У домені ЛЮДИНА координативні відношення 

найчастіше встановлюються між низхідними одиницями мезоконцепту ЕМОЦІЇ 

та іншими концептами, що також належать до цього домену, а саме: ЕМОЦІЇ – 

СТОСУНКИ, ЕМОЦІЇ – ТІЛО. У домені ПРИРОДА на координацію низхідних 

концептів не накладається жодних валентних обмежень, у результаті чого про-

дуктивними комбінаціями є ФАУНА – ФЛОРА, ПРИРОДА – ФАУНА, ПРИРО-

ДА – ФЛОРА. Сполучуваність концептів у межах домену ПОБУТ знаходить 

своє втілення у таких бінарних кластерах, як РОБОТА – ГАРДЕРОБ, СТРАВИ – 

РОБОТА, РОБОТА – ПОБУТ, ПОБУТ – СТРАВИ. Найменш помітними є 

кон’юнкція всередині доменів РОЗВАГИ і СУСПІЛЬСТВО. 

4.3. Екзокон’юнкційні зв’язки – зв’язки між концептами,  які  належать  до 

різних доменів. В активні зв’язки з концептами різних доменів вступають 

ЕМОЦІЇ та ПРИРОДА, серед яких HOLIDAYS – POSITIVE EMOTIONS, PLANTS – PRO-

FESSION – BODY, NATURAL ELEMENTS – ANIMALS – ROYAL FAMILY, FAMILY – PARTS OF 

BODY – ANIMALS. Екзокон’юнкційні зв’язки дозволяють дитині поповнювати свій 

енциклопедичний фонд новим знанням, переносячи їх із однієї сфери в іншу, а 

також фіксувати між ними відношення тотожності, подібності, протилежності, 

роду-виду і т.п., що має на меті не тільки їх (знань) інтеріоризацію, але й пара-

лельну трансформацію у відповідні соціо- та/або лінгвокультурні навички.  

5. Між тематико-ідеографічними типами ІВД та їхньою концептосистемою 

існують прямі корелятивні зв’язки: будучи спрямованими на одну й ту ж ділянку 

життєвого світу дитини, вони по-різному регулюють фокус дитячої уваги: перші 

описують поняттєву сферу ІВТ, другі – перцептивно-образну та ціннісну. 

Сумісно ж вони використовують одні й ті ж вербальні засоби, максимально 

наближені до дитячого мовлення, що передбачає такий їх вибір, який має задо-

вольняти умовам яскравості, емоційності, влучності, дотепності. 

 

Основні положення розділу висвітлено у працях [137; 138; 142]. 
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Розділ 4  

 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ АРАНЖУВАННЯ 

ІНФАНТИЧНИХ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ  

 

 

 

Мовленнєва організація дитячих текстів привертає увагу багатьох дослідни-

ків, однак залишається недостатньо вивченою їх граматична і стилістична орга-

нізація, які розкривають "таємниці" думок ДДВ, презентуючи їх у потоці мов-

лення. Для занурення у світ ІВТ слід опанувати предикативний  устрій  (темпо-

ральну, модальну та персональну мережі), синтаксичну організацію (просте й 

складне речення) та їхню лінгвостилістичну специфіку. Всі ці проблеми 

пов’язані з вирішенням п’ятого, шостого і сьомого завдань дисертації. 

 

 

4.1. Предикативна мережа інфантичних віршованих текстів 

 

4.1.1. Темпоральна мережа . Продуктивним засобом вираження часо-

вих відношень є, перш за все, граматичний час, який співвідносить дію з момен-

том мовлення. Відношення між моментом дії та моментом мовлення може мати 

різний характер: дія може збігатися з моментом мовлення, передувати йому або 

відбуватися після нього [15, с. 153-155; 37, с. 48; 74, с. 81-86].  

Найбільш продуктивними в ІВТ є неозначені видо-часові форми, які відби-

вають три сфери – неозначене теперішнє, неозначене минуле та неозначене май-

бутнє, що у своїй сукупності охоплюють 95% ІВТ. Неозначеність використову-

ється тут для констатування факту в теперішньому, минулому чи майбутньому, 

не вказуючи ані на завершеність, ані на тривалість дії.  

Темпоральна мережа ІВТ у більшості випадків побудована на основі тепе-

рішньої неозначеної часової форми (Present Simple), що становить понад поло-

вину (59%) усіх використаних часових форм (ЧФ) – Додаток Є-1, що пояснюєть-

ся відображенням у них розмовного регістру, де превалюють презентні форми, 
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які "зберігають традиційність мови" [150, c. 319]. Це свідчить про важливість ре-

гулярних, повторюваних дій, які відбуваються в житті ДДВ: (Р-18) Nine baby 

birds | Live in the nest, | Nine baby birds | Wait for a guest. | It’s not you, | It’s not me. 

| Who knows | Climb the tree! Теперішня неозначена ЧФ використовується для пе-

редачі буденних вчинків власне дитини і членів її сім’ї ((З-27) Three brothers 

share a family sport); явищ природи ((З-33) The thunder comes before the lightning, 

| And the lightning comes before the cloud, | The rain dries all the land it touches…) 

та довкілля ((З-60) There is a bird of great renown, | Useful in city and in town; | 

None work like unto him can do; | He’s yellow, black, red, and green, | A very pretty 

bird I mean; | Yet he’s both fierce and fell: | I count him wise that can this tell.). Те-

перішня неозначена ЧФ відображає одночасність дії з моментом мовлення [349, 

с. 220-225]. З одного боку, вона виражає дії, які дійсно співвідносяться з момен-

том мовлення, а з іншого, – змальовує події в ІВТ, які мають тривалий (панхро-

нічний) характер і які можна вважати природними, а також події, що відбували-

ся незалежно від людини. Теперішня неозначена ЧФ презентує в подібних ситу-

аціях достатньо високий рівень узагальнення. 

Минула неозначена ЧФ (Past Simple) представлена у ІВТ рідше (29%). У 

своїй первинній функції вона змальовує дію до певного моменту в минулому 

[37, с. 48]. Про який саме момент йдеться, можна судити на основі контексту, 

що, як правило, містить темпоральні лексичні маркери. Past Simple сигналізує в 

ІВТ завершеність подій у минулому: (З-72) I've got a long bushy tail, |Two bright 

little eyes. | I gather up acorns. | I'm pretty and wise. Така ЧФ ніби служить для ча-

сової орієнтації, утворюючи певні часові межі та маркуючи послідовність подій.  

Шляхом використання ЧФ майбутнього неозначеного (Future Simple) в ІВТ 

побудовано менше десятої частини (7%) речень. Ця ЧФ вживається для передачі 

передбачення, умовності й можливого результату майбутніх дій, що мають без-

посередньо трапитися: (Е-41) …And then we will jump | With a clip, clip, clip! |Now 

we’ll run | A merry race |And then we will STOP! | Ev’ryone, stay in place!. 
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Маловживаними у мовленні ДДВ є тривалі (теперішній тривалий, минулий 

тривалий, майбутній тривалий) та доконані (теперішній доконаний, минулий до-

конаний) часові форми. 

Тривалі ЧФ трапляються лише у 3% ІВТ – очевидно, часово-обмежені дії не 

закарбовуються у свідомості ДДВ. Теперішня тривала ЧФ (Present Continuous) 

вживається у 2% ІВТ (Додаток Є-1). Пор.: (С-44) Now the trees are all groaning in 

growling, rough gales | That with thuds and hoarse roaring roll raging around! | Such 

leaf-rousing, branch-ruining, ripping, raw wails, | Such a terrible, thrashing and tree-

wrecking sound! З усіх можливих функцій теперішньої тривалої ЧФ в ІВТ актуа-

лізується функція на позначення дії, яка відбувається під час мовлення. Зазвичай 

вона супроводжується лексичним індексом типу now.  

ЧФ майбутньої тривалої дії / Future Continuous використовується в ІВТ на 

позначення запланованої дії в майбутньому ((Е-128) She’ll be coming round the 

mountain | When she comes | She’ll be coming round the mountain | When she comes | 

She’ll be driving six white horses | When she comes | She’ll be driving six white horses | 

When she comes | She’ll be driving six white horses) та минулої тривалої ЧФ / Past 

Continuous на позначення дії, упродовж якої розгорталися інші події (One day as 

I was walkin’, | I saw my boyfriend talkin’ | To a pretty little girl | With strawberry curls 

| And this is what he said to her [Е-129]), становлять лише 1% усіх ІВТ. 

Доконані форми представлені в ІВТ теперішньою доконаною (Present Per-

fect) та минулою доконаною (Past Perfect) ЧФ. Вони трапляються лише у 2% ви-

падків. При цьому перша з них є найрідше використовуваною, оскільки вона іс-

нує лише тоді, коли про події минулого говорять з позиції теперішнього,  а  го-

ловним є не сама дія, а її результат: (С-52) Billy Button bought a buttered biscuit, | 

did Billy Button buy a buttered biscuit? | If Billy Button bought a buttered biscuit, | 

Where’s the buttered biscuit Billy Button bought? Цю ЧФ можна розглядати як рет-

роспективу [37, с. 52-53; 358, с. 47-49]. Минула доконана ЧФ також не є харак-

терною для ІВТ. Не властивою мовленню ІВТ є ЧФ майбутнього доконаного 

(Future Perfect). 
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Зовсім нехарактерними для ІВТ є доконано-тривалі ЧФ: теперішня (Present 

Perfect Continuous), минула (Past Perfect Continuous) і майбутня (Future Perfect 

Continuous). Припускаємо, що така ситуація зумовлена ще не повною мірою роз-

виненим артикуляційним апаратом ДДВ – ці ЧФ є складними не лише для свого 

осмислення, а й для вимови. Тож не дивно, що при швидкому плині думок ДДВ 

уникає використання довгих у вимові ЧФ. Такі ЧФ є складними і для когнітив-

ного сприйняття та усвідомлення часової локалізації, тому що вони поєднують у 

собі три логічні категорії: передбачення дії, тривалість дії, завершеність дії.  

Розглянемо співвідношення ЧФ у різних жанрах ІВТ (Додаток Є-2). 

Домінантними ЧФ у екшен-віршах є ЧФ на позначення теперішнього (58%) 

та минулого (29%) неозначеного, а маловживаними – майбутнього неозначеного 

(7%), теперішнього (2%) та майбутнього (1%) тривалого, теперішнього (2%) та 

минулого (1%) доконаного. Уникають екшен-вірші минулої тривалої, теперіш-

ньої, минулої та майбутньої доконано-тривалої дій.  

У загадках переважають ЧФ на позначення теперішнього (66%) та минулого 

неозначеного (23%). Одинично тут вживаються ЧФ майбутнього неозначеного, 

теперішнього та минулого доконаного. Нехарактерними для загадок є ЧФ, які 

позначають теперішню тривалу, минулу доконану, майбутню тривалу, теперіш-

ню доконано-тривалу, минулу доконано-тривалу, майбутню доконано-тривалу 

дії. Відповідно, загадки у своїй більшості презентують у дитячій картині світу 

відомості про явища або минулого, або перманентно тривалих.  

Рахівнички спираються головним чином на використання ЧФ на позначення 

теперішнього (75%) та майбутнього (12%) неозначеного, у той час як минуле 

неозначене, теперішнє тривале і теперішнє доконане трапляються в них досить 

рідко. Цураються вони ЧФ минулого тривалого й доконаного, майбутнього три-

валого, доконано-тривалого (минулого, майбутнього), що, мабуть, зумовлено 

знаннями ДДВ щодо регулярних подій та передбачення дій, які мають виконува-

тися в майбутньому. 

На відміну від інших жанрів ІВТ, у скоромовках провідними є ЧФ минулого 

неозначеного (50%) та теперішнього неозначеного (42%). Маловживаними є 
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майбутня неозначена, теперішня тривала, теперішня й минула доконана, майбу-

тня тривала ЧФ, а зовсім нехарактерними для них є минула тривала, теперішня 

доконано-тривала, минула доконано-тривала та майбутня доконано-тривала ЧФ 

(Додаток Є-2). Це свідчить про важливість пережитих раніше подій, які викли-

кали найбільші емоції та враження, що залишилися у пам’яті ДДВ. 

Часова мережа ІВТ може бути осмислена в термінах комбінаторики ЧФ, 

що може мати два вияви – гомо- і гетеротемпоральний. У першому випадку 

йдеться про однакові ЧФ у межах одного й того ж ІВТ, у другому – про різні. 

В ІВТ превалює гомотемпоральний спосіб оформлення часових відно-

шень: близько двох третин текстів рахівничок (69%), скоромовок (64%) і понад 

половину загадок (57%) та екшен-віршів (56%) оформлені однаковими ЧФ. От-

же, переважну частину складають саме гомотемпоральні ІВТ, що становить 60% 

усіх ІВТ. Це пояснюється зосередженістю ДДВ на одній часовій перспективі, 

оскільки гомотемпоральна часова мережа означає неможливість інших темпора-

льних "втручань". Гомотемпоральність ІВТ спостерігається переважно у ЧФ те-

перішнього звичайного (71 %) та минулого звичайного (29 %) – Додаток Є-3. 

Гомотемпоральність у царині теперішнього неозначеного зумовлена важли-

вістю повторювальних дій у житті дитини та спостереженням за стандартним 

набором дій оточуючих: (З-16) What has roots that nobody sees, | Is taller than 

trees, | Up, up it goes, | Yet it never grows? Суб’єктом дії може бути як ДДВ, так і 

інша особа / явище / предмет.  

Гомотемпоральність у царині минулого неозначеного відображає набуті 

знання та пережиті в минулому події, які стали пам’ятними для ДДВ: (Е-4) Jack 

and Jill went up the hill | To fetch a pail of water. | Jack fell down and broke his 

crown, | And Jill came tumbling after. | Then up got Jack and said to Jill, | As in his 

arms he took her… При гомотемпоральності ЧФ минулого неозначеного дії від-

буваються з третіми особами, а мовець є водночас і спостерігачем, і наратором:  

(C-1) Pretty Kitty Creighton had a cotton batten cat. | The cotton batten cat was 

bitten by a rat. | The kitten that was bitten had a button for an eye, | And biting off the 

button made the cotton batten fly. У таких випадках темпоральна мережа сприяє 
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створенню певних часових меж, маркуванню послідовності подій і, зрештою, – 

того феномену, що його прийнято називати художнім часом. 

Поряд із цим у предикативній структурі ІВТ використовується гетеротем-

поральний режим нарації, представлений варіативними комбінаціями ЧФ. Гете-

ротемпоральна часова мережа у різних жанрах ІВТ менш затребувана: у екшен-

віршах – 44%, загадках – 43%, скоромовках – 36%, рахівничках – 31%. Цей факт 

зумовлено початковими спробами ДДВ до хронологізації дій, встановлення при-

чинно-наслідкових залежностей, формування логічно складних думок у перспек-

тиві майбутнього. Існує декілька моделей такого комбінування ЧФ. 

Модель "теперішнє неозначене + майбутнє неозначене" являє собою не 

лише реальність, а й узгодження цієї реальності з майбутнім, яке представлене 

як сфера бажаного чи планованого. Для футуральності домінантною є сема 

"спадковість", яка сигналізує обов’язкову реалізацію певної дії в майбутньому: 

(C-9) If I put it | in my batter, | it will make | my batter bitter; (Е-98) If you’re happy 

and you know it, | Then your face will surely show it. Поєднання теперішнього та 

майбутнього неозначеного – показник передбачення неминучих подій у майбут-

ньому. Поєднання теперішнього та майбутнього  є  інгерентною  рисою  ІВТ, 

оскільки під час повідомлення про події, що оточують дитину в її повсякденно-

сті, не менш важливим є налаштування її на майбутнє. 

Модель "теперішнє неозначене + минуле неозначене" дозволяє зіставити 

світ, який існує в момент мовлення, зі світом, про який розповідається: (С-36) I 

know a boy named Tate | who dined with his girl at eight eight. | I’m unable to state 

what Tate ate at eight eight | or what Tate’s tête à tête ate at eight eight. 

Модель "теперішнє неозначене + теперішнє доконане" позначає резуль-

тативність виконаної у минулому дії: (З-22) Until I am measured | I am not known, 

| Yet how you miss me | When I have flown. 

Модель "теперішнє тривале + майбутнє неозначене" відбиває майбутній 

результат дії, яка відбувається під час говоріння: (С-24) Mary Mac’s mother’s 

making Mary Mac marry me. | My mother’s making me marry Mary Mac. | Will I al-

ways be so Merry when Mary’s taking care of me?  
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Одиничними є випадки поєднання таких ЧФ: минуле неозначене + минуле 

тривале, минуле доконане + минуле неозначене та інші. 

Поряд із узгодженням, які складаються із двох ЧФ, в ІВТ мають місце й по-

трійні темпоральні сполучення, з яких найчастотнішою є модель-тріада: "тепе-

рішнє тривале + теперішнє неозначене + майбутнє неозначене". Пор.: (Е-57) 

Mother dear, where are you going? | Tra la la, tra la la, | Mother dear, where are you 

going? | Tra la la la la ! |I am going to my garden. | Tra la la, tra la la, | I am going to my 

garden. | Tra la la la la ! |What shall you do in your garden? | Tra la la, tra la la, | What 

shall you do in your garden? | Tra la la la la ! | I shall pick a bunch of flowers. | Tra la la, 

tra la la, | I shall pick a bunch of flowers. | Tra la la la la ! | To whom will you give your 

flowers? | Tra la la, tra la la, | To whom will you give your flowers? | Tra la la la la ! | 

They are for my very best friend. | Tra la la, tra la la, | They are for my very best friend. | 

Tra la la la la ! |And who is your very best friend? | Tra la la, tra la la, | And who is your 

very best friend? | Tra la la la la ! |This is my very best friend. | Tra la la, tra la la, | This 

is my very best friend. | Tra la la la la ! Таке поєднання ЧФ передає важливість дії, 

що виконується на фоні регулярного акту / стану, і вплив цієї ж дії на майбутнє. 

Проте потрійні часові моделі є радше винятком, ніж правилом аранжування те-

мпоральної мережі ІВТ. 

Одним із продуктивних способів упорядкування часових відношень в ІВТ 

виступають лексичні засоби / індекси / маркери – слова й словосполучення з 

темпоральною семантикою [156, с. 250]. Зокрема, в ІВТ активно вживаються та-

кі прислівники, як never, always, often та ін.: (З-5) I am always hungry, | I must al-

ways be fed, | The finger I touch, | Will soon turn red; (З-9) I can run, but never walk, | 

Often a murmur, never talk, | I have a bed but never sleep, | I have a mouth but never 

eat. | What am I? Періодичність дії може бути визначена й словосполученням 

"прикметник   іменник": (З-23) Each morning I appear | To lie at your feet, | All 

day I will follow | No matter how fast you run, | Yet I nearly perish | In the midday 

sun. У цій загадці використано й сигнал темпорального тривалості дії (all day) та 

сигнал темпорального початку дії (іn the midday sun). 
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Доволі активно в ІВТ актуалізуються події, які відбуваються у проміжку 

"ранок – день". Пор.: (Е-17) Little ones at play | Went out one summer’s day, | They 

went out a-walking | Just for fun-fun-fun. | But when they stopped to rest, | The first 

were served the best. <…> Goodbye! Goodbye! | Please come with us a-walking | Yet 

another day. Часовий проміжок може бути уточнено в описовий спосіб цілими 

(підрядними) реченнями, що вводяться сполучниками when та until: (З-31) I can-

not be other than what I am | Until the man who made me dies | Power and glory will 

fall to me finally | Only when he last closes his eyes.  

Загалом темпоральна мережа ІВТ "тримається" в ІВТ переважно на ЧФ те-

перішнього неозначеного. Натомість тривалі (теперішнє, минуле, майбутнє) та 

доконані (теперішнє, минуле) є маловживаними, а доконано-тривалі взагалі не-

характерними. Комбінаторика ЧФ у межах одного ІВТ спирається на дві можли-

вості – гомо- і гетеротемпоральне оформлення тексту. При цьому гомотемпора-

льність в опорі на теперішнє або минуле неозначене переважає в усіх типах ІВТ. 

Гетеротемпоральність, будучи представленою доволі різноманітними комбіна-

торними моделями, тяжіє до використання теперішнього та майбутнього не-

означеного. Доволі часто часові відношення в ІВТ посилюються або унаочню-

ються за допомогою лексико-граматичних засобів – темпоральних прислівників, 

темпоральних словосполучень, підрядних часу тощо. 

 

4.1.2. Модальна мережа. Модальна мережа ІВТ конституюється як ха-

рактеристика ІВТ у ракурсі реальності – нереальності, об’єктивності – 

суб’єктивності, дійсності – припустовості, можливості – необхідності тощо. Мо-

дальність явно або неявно висловлює в тексті додаткову інформацію про ступінь 

обґрунтованості, про його регулятивну або оцінну характеристики, про його ло-

гічний або фактичний статус [246, с. 79].  

Структура модальної мережі художніх текстів виконує низку завдань, серед 

яких особливо чітко проглядаються акцентування інтенції мовця, підкреслення 

дій, перехід зі світу реального до ірреального.  У  когнітивному  відношенні  мо-
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дальна мережа дозволяє адресатові орієнтуватися в оцінці мовцем дійсності, 

проникнути в його внутрішній світ і в текстову матерію [184, с. 394-406].  

У лінгвістиці модальність розглядається як мовна універсалія, функціональ-

но-семантична категорія та одна з найголовніших ознак речення [222, с. 365; 

429, с. 462], як ставлення мовця до ним же повідомлюваного [280; с. 437-439; 

283, c. 447].  

Ми дотримуємося традиційного поділу модальності на внутрішню (об’єк-

тивну) та зовнішню (суб’єктивну), які в кількісному відношенні складають, від-

повідно, 68% і 32% (Додаток Ж-1), що засвідчує тяжіння ІВТ до простоти, лако-

нічності, економності при модальному аранжуванні інфантичних повідомлень.  

Внутрішня модальність ІВТ знаходить своє відображення у трьох спосо-

бах: дійсному (indicative / індикатив), умовному (subjunktive / суб’юнктив) і на-

казовому (imperative / імператив). Ці терміни пов’язані не лише з морфологічни-

ми чинниками (дієслівний спосіб), але й з синтаксичним: індикативна модаль-

ність – синтаксичний індикатив, суб’юнктивна модальність – синтаксичний ір-

реаліс, імперативна модальність – синтаксичний оптатив [253]. Їх представле-

ність в ІВТ є доволі специфічною. Зокрема, найменш вживаним  тут є індикатив 

(16%), а найбільш – імператив (46%). 

Імперативний модус виражає значення інструкції, вказівки, розпорядження 

щодо певної дії, для здійснення якої існує величезна кількість мовних можливо-

стей [213, с. 37-45]. Будучи однією з форм вираження нереальної модальності, 

імператив позначає нереалізованість дії в момент вираження волевиявлення. У 

такій своїй іпостасі імператив трапляється майже в половині ІВТ (46%), чого не 

можна сказати про художні тексти інших жанрів, де його представленість, зви-

чайно ж, значно нижча. Зрозуміло, що імператив відіграє значну роль в модаль-

ному аранжуванні ІВТ, а тому має в них особливий статус. 

Матеріал засвідчує домінування в ІВТ імперативності у другій особі (you): 

(Р-48) One, two, buckle my shoe | Three, four, close the door | Five, six, pick up sticks | 

Seven, eight, close the gate | Nine, ten, home again [Р-33], One-have some fun, | Two-I 
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like you, | Three-watch TV, | Four-run to the door, | Five-learn to drive | Six-learn to 

fix, | Seven-jump seven, | Eight-don’t be late, | Nine-feel fine, | Ten-say it again!  

Доволі дискусійним питанням стосовно англійського імперативного речен-

ня залишається питання наявності в його структурі явного / прихованого підме-

та. Р. Квірк вважає, що відсутній підмет інтуїтивно відновлюється за допомогою 

займенника 2-ої ос. одн., зазначаючи, що безпідметові  імперативні  речення,  

звернені до 2-ої ос., найбільш поширені [388, c. 403-405]. Проте в ІВТ нерідкі 

випадки експліцитного підмета 2-ої ос. в наказових реченнях: (Е-27) Run, run, 

you dear little mouse, | Run quickly ‘round the house, | For kittycat is catching up, | 

And she might eat you for her sup! 

У ІВТ активно використовується імператив з дієсловом let у 1-й ос. одн. 

Спонукання, що спрямоване на 1-у особу, виражається описовим шляхом за до-

помогою конструкції "let   прямий об'єкт   інфінітив". В умовах паралельного 

вживання let у функції допоміжного й повнозначного дієслова в ІВТ нерідко від-

бувається поєднання спонукання з власним лексичним значенням дієслова to let, 

у результаті чого з’являються "перехідні" випадки, коли важко визначити спря-

мованість висловлення, а отже, й значення дієслова to let. Так, у реченні Let me 

have a look at it дієслово let, з одного боку, може мати значення невтручання 'дай' 

чи 'не заважай', а з іншого, – позначати ввічливе прохання: (Р-53) One, two, 

three,| Let me see, | You all like coffee | And I like tea [Р-53]. У 1-й ос. мн. познача-

ється спонукання, заохочення до дії: (Р-11) One, two, three, four, five, | Five fish 

like to dive. | One fish told me, | «Let’s play in the sea!» 

Наказовий спосіб (імператив) є конституентом нереальної спонукальної мо-

дальності, в основі якої є заклик до дії [358, с. 47-50]. 

Група дієслів, використовуваних в імперативних реченнях, кількісно обме-

жена, бо важливо, щоб лексичне значення таких дієслів було сумісним зі значен-

ням спонукання. Сумісність лексичного та граматичного значень по-різному ви-

являє себе у стверджувальних і заперечувальних імперативних конструкціях. В 

ІТВ можна зустріти такі дієслова, як to catch, to come, to go, to jump, to look, to tell, 

to take, to give, to get, to guess, to learn, to listen, to play, to run, to see, to sit, to swing, 
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to watch та ін., що належать до ЛСГ дієслів руху, зорового та слухового сприй-

няття, а також до лудичних дієслів, що коментують ігрові дії. 

Імператив сигналізує в ІВТ, що дія мислиться не як реально існуюча, а як 

можлива й необхідна: (Р-1) One, two, three, | B is for bee. One, two, | The bee is 

near you. | Don’t cry, Don’t speak, | Play hide-and-seek! У цьому плані імператив і 

умовний спосіб постають як дві різні форми вираження нереальної модальності. 

З іншого боку, імператив позначає реальність дії: мовець розраховує на те, що 

цю дію буде неодмінно реалізовано. Як форми нереальної модальності імпера-

тив і умовний спосіб перетинаються під час передачі деяких модальних відтін-

ків, що, зрештою, уможливлює вживання якоїсь однієї з цих форм.  

Суб’юнктивний модус представлений у 38% ІВТ. Він пов’язаний з умовою 

теперішнього часу нереального характеру – дією, яка може відбутися за певних 

умов, але не має шансу реалізуватися зараз. Пор.: (С-23) How much ground would 

a groundhog hog, if a groundhog could hog ground? | A groundhog would hog all the 

ground he could hog, if a groundhog could hog ground. Використання умови тепе-

рішнього часу нереального характеру є проявом фантазії ДДВ. В ІВТ описують-

ся дії за нереальних умов, пов’язані з надможливостями організму. Така модаль-

ність часто трапляється у скоромовках, де мовець підмічає чиюсь специфічну ді-

яльність і продукує гіперболізований повтор цієї дії, переплітаючи дійсне з фан-

тастичним, можливе з неможливим, реальне з нереальним: (С-19) How much wood 

could a woodchuck chuck | if a woodchuck could chuck wood? | A woodchuck could 

chuck as much wood | as a woodchuck would chuck | if a woodchuck could chuck wood.  

Специфічною модальною рисою загадок є поєднання умовності з метафо-

рою ((З-11) If a man carried my burden, | He would break his back. | I am not rich, | 

But leave silver in my track. | What am I?), коли вчинки тварини пропонуються ві-

дтворити людині та навпаки. У такий спосіб дитина поповнює свій епістемічний 

світ новим знанням щодо здатності чи можливості виконання певних функцій 

тим чи іншим суб’єктом / особою / персонажем.  

Суб’юнктив не є характерним для рахівничок і екшен-віршів, адже вони не 

спрямовані на умовне передбачення, а адресовані реальним гравцям і базуються 
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на домовленостях щодо правил гри. Ці жанри уникають обговорення минулих 

подій і розгляду неможливих ситуацій. Вони несуть конкретику, точність і зро-

зумілість для всіх, хто бере участь у грі.  

Особливе значення в ІВТ має система поглядів, думок і знань ДДВ, тому тут 

має місце й така стратегія викладу, як індикативний модус, що, як не дивно, 

трапляється лише в 16% ІВТ. Існування дійсного світу є об’єктивною реальніс-

тю, дійсний світ виступає критерієм правдивості пропозиції [91, с. 220]. Для пе-

реконання в реальності повідомлюваного в ІВТ використовуються конструкції з 

дієсловом to know типу (Е-39) We know its task is done. | You may blow this candle 

out, |And that leaves none! Узгоджуючи присудок з підметом у 1-й ос. мн., мовець 

"нав’язує" адресату своє ставлення до ситуації, видаючи його за об’єктивне. На-

томість невпевненість / здогадка відтворюються дієсловом suppose: (С-56) Moses 

supposes his toeses are roses, | but Moses supposes erroneously.  

В ІВТ можна виокремити дві схеми внутрішньої модальності – одно- та ба-

гатопланову. 

Однопланова схема являє собою поєднання декількох однакових модаль-

них конструктів у межах одного й того ж ІВТ. Так, у (С-55) Tie a knot, tie a knot. | 

Tie a tight, tight knot. | Tie a knot in the shape of a nought повторюється імператив, 

що посилює необхідність виконання саме цієї дії. Загалом імператив є типовим 

виразником однопланової модальності в ІВТ. Його повторення формує у свідо-

мості дитини знання, насамперед, щодо фізичних вправ / дій / вчинків, міцно за-

карбовуючись в її картині світу.  

Багатопланова схема внутрішньої модальності відбиває поєднання декіль-

кох різних модальних конструктів у межах одного й того ж тексту. Пор.: (З-13) 

Kings and lords and christians raised them | Since they stand for higher powers | Yet 

few of them would stand, I'm certain, | if women ruled this world of ours. У цій загад-

ці співіснують суб’юнктивний модус, виражений умовою теперішнього часу не-

реального характеру (few of them would stand … if women ruled this world of 

ours), та індикативний (I'm certain). Таке поєднання висвітлює специфіку сприй-

няття оточення – злуку реального та фантазійного.  
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Зовнішня модальність ІВТ (32%) спирається на модальні дієслова та 

окремі лексичні одиниці (Додаток Ж-1). В ІВТ використовуються такі модальні 

дієслова, як to be able to, can, could, have to, may, might, must, shall, should, would, 

would rather. 

Поширеними дієсловами у ІВТ є can та could, що становить 46% : 13% (До-

даток Ж-2). Опис певного стану речей відбувається тут здебільшого дієсловами 

на позначення здатності та вміння – can (З-1) I am purple, yellow, red, and green | 

The King cannot reach me and neither can the Queen. | I show my colours after the 

rain | And only when the sun comes out again та could (Е-74) So she ran away | To 

the village hatter’s shop, | As fast as she could run, | And she bought him a hat, | Oh, 

the best that she could buy, | And the soldier put it on. Модальне can використову-

ється переважно в екшен-віршах (61%), що пояснюється підвищеною можливіс-

тю виконання певних дій протягом гри. Проте can є провідним модальним діє-

словом для загадок і рахівничок, що віддзеркалює ідею спроможності предметів 

чи об’єктів виконувати певні дії. Натомість у скоромовках воно займає третю 

позицію, тоді як could є основним (40%), оскільки у скоромовках спостерігається 

ретроспектива минулих подій.  

Подібне домінантне вживання модальних дієслів на позначення змоги / здат-

ності до виконання дії можна пояснити тим, що ДДВ вчиться виконувати свої 

перші рухи, пізнає можливості свого організму та оточуючого середовища.  

Трапляються в ІВТ й випадки використання to be able to, що становить лише 

0,5%: (С-36) I’m unable to state what Tate ate at eight eight | or what Tate’s tête à 

tête ate at eight eight. Подібне можна пояснити тривалістю у вимові, а також не 

повним розумінням ДДВ семантичних варіантів цього дієслова. Це модальне 

дієслово можна зустріти лише у скоромовках.  

Для висловлення порад і рекомендацій у ІВТ використовуються модальне 

shall (10%): (З-97) As I went over Hottery Tottery, | I looked into Harbora Lilly; | I 

spied a cutterell | Playing with her cambril. | I cryed, Ho, neighbour, ho! | Lend me 

your cue and your goe, | To shoot at yonder cutterell | Playing with her cambril, | And 

you shall have the curle of her loe. Будучи малопоширеним серед скоромовок і за-
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гадок та абсолютно непоширеним серед рахівничкок, shall переважає в екшен-

віршах (85%), мабуть, тому, що вони містять рекомендації щодо правил прове-

дення гри. Менш вживаним є should (3%): (С-58) Silly Sally swiftly shooed seven 

silly sheep. | The seven silly sheep Silly Sally shooed | shilly-shallied south. | These 

sheep shouldn’t sleep in a shack; | sheep should sleep in a shed. Подібно shall should є 

інгерентною рисою екшен-віршів (85%) через імплікацію порад – тих, що їх да-

ють дорослі дитині та й сама дитина дає їх своїм уявним співрозмовникам. 

Вживання would в ІВТ спостерігається не лише у функції допоміжного діє-

слова з 2-ю та 3-ю ос. на позначення умовності, а й як модального дієслова  у 

функції прохання. Воно активно використовується у скоромовках (40%) та ек-

шен-віршах (36%), однак для жодного з них не є домінантним. 

Трапляються й випадки застосування в ІВТ модального дієслова may (9%) у 

значенні дозволу, адже велика кількість дій дитини контролюється дорослими, 

батьками, неньками: (Е-39) Five candles on a birthday cake | Five, and not one 

more. | You may blow one candle out, | And that leaves four. Вживання may властиве 

лише екшен-віршам (83%) і загадкам (17%), а для рахівничок і скоромовок воно 

нехарактерне.  

Осмислення дійсності  дитиною  відбувається й  у  термінах повинності, ос-

новними засобами вираження якої є модальні дієслова must ((З-93) A water there 

is I must pass, | A broader water never was; | And yet of all waters I ever did see, | To 

pass over with less jeopardy) та to have to на позначення примусовості виконання 

дії ((Е-128) She’ll be wearing red pajamas | When she comes | She will have to sleep 

with Grandma | When she comes | She will have to sleep with Grandma | When she 

comes), які становлять 3% та 4% відповідно. ДДВ не лише примусово виконує 

певні обов’язки, а й самостійно окреслює необхідні для цього дії. Ці дієслова 

властиві екшен-віршам і загадкам, мабуть, тому, що в них інколи проводиться 

ідея необхідності виконання певних дій та вчинків.  

Так, завдяки модальним дієсловам мовець висловлює власне ставлення до 

виконуваної дії, що свідчить про існування у ІВТ суб’єктивної (внутрішньої) 
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модальності, представленої модальними дієсловами на позначення здатності, 

обов’язку, рекомендації, дозволу.  

Натомість існують модальні дієслова та звороти, не властиві ІВТ, серед яких 

– need, had better, to be to, to be supposed to, to be permitted to, to be allowed to. Їх-

ній багатокомпонентний склад і когнітивне навантаження викликають труднощі 

у сприйнятті та вимові через недовершеність артикуляційного апарату та неста-

чу енциклопедичних знань дитини. 

Поряд із зазначеними дієсловами зовнішню модальність представляють 

слова, словосполучення, вигуки, що висловлюють емоційний стан людини і тим 

самим її ставлення до того, про що йдеться [184, с. 382; 290, с. 78]. 

Серед лексичних засобів вираження модальності в ІВТ використовуються 

слова сумніву maybe, perhaps ((Е-105) Perhaps a slice of wedding cake) та впевне-

ності у сказаному surely, to be sure, really ((З-35) I’m sure you know we’re family, | 

You’re welcome to come stay with me. | What am I?; (С-46) When a night’s light, like 

tonight’s light, | It is really not quite right | To light night-lights with their slight lights | 

On a light night like tonight). Такі слова виказують в ІВТ ставлення мовця до змісту 

повідомлюваного як передбаченої можливості. Модальне слово really посилює 

висловлювання на предмет його емоційної підтримки та впевненості у сказаному.  

Загалом же, лексична втілена модальність представлена у досліджуваному 

матеріалі досить одноманітними формами. Відповідно до цього її частка складає 

лише 2% від усіх видів модальності ІВТ (Додаток Ж-1).  

Зовнішня модальність ІВТ може бути виражена одно- або багатоплановою 

схемами. Однопланова модальна схема представлена в ІВТ однотипними засо-

бами – як наприклад, модальним can: (З-30) I can be long, or I can be short. | I can 

be grown, and I can be bought. | I can be painted, or left bare. | I can be round, or 

square. Багатопланова схема спирається на використанні декількох засобів в од-

ному й тому ж ІВТ. Так, у (Р-57) 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 wel-

come | With all of my heart вжито perhaps і maybe.  
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В ІВТ, хоча й рідко, проте трапляється і змішана модальна схема – поєднан-

ня зовнішньої та внутрішньої модальностей у межах одного тексту. Так, у (Е-69) 

Mrs. Kitty heard a noise – |Up she jumped in glee: | "Kitties, maybe that’s a mouse! | 

Let’s go look and see!" паралельно вжито імператив (Let’s go) та модальне слово 

(maybe). У цьому випадку невпевненість "породжує" заклик / спонукання до дій, 

які у подальшому придадуть впевненості.  

Таким чином, структура модальної мережі ІВТ "працює" на акцентування 

мовленнєвих інтенцій, підкреслення певних дій, переміщення з реального світу в 

ірреальний. Модальність у ІВТ розпадається на внутрішню та зовнішню з прева-

люванням першої, яка постає у трьох своїх виявах – імперативі, суб’юнктиві та 

індикативі. При цьому найбільш затребуваним виявляється тут імператив, а в 

ньому – наказові речення з to let, що відбивають заклики до гри, якими характе-

ризується ІВТ. Суб’юнктив представлений умовними ірреальними реченнями 

теперішнього часу, що пояснюється схильністю дитини до жвавого фантазуван-

ня, розвитку уяви. В індикативі закріплено ставлення мовця до висловлення з 

використанням епістемічного дієслова to know, а також передбачення з відтін-

ком сумніву (to suppose). Внутрішня модальність реалізується одно- та мультип-

лановою схемами. Перша ґрунтується на поєднанні однакових елементів у ме-

жах одного й того ж ІВТ, друга – на поєднані різних.  

Зовнішня модальність трапляється в ІВТ утричі рідше. Вона представлена 

дієсловами сan, could, to be able to, must, to have to, shall, should, ought to, may, у 

той час як в них відсутні такі поширені в "дорослому" мовленні модальні індек-

си, як need, had better, to be to, to be supposed to, to be permitted to, to be allowed to. 

Феноменом поширеності / непоширеності в дитячому мовленні характеризують-

ся й інші модальні слова. Тож дитячий лексикон оперує переважно модальними 

словами на позначення впевненості / переконаності (sure, surely, to be sure, 

really), припущення / сумніву (maybe, perhaps, probably) та  схвалення  /  несхва-

лення (fortunately, unfortunately, luckily, unluckily, happily, unhappily). Зовнішня 

модальність представлена в ІВТ одно- і мультиплановою схемами.  
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4.1.3. Персональна мережа . Персональна мережа тексту охоплює всі 

засоби, що мають ознаки особи чи посилання на неї [184, с. 27]. Вона передає 

систему відношень між учасниками спілкування – адресантом (мовцем, експеді-

єнтом) й адресатом (слухачем, реципієнтом) [89, с. 56]. На будь-якому рівні ця 

мережа обов’язково експлікує один із своїх елементів, що вказує на особу / осо-

би як предмет мовлення [349, с. 221-228], серед яких найбільш уживаними є 

особові та присвійні займенники, особові (фінітні) форми дієслів, імператив та 

ін. Когнітивна функція персональної мережі полягає в ідентифікації мовця або 

персонажа в художньому просторі, а також у ступені віддаленості дії від особи 

[121; 184, с. 246]. 

У текстах малого формату, до яких належать і ІВТ, персональна мережа є 

експліцитною, моно- або полі персональною, але головними її репрезентантами 

в ІВТ є категорії стану і особи.  

Категорія стану, спираючись на протиставлення активного та пасивного 

начал в мовленнєвій діяльності людини, включає в себе відношення між підме-

том і дієсловом-присудком, спрямованість дії, яку воно здійснює, активний або 

неактивний характер самого підмета [234, с. 554]. У класичних визначеннях ста-

ну фігурують категорії синтаксичного (підмет, присудок, додаток) та семантич-

ного (суб’єкт, об’єкт, дія) рівнів.  

Аналіз співвідношення станів дозволяє говорити про абсолютне домінуван-

ня в ІВТ активного стану (96% – Додаток И-1). Пасивний трапляється тут радше 

як виняток: (С-1) Pretty Kitty Creighton had a cotton batten cat. | The cotton batten 

cat was bitten by a rat. | The kitten that was bitten had a button for an eye, | And biting 

off the button made the cotton batten. Очевидно, це можна пояснити тим, що ДДВ 

як головна діюча особа більшості ІВТ, виступає в них як активне начало – пасив-

ність не властива світу, в якому існує дитина [290, с. 278].  

Попри високу частотність активного і низьку – пасивного станів, узус ху-

дожнього простору ІВТ допускає їх комбінування. Їх комбінаторика спирається 

на три такі схеми: "актив – актив", "пасив – пасив" і "актив – пасив". При цьому 

схема "пасив – пасив" майже нехарактерна для ІВТ (0,5%), є маловживаною й 
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схема "актив – пасив" (8,5%). Зрозуміло, що конструктивною тут є схема "актив – 

актив" (91%), яка поширюється на всі типи ІВТ з незначним варіюванням  для  

кожного з них (Додаток И-1.1). Це є прямим наслідком когнітивних особливостей 

дитини, які передбачають прийнятну для дитячої свідомості експлікацію суб’єкта, 

предиката і об’єкта, тоді як імплікація діяча (головна риса пасивного звороту) 

ускладнює розуміння дитиною пропозиціональної інформації.  

Розглянемо найпродуктивнішу для всіх типів ІВТ схему "актив – актив", в 

якій можна виокремити дві моделі: моно- та поліперсональну. 

Моноперсональна модель пов’язана з однією діючою особою, завдяки опи-

су якої адресат сприймає характерні особливості оточуючого середовища. Мо-

ноперсональна модель характеризується односпрямованістю та моносемантич-

ністю свого відображення. 

Співвідношення персональності в ІВТ виглядає так: перша ос. одн. складає 

15%, перша ос. мн. – 5%, друга ос. одн. – 12%, третя ос. одн. – 49%, третя ос. мн. 

– 19% (Додаток И-2). Тож можна виокремити найбільш поширені для ІВТ пер-

соналізаційні властивості. 

Вживання третьої особи однини дає можливість описувати дії, якості та 

властивості іншої особи чи предмета. Пор.: (С-11) Luke Luck likes lakes. | Luke’s 

duck likes lakes. | Luke Luck licks lakes. | Luck’s duck licks lakes. | Duck takes licks in 

lakes Luke Luck likes. | Luke Luck takes licks in lakes duck likes. | from Dr. Seuss’ Fox 

in Socks. Домінування третіх осіб в ІВТ, від імені яких здійснюється опис подій, 

закономірне тому, що головними персонажами в них є оточуючі люди, тварини, 

рослини, предмети чи явища. Більш того, в таких текстах існує тенденція до під-

креслення тієї характерної чи специфічної дії, яка властива лише певному 

суб’єкту. Це потрібно для того, щоб дитина була у змозі відрізняти один суб’єкт 

від іншого. Частіше третя особа однини вживається  у  скоромовках (32%)  і  ра-

хівничках (27%), в інших жанрах – майже однаково 20-21% (Додаток И-3). 

Персональність у третій особі множини також описує події, якості та власти-

вості тих осіб / предметів, яким вони притаманні. Пор.: (Е-32) All God’s creatures 

have a place in the choir, | Some sing low, some sing higher, | Some sing out loud on the 
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telephone wire, | Some just clap their hands, or paws, or anything they’ve got now! ІВТ 

містить 19% дієслів 3 ос. мн., яка трапляється у скоромовках і загадках рівномір-

но (по 29%), а у рахівничках та екшен-віршах – рідше (Додаток И-3). Останнє 

пов’язане зі специфікою дитячого сприйняття, яке спрямоване радше на особли-

вості окремих речей і явищ, а не на їх узагальнення в певних множинах.  

Активна дія в ІВТ відбувається не лише від 3-ї ос., а й сам мовець як 1-а ос. 

одн. може виконувати певні дії, бути їх учасником: (З-8)) Two bodies I have | 

Though both joined in one | The more still I stand | The quicker I run. | What am I? [З-8]. 

Використання дієслів 1-ї ос. одн. становить 15% (Додаток И-2). 

ІВТ може представляти собою оповідь, яку веде мовець – головна діюча 

особа. Саме тому особовий займенник "І" виступає як основний наратор, очима 

якого й сприймаються події. Загалом же 1-ї ос. одн. найчастіше спостерігається в 

загадках (48%), а найрідше – в скоромовках (14%), тоді як серед інших жанрів 

дійсні серединні показники – 18-20%. При цьому 1-а ос. мн. складає всього 5%. 

При цьому, як правило, до множини об’єктів виявляється включеною і дитина-

мовець, тобто І наратора є складовою колективного we, де останнє постає у двох 

іпостасях: або як сім’я дитини, або як коло її друзів-однолітків. Пор.: (Р-7) Moth-

er, father, | Sister, brother. | One, two, three, four, | We’re the family of four! 

Друга особа в ІВТ також не є поширеною (12%). Загалом вона використову-

ється для вказівок, рекомендацій, команд і порад. Це пояснює переважне вжи-

вання 2-ї ос. саме в екшен-віршах, призначених для інструктування якоїсь гри: 

(Е-70) You put your right hand in, | You put your right hand out, | You put your right 

hand in | And you shake it all about. | You do the Hokey Pokey | And you turn yourself 

around, | That’s what it’s all about. 

Поліперсональна модель ІВТ має два свої вияви – одно- та багатопланову.  

Одноплановість пов’язана з оповіддю мовця від 3-ї ос. одн. завдяки сприй-

няттю різних персонажів чи предметів. При цьому персональна сітка містить 

особові та присвійні займенники на зразок he і his. Так, монопрсональна модель 

у (Е-35) He hung his hat upon the peg | To show that he was here | He wiped his shoes 
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upon the mat спирається на кількаразове використання третіх осіб в режимі "ак-

тив – актив". 

Багатоплановість поліперсональної схеми "актив – актив" характеризується 

зміщенням оповіді з третьої особи на першу та навпаки. Пор.: (Е-13) Little 

Arabella Miller | Had a fuzzy caterpillar | First it crawled up on her mother | Then up-

on her baby brother | They said, "Arabella Miller! | Put away your caterpillar! " | Little 

Arabella Miller | Had a fuzzy caterpillar | First it crawled upon her brother | Then upon 

her dear grandmother | Gran said, "Arabella Miller, | How I love your caterpillar". Та-

кого роду трансформації третьої особи в першу часто відбуваються в ІВТ з чергу-

ванням прямої та непрямої мови, де об’єкт не належить суб’єкту. 

З моноперсональною моделлю корелює й схема "актив – пасив": (З-19) It 

cannot be seen, it cannot be felt, | Cannot be heard, cannot be smelt, | Lies behind 

stars and under hills, | And empty holes it fills. | Comes first follows after, | Ends life 

kills laughter. Доволі часто тут спостерігається перевага третьої особи однини з 

займенником it: (С-1) The cotton batten cat was bitten by a rat. | The kitten {that was 

bitten} had a button for an eye….  

Загалом персональна мережа ІВТ представлена активним станом, що є ког-

нітивно сприятливим для дитини дошкільного віку. Когнітивна функція персо-

нальної мережі дозволяє ідентифікувати персонажа, діяча, мовця та міру відда-

леності дії в тексті. Близько половини ІВТ оформлено третьою особою однини, 

чверть – першою особою множини, однак трапляються й випадки першої особи 

однини, де мовець виступає головним діячем або поєднує власне "І" зі своєю ро-

диною чи друзями. При цьому персональна мережа ІВТ має два своїх вияви – 

одно- та багатоплановий. Перший – це оповідь мовця від третьої особи однини, 

другий є чинним при чергуванні прямої та непрямої мови. 

Сукупність темпоральної, модальної та персональної мереж дозволяє гово-

рити про предикативну організацію ІВТ. У темпоральній мережі провідне місце 

займають неозначені часові форми (теперішнє, минуле та майбутнє неозначені). 

Модальна мережа конституюється переважно шляхом комбінування маркерів 

внутрішньої та зовнішньої модальності. Специфіка персональності полягає у пі-
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двищеній частотності вживання третьої особи для передачі квантів інформації, 

актуальних для ДДВ. 

 

 

4.2. Синтаксична організація інфантичних віршованих текстів  

 

Загадки, скоромовки, екшен-вірші та рахівнички оперують певним набором 

моделей і кліше, за зразком яких вони створюються. Визначальним для синтак-

сису ІВТ є нейтралізація традиційного протиставлення "текст vs речення", тому 

що їх рамки в ІВТ дуже часто збігаються. Створення ІВТ, з одного боку, спира-

ється на певні моделі та шаблони жанру, а з іншого, – воно є креативним актом, 

на який впливають екстралінгвальні фактори – перш за все, особистість автора 

та зміст інформації, яку він має повідомити дитині. 

Синтаксис англомовних ІВТ характеризується, насамперед, двома інтенцій-

ними настановами – або константувальною, або директивною, кожна з яких 

акомодована до когнітивних особливостей дитячого сприйняття і мовлення. Во-

ни спираються на типові засоби, які використовуються мовцем для "логічного 

посилення, опису, підвищення чи зниження динамічності мовлення, імітації жи-

вої мови, надання тексту певного ритму" [322, c. 43]. Від усього цього залежить 

структура та функціональна семантика ІВТ.  Зрозуміло,  що  надскладні синтак-

сичні побудови (періоди, полісиндентони, надфразові єдності) є неприйнятними 

для ІВТ. Натомість їх семантико-функціональна організація виявляється обме-

женою цариною простого і складного речення, серед яких абсолютна перевага, 

як не дивно, віддається складним реченням, кількість яких перевищує прості 

майже вдвічі (61% : 39% – Додаток К-1). 

 

4.2.1. Специфіка використання простого речення.  Як було зазна-

чено вище, просте речення не є домінантними способом синтаксичного аранжу-

вання ІВТ. Складаючи лише 39% у нашому матеріалі, воно є багатим на різного 

роду синтаксичні процеси (відхилення, спрощення, ускладнення) і в цьому сво-

єму амплуа варте того, щоб розпочати саме з нього.  
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При порушенні порядку слів у ІВТ на перший план виносяться другорядні 

члени – додаток або означення: (З-19) It cannot be seen, it cannot be felt, | Cannot be 

heard, cannot be smelt, | Lies behind stars and under hills, | And empty holes it fills. По-

дібне порушення дозволяє підкреслити емоційність, наголосити саме на предме-

ті / явищі, що викликає захоплення, вражає. 

Спрощення синтаксичної матерії пов’язується, як правило, із вживанням ко-

ротких, неповних речень з еліпсом присудка або дієслова-зв’язки у складеному 

іменному присудку [361, с. 110]. Пор.: (Р-17) Rain, rain, all the day, | On the grass 

and on the lane, | On my cheeks and on my nose | But not on my rose!; (Р-49) One, two, 

three, four, | Mary at the cottage door, | Five, six, seven, eight | Eating cherries off a 

plate. Найчастіше редукції піддається ауксилярне дієслово to be.  

В англомовних ІВТ має місце й зворотний процес – поширення простого 

речення. Пор.: (С-7) ТA sunshiny shower | Shows us its power. |Find a shed for an 

hour. Воно можуть бути поширеним за рахунок додатків ((Р-19) Sister Molly | 

Pushed a trolley), означень ((З-42) Long legs, crooked thighs, | Little head and no 

eyes), обставин часу ((Р-9) Quarter to one – | Skipping is fun. | Quarter to three – | 

Play tag with me. | Quarter past eight – | Leap-frog is great! | Quarter past nine – | 

Say bye-bye!) та місця ((Р-1) One, two, three, | B is for bee. One, two, | The bee is 

near you). Серед ІВТ трапляються й випадки ускладнення простих речень інфіні-

тивними ((Р-11) One, two, three, four, five, | Five fish like to dive) та партиципними 

конструкціями ((Е-5) Here is baby’s storybook, | Opening up wide; (Р-13) Little Miss 

Tucket | Sits on a bucket | Eating her peaches and cream ).  

Продуктивність використання простого речення поширеної структури зале-

жить значною мірою від типу ІВТ (Додаток К-2). Майже в усіх типах ІВТ (крім 

рахівничок) панівним другорядним членом є додаток – об’єкт, на який спрямо-

вана дія: (С-7) A sunshiny shower | Shows us its power. | Find a shed for an hour! У 

скоромовках він зустрічається в 44% текстів, що утворені з власне простих ре-

чень, у загадках – 55%, а в екшен-віршах – 60%. У рахівничках, які утворені ви-

ключно з простих речень, додаток наявний лише у 24%. 
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Означення в ІВТ використовується рідше. У текстах загадок і скоромовок, 

що утворені лише з простих речень, означення поширене у 28% і 29%, а у рахів-

ничках і екшен-віршах – 20% та 17%. Пор.: (Р-12) Granny’s goose | Wears the 

shoes. | The shoes are red and stout. | Who goes out? | One, two, | Out go you!; (Е-99) 

One finger, one thumb, keep moving. | One finger, one thumb, keep moving. | One fin-

ger, one thumb, keep moving. | We’ll all be merry and bright; (Р-21) Xmas pudding, 

Xmas tree, | Xmas time is gay and free. Означення використовується частіше після 

складеного іменного присудка з дієсловом to be. 

Обставина фігурує в усіх жанрах ІВТ, хоча й нерівномірно. Найбільш по-

ширеною вона є у текстах тих рахівничок, які складаються виключно з простих 

речень (56%), у скоромовках – 28%, у екшен-віршах – 23%, а у загадках – 16%. 

Пор.: (Р-9) Quarter to one – | Skipping is fun. | Quarter to three – | Play tag with me. 

| Quarter past eight – | Leap-frog is great! | Quarter past nine – | Say bye-bye!; (Р-17) 

Rain, rain, all the day, | On the grass and on the lane, | On my cheeks and on my nose 

| But not on my rose!; (З-9) I can run, but never walk, | Often a murmur, never talk, | I 

have a bed but never sleep, | I have a mouth but never eat. | What am I? Для ІВТ, 

оформлених простим реченням, характерними є обставини місця і часу. Перша 

вказує на місце знаходження об’єкта / предмета чи на місце проведення дії та 

схильна займати завершальну позицію в реченні. Обставини часу формуються 

на основі концептуального домену TIME CHANGES, вказуючи на сезон, день тижня 

або на годину. При цьому більшість часових маркерів вживаються в різних по-

зиціях по відношенню до головних членів, тоді як часові прислівники never, al-

ways, often тяжіють до середини речення перед змістовим дієсловом. 

Особливим типом поширення простого речення в ІВТ є однорідні члени, 

зв'язок між якими може бути як моно- (моносиндентон), так і асиндетичним 

(асиндетон). Моносиндентон має у своєму складі одну пару однорідних членів 

речення, поєднаним між собою переважно двома сполучниками – єднальним 

and, який маркує певний мінімальний перелік об’єктів чи явищ ((Р-21) Xmas time 

is gay and free ; (Р-52) W X Y Z | Lot’s of fun for you and me), та розділовий or, який 
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вносить відтінок невпевненості, невизначеності, сумніву: (З-79) Which weighs 

heavier – | A stone of lead | Or a stone of feather?  

Асиндентон конституюється за рахунок опущення сполучника між однорід-

ними членами і засвідчує стрімкість і динамічність і, певною мірою, емотивність 

повідомлюваного: (Р-30) How many zebras | Can you see? | Mummy, daddy, baby – 

| One, two, three! Асиндентон відбиває тенденцію до зменшення синтаксичної ін-

тегративності, що виникає внаслідок вживання конструкцій з невисоким ступе-

нем структурної щільності та залежності між частинами синтаксичного цілого. 

Це представляє собою одну із форм коливання (флуктуації),  що  виникають  

внаслідок різного роду синтаксичних порушень, зумовлюють біфуркацію – стан 

нестійкості, неврівноваженості системи [Князева 1991, с. 16].  

Отже, синтаксична специфіка простого речення в ІВТ полягає як у викорис-

танні реченнєвих побудов, заснованих як на традиційній структурній схемі, так і 

на певних відхиленнях від неї. Ці відхилення стосуються, по-перше, порушення 

порядку слів, а точніше – слідування головних і другорядних членів  (для  емо-

тивного акцентування пропозиційного змісту). По-друге, "втручання" в усталену 

структуру речення, які можуть буди двоякого роду – спрощенням (частіше за все 

– редукція дієслова to be у складі іменного присудка) і поширення мінімальної 

структурної схеми. Останнє відбувається або за рахунок валентно необов’язко-

вих другорядних членів, або за рахунок однорідних членів речення, які можуть 

поставати у вигляді як асиндетону, так і синдентону.  

 

4.2.2. Специфіка використання складного речення. Складне ре-

чення в ІВТ вирізняється значною синтаксичною різноманітністю. Привілейова-

не місце тут займає паратаксис (42%), тоді як гіпотаксис – лише 31%, решта 

припадає на політаксис (Додаток К-3). Паратаксис домінує в екшен-віршах, за-

гадках і рахівничках, а гіпотаксис – у скоромовках (Додаток К-3). Конвергенція 

майже зовсім невластива рахівничкам і рідко використовується у скоромовках, 

хоча в загадках та екшен-віршах посідає середні місця за кількістю вживання. 

Гіпотаксис є головною рисою скоромовок, що означає насамперед важливість 
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для них різного роду каузальних рефлексій. Домінантне положення паратаксису 

в екшен-віршах, загадках і рахівничках підкреслює синхронізацію та одночас-

ність подій у цих жанрах ІВТ.  

Паратаксис як складна реченнєва одиниця утворюється за алгоритмом рів-

ноправності своїх предикативних одиниць, жодна з яких не є залежною від ін-

шої, володіє власною системою засобів вираження у вигляді сурядних сполуч-

ників, які можуть обслуговувати синтаксичні відношення [417, с. 198].  

У ІВТ паратаксис являє собою зв’язок між компонентами одного складного 

речення завдяки сполучникам and і but: (Е-14) She fell in, and I fell off, | And left 

nobody but the bobtail dog; (З-64) I’m in every one’s way, | But no one I stop. Вико-

ристання в ІВТ саме цих сполучників свідчить про формування в уяві ДДВ дій, 

що відбуваються одно- або різноспрямовано (паралелізм). Наявність паралель-

них конструкцій є однією з характеристик стилю ІВТ.  

Паралелізм – зв’язок між окремими образами чи мотивами у продукуванні 

мовлення, що виражається в однаковому розташуванні схожих елементів [424, 

с. 298; 426, с. 415]. Синтаксичний паралелізм встановлює в тексті відношення 

смислової еквівалентності [120, с. 32]. Важливою його функцією є формування 

різних точок співдотику між різними сферами зображення. У синтаксичному 

ІВТ-цілому з паралельним зв’язком зображуються повторювані явища природи, 

описуються події, паралельні за місцем і часом. Пор.: (Е-19) The alligator bit me 

by the seat of my pants, | and he made me do the hoo-chee-coo-chee | dance. Тож, се-

мантико-синтаксичні відношення в ІВТ є експліцитними внаслідок наявності 

сполучників та прозоро оформлених синтаксисних конструкцій. 

Серед єднальних засобів ІВТ віддає перевагу сполучникові and, у той час як 

as well as, both … and, neither … nor, not only … but also нехарактерні для них. 

Серед протиставних сполучників найпродуктивнішим є but, тоді як nevertheless, 

still, yet не набувають широкого вжитку. Останнє стосується і розділових or і ei-

ther … or. Зазначені сполучники виявляються задіяними при оформленні моно- і 

полісиндентичних ІВТ.  
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Моносиндентон являє собою традиційне для ІВТ паратактичне утворення. 

Найчастіше – це вказівка на одночасні смислові відношення: (Р-28) Five o’clock 

– | Time for tea. | Take your mug | And come to me!. Натомість використання полі-

синдентону (навмисне повторення службових компонентів для зв’язку між 

окремими послідовностями речень різної довжини [179, с. 118]) пов’язане з під-

вищення рівня експресивності. Пор.: (С-9) And she put it | in her batter, | and the 

batter | was not bitter; (З-98) There was a little green house, | And in the little green 

house | There was a little brown house, | And in the little brown house | There was a 

little yellow house, | And in the little yellow house | There was a little white house, | 

And in the little white house | There was a little heart.  

Нерідкі випадки й асиндентичного оформлення паратаксису, при якому від-

бувається навмисне уникнення сполучників в одній послідовності: (З-6) The 

maker doesn’t need it, | The buyer doesn’t use it | The user uses it without | knowing. | 

WHAT IS IT? Безсполучникове поєднання в ІВТ користується такими пунктуа-

ційними знаками, як кома (З-45) I am flora, not fauna, | I am foliage, not trees, | I am 

shrubbery, not grass, | What am I? та крапка з комою (С-58) These sheep shouldn’t 

sleep in a shack; | sheep should sleep in a shed. У цілому ж асиндетичний зв’язок ви-

користовується в паратаксисі для надання висловленню динамізму.  

У скоромовках безсполучниковий зв’язок становить 69%, сполучниковий – 

31%, безсполучниковий трапляється у 71% загадок, що у 2,5 рази перевищує 

вживання сполучниковий; переважає він і в екшен-віршах (70%) /Додаток К-4/. 

Тож асиндентичний зв'язок є домінантним для паратактично оформлених ІВТ, 

що пов’язано з його здатністю відбивати стрімке розгортання думки, яке допус-

кає опущення окремих елементів. Іншою причиною безсполучниковості в ІВТ є 

необхідність збереження ритму і рими. Не суперечить асиндентон і тому факту, 

що мовлення ДДВ характеризується динамізмом, емоційністю та швидкістю. 

Cкладносурядне речення в загадці (З-33) The thunder comes before the light-

ning, | And the lightning comes before the cloud, | The rain dries all the land it 

touches, | Wrapping the earth in a blood red shroud налічує три смислові центри. 

Цей текст є комбінацією сурядних речень на основі сполучникового та безспо-
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лучникового зв’язку. Кожна з частин цього паратаксису поширена обставиною 

часу, додатком або партиципом. Накопичення подібних синтаксичних засобів 

сприяє підвищенню персуазивного впливу на свідомість дитини.  

Гіпотаксис – це відкрите вираження синтаксичних відношень залежності 

одного елементу від іншого [87, с. 71]. Основною ознакою підпорядкованої час-

тини в гіпотаксисі є підрядні сполучники та сполучні слова [248, с. 400]. Останні 

представлені в ІВТ такими одиницями, як after, as, because, for, how, however, if, 

since, so, that, that`s how, that`s why, then, though, till, until, what, when, where, 

whether, which, while, who (Додаток К-5). 

У рахівничках трапляється лише 13% перелічених вище сполучників, серед 

них – if, while, who, які вводять підрядні умови, часу та означення. Тут вони є 

дещо одноманітні, що можна пояснити їх природою та функцією – визначати 

гравців і окреслювати правила гри. Сполучник if у цьому жанрі зазначає умови, 

які передують наступним діям у грі, описує ряд правил, who – деталізує гравця, 

while – обмежує термін проведення самої гри.  

Більше половини підрядних сполучників використовується у скоромовках і 

в екшен-віршах. Так, у скоромовках поширені as, because, if, that, that`s how, 

that`s why, what, when, whether, which, while, who, а у екшен-віршах – as, for, how, 

if, so, that, then, till, what, when, where, while, who. За їх допомогою в ІВТ деталі-

зуються події у просторі та часі. Це дає змогу якнайточніше описати суть, умови 

та причини зображуваного, передати власне ставлення до нього.  

У загадках фігурують такі сполучники, як after, as, because, however, if, 

since, that, then, though, until, when, which, while, who. Вони дозволяють конкре-

тизувати специфіку закодованого об’єкта, оприлюднювати  концептуальну  ін-

формацію щодо часу, хронології, простору, сенсу, умов, рис і характеру чогось.  

Із додатка К-5 випливає, що одні сполучники поширені в усіх жанрах ІВТ, а 

інші – лише в окремих ІВТ. Розповсюдженими є сполучники if, while, who, as, 

that, when, які зустрічаються в усіх жанрах ІВТ. Проміжну позицію займають be-

cause, then, what, which, а малопоширеними є after, for, how, however, since, so, 

that’s how, that’s why, though, till, until, where, whether.  
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Спостереження показують, що для ІВТ релевантними є три види гіпотакси-

су: з підрядним з’ясувальним, підрядним означальним і підрядним обставинним. 

Гіпотаксис з підрядним з’ясувальним характеризує відношення додатково-

го пояснення одного з членів, вираженого головним реченням. Основні сполуч-

ники – that і what, які вживаються в ІВТ рівномірно, у пропорції 50 :: 50. Пор.: 

(Е-35) Last evening Cousin Peter came | To say {that he was here}…| He hung his hat 

upon the peg | To show {that he was here}…| He wiped his shoes upon the mat | To 

show {that he was here}; (С-25) Freezy trees made these trees’ cheese freeze. | That’s 

{what made these three free fleas sneeze}. Трапляються в ІВТ й випадки редукції 

з’ясувального сполучника: (Р-15) This stick will tell the one we choose | To be the 

lord in shining shoes | To rule lands both near and far | The stick says {you will be 

King THAR}!; (С-16) Some soldiers send epistles | Say {they’d rather sleep in thistles 

| Than the saucy, soft short shirts for soldiers Sister Suzie sews}.  

Гіпотаксис з підрядним означальним використовується для: 

 індивідуалізації об’єкта / суб’єкта зі сполучником who: (С-20) A Tudor 

{who tooted the flute} | tried to tutor two tooters to toot. | Said the two to the tutor, | 

"Is it harder to toot or | to tutor two tooters to toot?" (надання  деталізованої інфор-

мації, що підкреслює особливості саме цього об’єкта / предмета); 

 класифікації об’єкта в ряду однорідних об’єктів зі сполучником that: (З-29) 

Glittering points | {That downward thrust}, | Sparkling spears | {That never rust}; 

безсполучникове поєднання: (С-13) The shells {she sells} are surely seashells; 

 опис об’єкта із застосуванням that: (З-47) Snake coiled round and round, | 

Snake deep below the ground, | Snake that’s never had a head, | Snake that binds but 

not with dread; who: (Р-4) I’ve got a hen | {Who says, | "Cluck, cluck, | It’s a golden 

egg, | Good luck, luck, luck! "} (that, who передають атрибутивні відношення). 

Серед означальних сполучників у ІВТ найпоширенішим є that, вживання 

якого становить 65%, who – 23%, малопоширеними є which (9%) та what (3%). 

Гіпотаксис з підрядним обставинним представлений в ІВТ у всьому своє-

му розмаїтті з використанням майже всього сполучникового ресурсу, проте най-

поширенішими серед них є if (33%) і when (24,5%). Вони свідчать, що в уяві 
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ДДВ події відбуваються за певних умов чи обставин, необхідних для усвідом-

лення дитиною умов і правил гри. 

Підрядне умови зі сполучником мають характер ймовірності виконання дії, 

невпевненості в остаточному результаті. Пор.: (С-9) {If a man carried my burden}, | 

He would break his back [З-11]; {If I put it | in my batter}, | it will make | my batter bit-

ter. Часто в ІВТ спостерігається поєднання умови зі спонуканням: (Р-26) {If you 

guess} | Say "yes". | {If you don’t know} | Say «no». | If you doubt | Go out!. Здебіль-

шого це є характерним для рахівничок для роз’яснення правил проведення гри. 

Підрядний сполучник when виражає в ІВТ впевненість у подальшій реаліза-

ції дій за зазначених умов: (З-1) I show my colours after the rain | {And only when 

the sun comes out again}. Зазвичай така впевненість пояснюється попереднім дос-

відом у почерговості подій, які відбуваються за певних обставин: (Е-55) She’ll be 

coming round the mountain | {When she comes} | She’ll be coming round the moun-

tain | {When she comes} | She’ll be coming round the mountain, | She’ll be coming 

round the mountain, | She’ll be coming round the mountain | {When she comes} | 

She’ll be driving six white horses | {When she comes} | She’ll be driving six white 

horses | {When she comes} | She’ll be driving six white horses, | She’ll be driving six 

white horses, | She’ll be driving six white horses | {When she comes} | Oh, we’ll all go 

out to meet her | {When she comes}.  

Сполучник whether у ІВТ фігурує досить рідко (0,7%), що можна пояснити 

складністю та довжиною самої лексеми, вимова якої потребує певних артикуля-

ційних зусиль. Цим же пояснюється його використання лише у скоромовках. Не 

характерним для ІВТ є й сполучник умови від супротивного unless, який містить 

значення негативного протиставлення.  

Підрядне речення причини оформляється в ІВТ за допомогою сполучників: 

- as (10%): (С-56) Moses supposes his toeses are roses, | but Moses supposes er-

roneously. | For Moses, he knowses his toeses aren’t roses, | {as Moses supposes his 

toeses to be};  

- because – (1,4%): (З-34) The king and queen can never mate | (Though hands 

and hearts hobnob) | Because their rooms are separate; 
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- since – (0,7%): (З-13) Kings and lords and сhristians raised them | Since they 

stand for higher powers. 

Малопоширеними в ІВТ є підрядні поступки з though, however (по 0,7%). 

Пор.: (Е-34) {Though you and I have separate rooms} | Both our bottles brim with 

beer; (З-96) Read my riddle ye can’t, | {However much ye try}. Не поширені в ІВТ 

речення зі сполучниками although, despite, in spite of, whereas. 

Гіпотаксис з підрядним часу в ІВТ (Додаток К-5) представлені сполучника-

ми then – (5,8%), while – (2,9%), until – (1,4%), after – (0,7%), till – (0,7%). Пор.: (З-

22) {Until I am measured} | I am not known, | Yet how you miss me | When I have 

flown; (С-25) {While these fleas flew}, freezy breeze blew. | Freezy breeze made these 

three trees freeze. У мовленні ДДВ трапляється хронологізація подій, їх репрезен-

тація у чіткій фактичній послідовності та континуум двох або більше дій. Обме-

ження дій часом не є характерним для ІВТ. Не властиві для ІВТ й такі сполучни-

ки, як as long as, as soon as, before, by the time, just as, the moment that, since. На 

відміну від підрядних часу речення з підрядним місця типу (Е-121) Now we climb 

a grassy bank | {Where the flowers grow}; | Now we canter down again | To the road 

below трапляються в ІВТ набагато рідше (2,9%).  

Політаксис – поєднання паратаксису та гіпотаксису в межах одного речен-

ня – не менш характерний для ІВТ, ніж пара- і гіпотаксис. Більше чверті (27%) 

синтаксичних одиниць ІВТ утворені саме в такий спосіб. Найпродуктивніше по-

літаксис використовується в екшен-віршах (33%) і загадках (30%), менше – в ра-

хівничках (15%) і скоромовках (3%). Політаксис в ІВТ буває щонайменше двох 

видів: а) гіпотаксис у складі паратаксису, б) паратаксис у складі гіпотаксису.  

Підрядне речення у складі паратаксису можна продемонструвати на прик-

ладі загадки (З-57) I’ve seen you where you never was, | And where you ne’er will be; 

|And yet you in that very same place | May still be seen by me, у якій кон’юнкт I’ve 

seen you у складі паратаксису I’ve seen you… And yet you in that very same place | 

May still be seen by me доповнено уточненням у вигляді суб’юнкта місця where 

you never was, And where you ne’er will be. Підрядні речення where you never was 

та where you ne’er will be є однорідними та поєднані сполучником кон’юнкції 
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аnd. Подібним ускладненням синтаксису мовець посилює інтерес реципієнта, 

який може бути викликаним або інтригою невідомого / чарівного, або описом 

якихось реальних умов.  

Сурядне речення у складі гіпотаксису трапляється в більш розгорнених 

ІВТ-побудовах. Пор.: (Е-98) If you’re happy and you know it, | Clap your hands | If 

you’re happy and you know it, | Clap your hands | If you’re happy and you know it, | 

Then your face will surely show it | If you’re happy and you know it, | Clap your 

hands. | If you’re happy and you know it, | Tap your toe | If you’re happy and you 

know it, | Tap your toe…. Головне речення виражене імперативом Clap your hands, 

а підрядне If you’re happy and you know it утворене за допомогою двох кон’юнк-

тів (you’re happy and you know it), включених до гіпотаксису.  

Узагальнюючи сказане, зазначимо, що складні речення, представлені в ІВТ 

пара-, гіпо- і політаксисом, тяжіють до свого оформлення засобами, поширени-

ми в царині розмовного мовлення. Це стосується як синтаксичних значень, так і 

зв’язкових засобів. Так, паратактичні відношення в ІВТ виявляються обмежени-

ми трьома сполучниками – єднальним and, протиставним but і розділовим or, які 

одночасно є й найбільш поширеними в усіх функціональних стилях англійської 

мови. Мабуть, з цим пов’язаний і той факт, що безсполучниковий  сурядний 

зв’язок трапляється в ІВТ втричі частіше, ніж сполучниковий. Вибірково ста-

виться ІВТ й до використання гіпотактичних речень, серед яких домінують по-

будови з підрядним з’ясувальним, означальним і обставинним. Преферентними 

зв’язковими засобами тут виступають типові сполучники розмовного регістру – 

з’ясувальні what і that, означальні that і who, умовні when та if. Шляхом комбіну-

ванням зазначених паратактичних і гіпотактичних категорій утворюється в ІВТ і 

політаксис, де почергово відбувається включення одного до складу іншого. За-

галом же синтаксис ІВТ однозначно цурається таких смислів і відношень, як 

причина, наслідок, мета, порівняння, місце, способу дії тощо. 

 

4.2.3. Комбінування простого та складного речення. Комбіну-

вання простих і складних речень у межах одного ІВТ властиве усім їх типам. В 
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екшен-віршах воно складає 62% текстів, у скоромовках – 37%, у рахівничках – 

26%, а в загадках – 21%, що загалом становить більше третини (37%) усіх аналі-

зованих текстів (Додаток К-6). Комбінування простого і складного речення зад-

ля утворення цілісного тексту буває в ІВТ трьох видів: просте речення   парата-

ксис (38%), просте речення   гіпотаксис (31%), просте речення   паратаксис   

гіпотаксис (31%).  

Комбінація "просте речення + паратаксис" притаманне загадкам (55%) і ра-

хівничкам (53%), менше – екшен-віршам (32%) і скоромовкам (22%). Поширення 

цієї комбінаторної моделі серед загадок зумовлено тим, що в них часто спостері-

гається перерахування особливостей закодованого предмета і відсутність будь-

яких додаткових часово-просторових або причинно-наслідкових пояснень, що їх 

формує саме паратактичний зв’язок. За допомогою ж простого речення у текстах 

загадок формується звернення до слухача. Пор.: (З-45) I am flora, not fauna, | I am 

foliage, not trees, | I am shrubbery, not grass. | What am I? [З-45]; What am I?.: I’m 

bringing home a baby bumblebee, | Won’t my mommy be so proud of me, | I’m bringing 

home a baby bumblebee. | Ouch! It stung me! | I’m squishing up the baby bumblebee, | 

Won’t my mommy be so proud of me, | I’m squishing up a baby bumblebee. | Ooh! It’s 

yucky! | I’m wiping off the baby bumblebee, | Won’t my mommy be so proud of me. | I’m 

wiping off the baby bumblebee, | Now my mommy won’t be mad at me!  

Комбінація "просте речення + гіпотаксис" властива,  перш за все,  скоро-

мовкам (56%, рахівнички – 33%, екшен-вірші – 24%, загадки – 20%) – Додаток 

К-6. Особливістю поєднання є презентація певного факту / "аксіоми", сформу-

льованої у простому реченні (Through three cheese trees three free fleas flew), піс-

ля чого у гіпотактичному реченні відбувається повторення цього факту з наве-

денням деталей (причина, наслідок, умова, час, місце тощо) у підрядному речен-

ні: (С-25) Through three cheese trees three free fleas flew. | While these fleas flew, 

freezy breeze blew. | Freezy breeze made these three trees freeze. | Freezy trees made 

these trees’ cheese freeze. | That’s what made these three free fleas sneeze.  

Комбінація "просте речення + паратаксис + гіпотаксис" характерна для 

екшен-віршів (44%), тоді як у загадках (25%), скоромовках (22%) і рахівничках 
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(14%) вона трапляється набагато рідше. Пор.: (Е-24) One time we went a-fishing, | 

Fishing, fishing, | One time we went a-fishing | On a summer day. | And Becky caught a 

minnow, | Justin caught a frog! | Megan dragged a crab out | From underneath a log. | 

The fish I caught was THAT big! | THAT big! THAT big! | The fish I caught was THAT 

big! | But he got away!   

Завдяки детальному інструктажу протягом усієї гри, а інколи й вигаданої іс-

торії, в якій певні дії мають виконувати слухачі, екшен-вірш за обсягом дещо бі-

льший від інших жанрів ІВТ. Мовець має нагоду оголошувати причинно-

наслідкові події гри або уточнювальні деталі (опис властивостей, часу, місця), 

озвучувати правила за допомогою умовних речень, командувати гравцями з ви-

користанням простих наказових речень, подавати команди у формі паратаксису 

тощо. Пор.: (Е-25) Let everyone clap hands like me. | Let everyone clap hands like me. 

| Come on and join in to the game, | You’ll find that it’s always the same. | Let everyone 

sneeze like me. | Let everyone sneeze like me. | Come on and join in to the game, | You’ll 

find that it’s always the same. | Let everyone yawn like me. | Let everyone yawn like me. 

| Come on and join in to the game, | You’ll find that it’s always the same. 

Серед трьох зазначених комбінаторних можливостей синтаксичного аран-

жування ІВТ перша з них –  "просте речення   паратаксис"  є найбільш продук-

тивною. Видається, що така синтаксична форма є когнітивно дещо менше наван-

таженою для сприйняття та відтворення дитиною відповідного стану речей, 

адже вона усуває необхідність втілення видо-часових узгоджень, вибудовування 

хронологій у логіці перебігу подій, пояснення цих подій тощо. Комбінації "про-

сте речення   гіпотаксис" і "просте речення   паратаксис   гіпотаксис" є дещо 

більш складними для дитячої свідомості через наявність в них причинно-на-

слідкових і часово-просторових рефлексій.  

Отже, синтаксична організація ІВТ, спираючись на просте і на складне ре-

чення та на їх комбінування, має своєю вихідною точкою мінімальну структурну 

схему, від якої відштовхуються всі процеси експансії реченнєвої матерії, що 

спричиняють синтаксичне варіювання. Головним мотивом такого варіювання є 

пристосування мовної (реченнєвої) форми до позамовного змісту, який значною 
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мірою залежить від психолінгвальних особливостей дитини дошкільного віку, від 

рівня розвитку її когнітивного потенціалу, від її артикуляційних навичок.  

 

 

4.3. Лінгвостилістична своєрідність інфантичних віршованих текстів 

 

Слова живої мови характеризуються не тільки лексичним значенням і гра-

матичними ознаками, а й стилістичними рефлексіями, тобто сферою й частотні-

стю вживання, емоційним забарвленням чи його відсутністю [316, c. 127-129; 

2010, с. 153-155]. У поетичному тексті мова зазнає певних літературно-художніх 

трансформацій, внаслідок чого постає система нової мови, що є наче надбудовою 

над природною [14, с. 24]. Стиль віршованого твору вирізняється різноплановістю 

своїх можливостей, що видозмінюється залежно від форми прояву, часу, жанру, 

манери оповіді, особи автора [179, с. 75]. Як фольклорний продукт ІВТ є мистецт-

вом, в якому "закладено" максимальне використання стилістичних засобів і пое-

тичних образів.  

Основною умовою для емоційного використання слова є здатність самого 

слова виражати почуття. Випадки використання емоційно забарвленої лексики 

трапляються в усіх "згустках" знань ДДВ, у всіх концептуальних доменах: ЛЮ-

ДИНА, ПРИРОДА, ПОБУТ, РОЗВАГИ та СУСПІЛЬСТВО. У випадку емоційної 

лексики ІВТ йдеться про: 

 органічно емоційні слова – такі, що є позитивно чи негативно емоційно за-

барвленими: (Е-27) Run, run, you dear little mouse, | Run quickly ‘round the house, | 

For kittycat is catching up, | And she might eat you for her sup!; 

 слова, до лексичного значення яких емоційність привноситься афіксами: 

(Р-2) How many ducklings | Can you see? | Quack, quack, quack – | One, two, three!; 

 дитячі креативізми (інфантилізми) – короткі слова, часто з "гармонією го-

лосівок" [105, c. 46], здебільшого поетично забарвлені: (З-104) Rub-a-dub-dub, 

three man in a tub, | And who do you think they be? | The butcher, the baker, the can-

dlestick maker, | Turn them out, knaves all three.  
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Використовуючись у якості емотивно забарвлених одиниць, такі слова на-

бувають в ІВТ певної стилістичної маркованості та вживаються як преферентні 

стилістичні фігури, як і евфонічні та фоностилістичні засоби. Але особливою 

значущості набувають вони, коли сумісно використовуються в тексті шляхом 

своєї конвергенції. 

 

4.3.1. Преферентні стилістичні фігури.  Стилістичні фігури – це за-

сіб виразності, заснований на поєднанні мовних одиниць у тексті [170, с. 144-

146], що відбиває специфічний спосіб побудови самого мовлення [35; 36; 108; 

119; 205; 362; 363; 364; 365; 377; 378; 379; 380; 381]. Вони, поділяючись на фігу-

ри думки (figurae sententifrum schemata) та фігури слова (figurae verbotum) [118, 

с. 576], охоплюють чотири класи, актуальні для природних мов: фігури едиції, 

фігури субституції, фігури елімінації та фігури позиціювання [242].  

Спостереження показали, що для ІВТ актуальними є два перші типи стиліс-

тичних фігур – фігури едиції (епітет, антитеза, ампліфікація) та фігури субсти-

туції (гіпербола, мейози, літота, метафора, персоніфікація, симілі). 

Фігури едиції (додавання), пов’язані з прийомами поєднання значень оди-

ниць одного або різних рівнів [31, с. 375], становлять в ІВТ 57% від лексико-

стилістичних засобів, а серед них особливо продуктивними є епітети (49%), ам-

пліфікація (34%) та антитеза (17%) – див. Додаток Л. 

Незначні об’єкти буденного життя стають цікавими та незвичними для ад-

ресата ІВТ шляхом використання епітетів, які є художнім визначенням пред-

мета, об’єкта, явища, процесу, ситуації, що виокремлює, підкреслює, посилює 

існування ознаки предмета, яка може повторювати чи оновлювати певне значен-

ня слова [191, с. 20]. Звичні речі епітет ніби повертає нам іншою стороною, 

змушує їх оцінити по-новому, дозволяє помітити прекрасне у простому: (З-29) 

Glittering points | That downward thrust, | Sparkling spears |That never rust. 

Характерною особливістю епітетів у ІВТ є деяка казковість чи навіть омрія-

ність. Світ подається як чарівне дивацтво, де все має позитивно налаштоване за-
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барвлення, де добро панує над злом. Навкруги все осяяне любов’ю. Тут вжива-

ються такі епітети, як crystal, clear, golden, happy, soft, sparkling та ін. Пор.: (C-1)  

Pretty Kitty Creighton had a cotton batten cat. | The cotton batten cat was bitten by a 

rat; (Е-93) Happy little kernels of corn are we, | Wrapped up in our jackets of white; | 

We hop and we pop, | We’re so full of glee, | Hopping ‘til we pop just right!  

Епітети наділяють об’єкти, предмети, явища, описувані в ІВТ, якоюсь інди-

відуально-неповторною ознакою, надають їм живописності,  розгортають  пота-

ємний смисл, наділять піднесеним емоційним настроєм. Беручи до уваги те, що 

ДДВ кожного дня пізнає щось нове, епітет сприяє карбуванню в її уяві специфіч-

них властивостей описуваного найвлучнішим чином. Так, овочі ДДВ розрізняє 

за кольором, смаком, формою: (С-34) black, white, green, yellow, rosy, round, 

sweet тощо: Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread. | Spread it thick, say it 

quick!; (З-32) A golden apple does appear. | No doors are there to this stronghold | 

Yet thieves break in and steal the gold. З цієї причини епітет використовується в 

ІВТ частіше за всі інші стилістичні прийоми: у екшен-віршах він зустрічається в 

60% текстів, у загадках – 46%, у скоромовках – 38%, а в рахівничках – 12%. 

Поряд із цим посилення виразності в ІВТ здійснюється за допомогою амп-

ліфікації – накопиченням одноманітних висловлень, що реалізується збігом си-

нонімів, антитез або може набувати вигляду градації [424, с. 20; 426, с. 18]. Мова 

ДДВ сповнена прикметниковою ампліфікацією, а саме на позначення кольорів: 

(З-1) I am purple, yellow, red, and green | The King cannot reach me and neither can 

the Queen. Ампліфікаційний перелік трапляється у межах доменів ЛЮДИНА, 

ПРИРОДА, ПОБУТ, тому тут наявні такі сфери-домени, як FAMILY, ANIMALS, 

PLANTS, FOOD: (Р-30) How many zebras | Can you see? | Mummy, daddy, baby –| One, 

two, three!; (З-86) The calf, the goose, the bee, |The world is ruled by these three . Амп-

ліфікація може відбуватися не лише на лексичному, а й на фразеологічному рівні: 

(С-34) Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread. | Spread it thick, say it quick!  

Існують і певні жанрові особливості ІВТ у використанні ампліфікації. Для 

рахівничок специфічним є числівникова ампліфікація, причому перелік чисел у 

межах одного-десяти: (Р-49) One, two, three, four, | Mary at the cottage door, | Five, 
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six, seven, eight | Eating cherries off a plate. Відмінною рисою англомовних ІВТ є 

ампліфікація, де чинності набувають найменування членів монархічної родини, 

що пов’язано з політичними поглядами та життям англійців: (З-13) Kings and 

lords and Christians raised them | Since they stand for higher powers | Yet few of them 

would stand, I’m certain, | if women ruled this world of ours. Ампліфкація наявна у 

44% екшен-віршів, у 32% рахівничок, 25% загадок і 11% скоромовок. Таке її 

поширення пов’язане з бурхливою уявою дитини, її емоційністю, що вимагає 

всебічної характеризації описуваного об’єкта.  

Часто стилістичне аранжування ІВТ відбувається й у порівняльно-опозицій-

ний спосіб, коли ДДВ протиставляє поняття їх властивостям і якостям, що має 

своїм наслідком антитезу – використання різко протилежних понять для поси-

лення виразності (25% загадок, 14% екшен-віршів, 7% рахівничок і скоромовок).  

Антитеза вживається для зображення алогічної, на погляд дитини, поведін-

ки: (З-9) I can run, but never walk, | Often a murmur, never talk, | I have a bed but 

never sleep, | I have a mouth but never eat. | What am I? Антитеза трапляється й 

при описі розмірів ((З-17) The longer she stands, | The shorter she grows), погоди, 

стихій ((Р-31) Three for wind and four for earth | Five for fire, six for rain), просто-

рових орієнтирів ((Е-127) Bounce it here, bounce it there, | Bounce it outside any-

where!...| This one rule you must abide: | Please don’t bounce your ball inside!); ко-

льорів ((З-65) The land was white, | The seed was black…) тощо. Поширена антите-

за й у зображенні важливих подій та емоцій ((Р-44) One for sadness, two for mirth; 

| Three for marriage, four for birth; | Five for laughing, six for crying…; (З-26) What 

does man love more than life | Fear more than death or mortal strife), релігійних 

явищ (Р-38) …Eight for heaven, nine for hell, | And ten for the devil’s own sell’; со-

ціоекономічного статусу ((З-7) All poor people have it, | And all rich people need it). 

Стилістична едиція спрямована на зображення омріяного та казкового з по-

дихом чарівності та пестощів. Натомість антитеза та ампліфікація посилюють 

буденність життя. Під вплив антитези потрапляють такі явища, як розмір, при-

родні умови, просторові орієнтири, кольори тощо. Ампліфікація актуалізується в 

ІВТ для характеристики кольору, їжі, родини, тварин, рослин тощо. Усі стиліс-
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тичні прийоми едиції спрямовані на більш емоційне насичення реалій людського 

буття в уяві дитини. 

Фігури субституції (заміни) поділяються на фігури кількості та фігури яко-

сті [31, с. 366-367; 119, с. 210-214]. Мова ДДВ відзначається насамперед поши-

реністю фігур якості – 57% (Додаток Л).  Серед фігур якості в ІВТ домінують 

персоніфікація (54%), порівняння (29%) і метафора (17%).  

Для посилення емоційності використовуються метафори – образні побудо-

ви, когнітивною основою яких є уподібнення об’єктів, що належать різним сфе-

рам онтології [180, с. 57]. Метафора – "важливий засіб подання та осмислення 

дійсності" [370, с. 20] за допомогою вживання слова у переносному смислі з ме-

тою підкреслення подібності певних ознак.  

Призначення метафори в ІВТ полягає в посиленні образної атрактивності 

тексту. Пор.:  (Е-101) Pretend that we’re little frogs,… | Pretend that we’re little 

fish,…| Pretend that we’re little birds,… | Pretend that we’re little babes… Домінант-

ною сферою-перенесенням (доменом) метафор в ІВТ є концепт KINGDOM: Who is 

the King of Hearts? | Sam. | Who is the Queen of Hearts? | Pam. | One, two,The Knave 

of Hearts will be you! [Р-6]; Carrot, cabbage, and potato, | Spinach, radish and tomato, 

| All live in freedom, | In the vegetable kingdom [Р-58]. Хлопців і дівчат називають 

king і queen, наголошуючи їхню значущість для дорослих, вказуючи, що саме ді-

ти є головними, що їм адресовано всю увагу й любов. Так у поетичній метафорі 

відбувається наближення двох далеких один від одного класів об’єктів. 

Метафора примушує звернути увагу на певну схожість (часто нову, неспо-

дівану) між двома й більше предметами [332, c. 45]. Це банальне, але вірне спо-

стереження дозволяє зробити деякі узагальнення стосовно ролі та місця метафо-

ри в ІВТ, а саме: сприймаючи її, дитина прагне виокремити подібне серед кіль-

кох об’єктів певної множини, знайти в них спільні та відмінні риси, акцентувати 

їхню подібність за тією чи іншою ознакою. Все це стимулює не лише розвиток 

естетичного смаку, а й інтелектуальних здібностей. Метафора навіть у ІВТ ви-

конує функцію "творення багаторівневого смислу, що потребує зусиль з боку 

реципієнта" [260, с. 36]. Найхарактернішою метафора  є  для рахівничок, адже 
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саме в них дитина уявляє / ототожнює себе з певним героєм, який буде брати 

участь у подальшій грі та виконувати відповідні дії. 

Окрім метафоричних рефлексій, ІВТ властива й персоніфікація (уособлен-

ня) – стилістична фігура, що дає уявлення про яке-небудь поняття чи явище 

шляхом зображення його у вигляді живої особи, наділеної властивостями цього 

поняття. Персоніфікація – презентація природних явищ, людських якостей, по-

нять в образі людини [437, с. 1226]. 

Під "вплив" персоніфікації потрапляють не лише об’єкти, відомості про які 

накопичено в домені ПРИРОДА ((Е-11) Autumn leaves when they’re tired, | Settle 

down in a heap; (Р-12) Granny’s goose | Wears the shoes…), яким властиві в інфан-

тичній уяві людські вчинки, настрої, стани, відчуття, але й речі повсякденного 

вжитку – об’єкти, відомості про які відображено в домені ПОБУТ ((Р-20) Ten 

umbrellas like the rain. | Ten umbrellas jump and run…; (Р-42) A cuckoo clock | Says 

"tick-tock"…). Характерними діями для цих об’єктів є ті, що ДДВ здатна викону-

вати вже сама: to go, to sing, to smile, to cry, to jump, to run, to wear, to put on то-

що: (Е-1) The mischievous raven | Flew laughing away | Bumpety, bumpety, bump! 

Персоніфікація є чи не найголовнішим прийомом дитячого мовлення, адже 

все, що оточує ДДВ, сповнено людськими вміннями та можливостями. У рахів-

ничках вона поширена у 35% текстів, у скоромовках і екшен-віршах – 21%, а у 

загадках – 9%. Персоніфікованими найчастіше виявляються в ІВТ тварини, рос-

лини та речі. Уособлення відбувається на тлі виконання тих видів діяльності, які 

дитина спроможна робити власноруч, і саме ці дії вона "перекладає" на оточую-

че середовище.  

Для висвітлення зовнішньої подібності порівнюваних об’єктів, щоб зробити 

їх "легко уявними для адресата" [285, с. 219], використовується порівняння (си-

мілі). Задля запобігання "прісного" опису ІВТ звертається до образного порів-

няння, що поєднує риси об’єктів, які не мають безпосереднього зв’язку один з 

одним. При цьому значення образного порівняння випливає не з самого слова, а 

з його відображення в іншому предметі [40, с. 104]. Симілі – порівняння двох 

об’єктів на основі схожості [338, с. 22-23], "троп, який полягає в поясненні одно-
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го предмета через інший, подібний до нього за допомогою компаративної 

зв’язки" [419, с. 561].  

За допомогою симілі відбувається поетизація мовлення у 14% екшен-віршів, 

у 13% скоромовок, у 11% загадок і 2% рахівничок. Частіше за все цей прийом 

трапляється в екшен-віршах, адже вони вказують на дії, які повинна виконувати 

дитина, а такі дії нерідко властиві тваринам, рослинам та іншим об’єктам, що й 

зумовлює застосування порівняння. 

Нерідко в ІВТ спостерігається перенесення значень у сферу природи, що до-

зволяє окреслити об’єкт не лише за формою, а й надати йому різнокольорового 

забарвлення, характеристик запаху, структури, фізичних властивостей тощо: (З-

27) The middle brother’s tall and slim | And keeps a steady pace | The youngest runs 

just like the wind, | A-speeding through the race. Панівним доменом ІВТ є концепт 

ПОБУТ, де порівнюються об’єкти з речами повсякденного вжитку: (З-46) I spit 

like bacon, am made with an egg, | I have plenty of backbone but lack good legs,| I 

peel like an onion but still remain whole,| I’m long like a flagpole, yet fit in a hole | 

What am I?  

Художнє / поетичне порівняння виконує в ІВТ характеризувальну функцію, 

яка є наслідком денотативного та конотативного значень, хоча в них актуалізується 

головним чином конотативне значення, адже конотат має двоплановий характер. 

Оскільки симілі спрямоване на передачу нової образної інформації про об’єкт, ко-

нотативне забарвлення важливе для сприйняття явища / предмета таким, яким він 

насправді є. Так, ДДВ у своїй уяві порівнює змія з цибулею на основі подібності – 

зміни зміїної шкіри та лушпиння овочу (I peel like an onion), а розмір тварини дещо 

перебільшена та порівнюється з флагштоком (I’m long like a flagpole).  

Фігури кількості становлять у ІВТ 43% (Додаток Л), серед яких переважне 

місце належить гіперболі (63%), мейозису (20%) та літоті (17%). 

Гіпербола – прийом навмисного перебільшення властивостей предмета або 

явища (нерідко тією мірою, якою вони реально не існують) [31, с. 368], універ-

сальний тип бачення світу [203, с. 3], перебільшення будь-якої ознаки об’єкта з 

метою охарактеризувати його більш образно [257, с. 8]. Використання цього 
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прийому в ІВТ пояснюється оцінюванням речей з боку ДДВ відповідно до віку, 

в результаті чого об’єкти здаються їй величезними та неосяжними, а надмірна 

емоційність породжує підвищену реакцію, що створює ефект казковості  та  ча-

рівності. Так, у загадці (З-26) What does man love more than life | Fear more than 

death or mortal strife… емоційне сприйняття вподобання та неподобства сягає 

меж життя і смерті. Подібні гіперболічні описи почуттів виражаються також за 

допомогою порівнянь і допоміжних сполучників more than: (Е-105) …I will love 

you, more than I have to….  

Такий засіб посилення, як повтор, теж "працює" на перебільшення: (Е-24) The 

fish I caught was THAT big! | THAT big! THAT big!  Гіпербола в ІВТ може утворюва-

тися шляхом використання традиційної суперлативної частки very ((З-60) There is a 

bird of great renown, | Useful in city and in town; | None work like unto him can do; | 

He’s yellow, black, red, and green, | A very pretty bird I mean; | Yet he’s both fierce 

and fell: | I count him wise that can this tell або підсилювального слова-префікса su-

per- ((Е-60) He opened his mouth | And out it flew | A giant super loud | «ACHOO!»). 

Гіпербола може утворюватися в ІВТ також на морфемному рівні – за допомогою 

прикметників вищого ступеня порівняння, додавання суфікса -est: (Е-65) This wee 

finger is the baby, | Dearest, sweetest, best of all.  

У загадках гіпербола використовується найактивніше (21%), що можна по-

яснити акцентуацією певних рис, характерних для закодованого слова, на які 

слід звернути увагу. Через свою наближеність до реального буденного життя у 

скоромовках гіпербола поширена менше (13%), ніж в інших ІВТ. 

Протилежний гіперболі прийом – мейозис – для висловлення навмисного 

применшення властивостей предмета чи явища [31, с. 368], особливості навко-

лишніх об’єктів, якісна характеристика предметів дещо зменшується, стає менш 

важливою. Випадки вживання мейозису в ІВТ є одиничні порівняно з гіпербо-

лою. Так, у рахівничках він трапляється у 4% текстів, у загадках у 5%, у скоро-

мовках та екшен-віршах – по 7%. 

Реалізація мейозису в ІВТ здійснюється суфіксальним способом, шляхом 

додавання до прикметника заперечного суфікса –less: (Е-67)…I’m a dull senseless 
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blockhead, ‘tis true, when I’m young… Применшення фактів дійсності презенту-

ється й прислівником never: (Р-40) Midsday's child seeks things of the soul. | On 

Gamesday born – will never win, | Bakeday birth fates a child too thin -| But a 

Fastday tot will surely thrive, | Double chins ere he comes to wive. 

Різновидом мейозису є літота – применшення якісної ознаки шляхом її 

повного або часткового заперечення. До структури цієї фігури вводиться  запе-

речна частка not: (Р-16) Three slices of sausage – | It won’t be bad! It is really not 

quite right) та ін. Застосування такого прийому вказує на "стриманість судження, 

обережність висловлення" [31, с. 369]. Літота також мало властива ІВТ: у рахів-

ничках і загадках вона наявна лише у 7% текстів, у екшен-віршах – 4%, а у ско-

ромовках – 2%. Цей факт свідчить про ще слабку сформованість мислення ДДВ 

"від протилежного". 

Таким чином, стилістичні фігури додавання (епітет, ампліфікація, антитеза) 

та субституції (гіпербола, мейозис, літота, метафора, персоніфікація, симілі), 

сферою-перенесенням в яких слугують речі побуту, флора та фауна, створюють 

в ІВТ атмосферу чарівного, нереального, казкового. Вони підкреслюють в ІВТ 

емфатичність думки і гостроту сприйняття дитиною навколишнього світу. 

 

4.3.2. Евфонічні та фоностилістичні засоби . Звуковою організацією 

мовлення та естетичною роллю звуків займається окремий розділ стилістики – 

фоніка. Фоніка дає оцінку особливостям звукової будови мови, визначає харак-

терні для кожної національної мови умови благозвуччя (евфонії), осмислює фо-

нетичні прийоми виразності, вчить найбільш досконалому художньо виправда-

ному та стилістично доцільному звуковому вираженню думки [201, с. 207]. Зву-

кова виразність мови полягає передусім в її благозвуччі, гармонії, використанні 

ритму, рими, алітерації, асонансу тощо. 

Попри те, що фонетична система мови найбільш віддалена від змісту, в ІВТ 

саме звучання відіграє значну роль. Відомі різні теорії, що обґрунтовують зв’язок 

звучання зі змістом. Існує первинний звукосимволізм (ономатопея) та вторинний 

звукосимволізм (звукозапис) [263, с. 24]. 
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До первинного звукосимволізму належать номінації, засновані на звуко-

наслідуванні, чи ті, що використовують звукову символіку.  Серед них у ІВТ 

можна зустріти лексеми типу crispy – ‘хрумкий’ (саме слово наче хрумтить), 

whisper – ‘шепотіти’: (Р-59) I know a worried glow-worm | I wonder what the matter 

is? | He seems so glum and gloomy | Perhaps he needs new batteries! Постійне повто-

рення губно-губного приголосного [w] створює ефект напруженості, неспокою. 

З точки зору первинного символізму, більш цінними є лексеми glum і gloomy, 

які вже одним своїм звучанням дають зрозуміти, що черв’як похмурий і засму-

чений. Вторинний же символізм створює загальну поліфонію тексту, надаючи 

усьому твору жартівливого чи печального звучання, забезпечуючи відповідний 

емоційний тон. Так, у (Е-122) Eyebrows plucked, tummy tucked | Eyelids lifted, ble-

mishes shifted | Buttocks hitched, lost hair re-stitched | Neck tightened, cheekbones heigh-

tened, pupils brightened | Legs extended, nose unbended, ears amended регулярне по-

вторення дієслова у поєднанні з іменником створює атмосферу завершеності дії. 

Певна кореляція звучання та значення, тобто звуко-смислові зв’язки, не є 

фактом системи мови, а виникають лише разом із текстом та є оказіональними. 

Розрізняють три типи асоціацій: лексичні, кінестичні та акустичні. В основі лек-

сичних асоціацій лежить подібність звукової оболонки слів, об’єднаних єдиною 

тематичною ознакою: Rain drizzles on the car park | Light dazzle in the arcade [С-

58]. Так, якщо в системі мови ці слова не є синонімами, то тут проявляється кон-

текстуальна синонімія, що забезпечує зв’язність тексту.  

Кінестичні асоціації виникають в ІВТ у результаті близькості артикуляцій-

них відчуттів при вимовлянні окремих звуків. Часто лексичні та кінестичні асо-

ціації діють одночасно: (С-50) Bats! | Chitter | Chatter | Twitter | Critter | Skitter | 

Flutter | Flitter | Jitter | Zigger | Zagger | Quicker | Gnadder | Fitter | Fatter | Bats! Аку-

стичні асоціації, викликані фізичними властивостями звуку, пов’язані з ономато-

пеєю. Дуже часто всі три типи асоціацій зустрічаються в ІВТ: (Р-60) Warlock 

whisper | Coffins creak | Tombstones tumble | Spirits speak | Phantoms frolic | Monsters 

moan | Serpents slither | Gremlins groan | Crones cackle | Demons dance | Am I staying? 

| Not a chance! Перш за все, слід відзначити кінестичні асоціації, що забезпечу-
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ються алітерацією: [w] – [w] (warlock whisper), [k] – [k] (coffins creak). Звертає на 

себе увагу й кількість звуконаслідувальних слів – таких, як moan, groan, cackle, 

tumble. Їх роль у створенні образності не може бути порівняна ні з якими інши-

ми стилістичними прийомами чи виражальними засобами.  

Однак ще більшу вагу має вторинний звукосимволізм. У його основі лежать 

різні асоціації звуків зі змістом, виникнення відповідностей між звучанням і зна-

ченням. Матеріальна сторона слів, що використовується мовцем, "приводить до 

життя" їх зміст завдяки тісному зв’язку з досвідом адресата. Скупчення дієслів, 

кожне з яких означає відхилення від норми (не talk, а murmur; wisper, groan) 

створює моторошний ефект: (З-9) I can run, but never walk, | Often a murmur, nev-

er talk, | I have a bed but never sleep, | I have a mouth but never eat. | What am I? Че-

рез матеріальну оболонку слів взаємодіє світ понять, значень, відчуттів. Мовець 

використовує такі номінації явищ матеріального світу, які викликають безпосе-

реднє уявлення про жахливе видовище. Звукове аранжування допомагає йому 

передати основний лейтмотив – похмурість, моторошність. 

Ономатопея (первинне звуконаслідування) – комбінація звуків, що імітують 

природу (подих вітру, шепіт листя, шум моря), предмети довкілля (гуркіт авто, 

дзвінок у двері) [79, с. 36], людей (зітхання, сміх) і тварин [52, с. 124]. Пор.: (Р-61) 

Merry are the bells, | And merry would they ring, | Merry was myself | And merry could 

I sing; | With a merry ding-dong, | Happy, gay and free | And a merry sing-song… . 

Звертають на себе увагу й звуконаслідувальні слова в ІВТ ring, ding-dong, sing-

song. Їх роль у створенні образності значна. Вони допомагають не тільки уявити, а 

й наче відчути, а то й "почути" кожен рядок ІВТ.  

Загалом звуконаслідування набуває в ІВТ двох видів – прямого та непрямо-

го. Пряме містять слова, що безпосередньо імітують звуки: (Р-62) Their wings 

were blue | And they sang "Tilly-loo", | Till away they flew. У даному випадку не 

важко здогадатися, що йдеться про щебіт птаха, оскільки маємо референції кри-

ла та співу, які одразу вказують на джерело звуку. У (Р-63) безпосередньо назва-

на тварина, щоб підказати, що це за такі таємничі звуки: (Р-63) This little pig had 
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roast beef, | This little pig had none, | And this little pig cried: “Wee-wee-wee”, | All 

the way home.  

При непрямому звуконаслідуванні йдеться про комбінацію звуків, спрямо-

ваних на створення т. зв. "відлуння змісту". Зокрема, про жування гумки, у 

зв’язку з чим вжито довгі голосні, як у (С-65) Googey-goo for chewy chewing | 

That’s what that Goo-Goose is doing | Do you choose to chew goo too, sir?  

Найбільш вживаним стилістичним прийомом в ІВТ є пряма ономатопея: (Р-

64) Cuckoo, cuckoo, cherry tree | Catch a bird and give it me | Let the tree  h high or 

low | Let it hail or rain or snow. Знайомлячись з реаліями світу, дитина часто вда-

ється до імітування тварин: (Р-2) How many ducklings | Can you see? | Quack, 

quack, quack – | One, two, three! Подібні ІВТ супроводжуються вказівками на 

джерело звуку, ілюструючи їх: (Р-4) I've got a hen | Who says, | "Cluck, cluck, | It's 

a golden egg, | Good luck, luck, luck! " | One, two, | This egg is for you! 

Як і у вищенаведеному, так і в ІВТ нижче мовець вдається до використання 

алітератів – графічного позначення, що приблизно імітують звук: (Р-65) Sssssh! 

Can you hear a roar? | Someone’s on the trail… | That’s lion, and he wants to know | 

Do you have a tail? Однак і багато інших явищ знаходять своє відображення у 

звуконаслідуванні: (Р-66) Merry are the bells, | And merry would they ring, | Merry 

was myself | And merry could I sing; | With a merry ding-dong, | Happy, gay and free | 

And a merry sing-song…  Кожен характерний звук одразу ж супроводжується ко-

нотаціями, описом чи прямою вказівкою на своє джерело. 

Науковці вказують на особливу художню організацію мовлення – "музичну" 

[261, с. 9]. Музична гармонія створюється в ІВТ не в останню чергу за рахунок 

алітерації та асонансу. Обидва засоби виступають як основні ознаки, що відріз-

няють поетичний текст від прозового. Алітерація та асонанс за своєю природою 

більш придатні для побудови звукових картин, аніж для евфонії.  

Алітерація (навмисне багаторазове повторення однакових чи акустично по-

дібних приголосних звуків у близькій послідовності) використовується переважно 

задля кращого запам’ятовування твору, гасла. Вона є частим прийомом рекламної 

сфери [79, с. 35]. ІВТ, утворені подібно до гасел, глибше закарбовуються у пам'яті 
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завдяки цьому прийому: (Р-67) “A toffee, perhaps”, I suggested | “Or a teapot or 

even your tie, | Or some toast or a thread…” | But he shook his gray head | As a tear 

trickled out of an eye. Тут неодноразово повторюється проривний [t], до того ж, в 

усіх словах він стоїть першим. Це так званий "музичний акомпанемент", який є в 

нагоді для створення відповідної емоційної атмосфери [52, с. 127]. У (С-64 маємо 

справу з кількаразовим повторенням дзвінкого проривного [b], що наче дозволяє 

почути невдоволене буркотіння героя: (С-64) I can’t blab such blibber-blubber | My 

tongue isn’t made of rubbe. Всі ці особливості роблять вірш надзвичайно мелодій-

ним, таким, що відповідає казковій, дещо відірваній від реальності красі ІВТ. 

Алітерація є одним із найдавніших стилістичних прийомів. Більше того, дав-

ньоанглійське віршування було повністю алітераційним, бо будувалося на 

обов’язкових звукових повторах у певних частинах вірша [175, с. 50]. Кожне ло-

гічно наголошене слово рядка розпочиналося однією й тією ж літерою [52, с. 

127]. Алітерація поширена у віршованих текстах завдяки певному мелодійному 

та емоційному ефекту, який вона створює. Пор.: (С-60) Knox in box, Fox in socks | 

Knox on Fox, in socks in box | Socks on Knox, and Knox in box | Fox in socks on box 

on Knox. Навіть така беззмістовна, на перший погляд, "тарабарщина" слугує для 

освоєння дитиною найпростіших рухів і навичок, створює особливий ритм і на-

стрій, розвиває її уяву. Наступний ІВТ ілюструє, як алітерація виводить ДДВ за 

рамки її звичного світу: (С-61) Dick had a dog, the dog dug. The dog dug deep | 

How deep did Dick’s dog dig? | Dick had a duck, the duck dived. The duck dived deep 

| How deep did Dick’s duck dive? | The Dick’s duck dived as deep as Dick’s dog dug. 

Багато ІВТ не обмежуються повторенням лише одного звуку. В (С-63) у ко-

жному рядку повторюється й інший звук: (С-63) Children chewing chocolate chips 

| Are standing at the station | And taking turns to try to teach | A little information. 

Така репрезентація є цінною з точки зору евфонії, яка може порушуватися над-

мірним накопиченням одного й того ж звуку. У цьому ІВТ голосні та приголосні 

використовуються гармонійно, немає скупчення ні одних, ні інших. 

Асонанс – прийом, що полягає у навмисному багаторазовому повторенні 

однакових чи акустично однорідних голосних звуків у близькій послідовності з 
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метою звукової та змістової організації висловлення [424 1971, с. 37; 426, с. 29]. 

Асонанс створює неабиякий мелодійний ефект. Він є вельми доцільним у ІВТ, 

оскільки дитину приваблює не стільки тема і зміст твору, скільки кумедно пере-

плетені слова та ладне звучання. Пор.: (Р-68) So I reached for hip-hop cap | Got 

into egg-leg tap | Broke into laughing rap. 

Часто асонанс трапляється в поєднанні з алітерацією: (С-25) Through three 

cheese trees | Three free fleas flew | While three fleas flew | Freeze breeze blew | 

Freeze breeze made | These three free fleas sneeze. Використання такого прийому в 

ІВТ робить її не тільки цікавою, але й корисною для засвоєння мови дитиною. 

Адже не дарма на подібних поєднаннях алітерації та асонансу базуються скоро-

мовки, що логопедично сприяє розвитку мовлення ДДВ. 

Для того щоб створити належний фонетичний ефект, мовцеві іноді доводиться 

жертвувати змістом [52, с. 127]. Однак ІВТ не призначені для викладу серйозних 

проблем чи створення складних неоднозначних образів, коли вагу має кожне слово. 

Саме при створенні ІВТ повноцінно використовуються подібні прийоми. 

Обидва стилістичні прийоми вживаються для створення єдиного ефекту – 

евфонії, призначеної для приємного з фонетичної точки зору та з погляду лек-

сико-стилістичних норм звучання окремих елементів – звуків, звукосполучень, 

словосполучень та всього речення [418, с. 73]. 

Стилістична специфіка ІВТ полягає у використанні як експресивних, емо-

ційних елементів, так і загальновживаних слів, що допомагає зобразити щирість 

почуттів дитини. З цією метою в ІВТ вживаються прийоми різних рівнів. У ІВТ 

поширені гіпербола, літота, мейозис, епітети, антитеза, ампліфікація, метафора, 

персоніфікація та порівняння, алітерація та звуконаслідування. "Покликання" 

стилістичних засобів ІВТ – передати світ у чарівному сяйві, омріяній казковості.  

 

4.3.3. Конвергенція стилістичних фігур, засобів і прийомів. 

Особливого поширення поняття конвергенції  отримало  в  стилістиці  завдяки 

М. Ріффатеру [225], хоча воно згадується й іншими стилістами [31; 52; 61; 79; 
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191; 247; 407; 411 та ін.]. А.М. Мороховський вважає конвергенцію скупченням 

на невеликому відрізку тексту певної кількості стилістичних прийомів [175, с. 32].  

Конвергенцію тлумачать і як засіб посилення виразності, що складається в 

концентрації в якому-небудь відокремленому місці тексту пучка виразних засобів, 

які беруть участь в реалізації однієї і тієї ж стилістичної функції [276, с. 237]. Так, 

у (С-64) One moisty, moisty morning | When cloudy was the weather |There I met an 

old man | Clothed all in leather наявна низка стилістичних прийомів, серед яких 

ампліфікація, повтор, епітети, алітерація, інверсія. Взаємодіючи, стилістичні при-

йоми відтіняють, висвічують один одного. 

Г.А. Копніна зазначає, що в більшості випадків про стилістичну конверген-

цію говорять тоді, коли у здійсненні єдиної стилістичної функції беруть участь 

засоби різних рівнів [118, c. 61]. Вважаємо за доцільне приєднатися до думки 

І.А. Соловейчик-Зільберштейн [247], який пропонує якісну  класифікацію  кон-

вергенції за віднесеністю стилістичних прийомів до різних рівнів – лексичного, 

лексико-синтаксичного, фоно-лексичного та змішаного. 

Власне лексична конвергенція є однією з поширених стилістичних моде-

лей. Зокрема, в ІВТ часто трапляється злука епітету й симілі, завдяки  чому  по-

рівнюються певні якості двох предметів, серед яких один є добре відомим дити-

ні, а другий – ні. Якісно-описові епітети допомагають поширити коло знань ДДВ 

про вже раніше набуті поняття. Так, у (З-32) In the marble walls as white as milk, | 

Lined with skin as soft as silk, | Within a fountain crystal clear мармурові стіни порів-

нюються з більш звичною річчю – з молоком. Посилення характерної ознаки 

шкіряних виробів відбувається не лише за участю прикметника "м’який", але й з 

порівнянням "як шовк", тобто поряд з м’якістю додається й ніжність, приємність 

на дотик. У такій комбінації основними функціями конвергенції є висунення на 

перший план важливих рис повідомлення, забезпечення зв’язності і цілісності 

ІВТ шляхом встановлення зв’язків між його частинами, створення естетичного 

контексту, надання експресивності.  

Лексико-синтаксична конвергенція попри те, що "вкрай складно знайти 

межу між синтаксичною та стилістичною конвергенцією" [247, с. 7], трапляється 
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в ІВТ доволі часто. Втілення емоційності сприйняття світу тут відбувається саме 

за допомогою синтактико-стилістичних прийомів. Пор.: (Р-12) Granny’s goose | 

Wears the shoes. | The shoes are red and stout. | Who goes out? | One, two, | Out go 

you!, в якому стилістичним прийомом є ампліфікація, що репрезентується разом 

з однорідними членами, а також уособлення. Разом ці засоби спрямовані на 

створення казковості. 

У потоці мовлення ДДВ не обмежує себе використанням лише одного стиліс-

тико-синтаксичного прийому, а тому ампліфікація може бути посилена перифра-

зом (С-26) або повтором (Е-21). Пор.: (С-26) One smart fellow, he felt smart. | Two 

smart fellows, they felt smart. | Three smart fellows, they felt smart. | Four smart fellows, 

they felt smart. | Five smart fellows, they felt smart. | Six smart fellows, they felt smart або 

повтором (Е-21) Can you be a sunbeam, | A sunbeam, a sunbeam? | Can you be a 

sunbeam? | Then show me what you’d do. | I can be a sunbeam, | A sunbeam, a sunbeam, 

| I can be a sunbeam, | And I’ll shine down on you! | Can you be a raindrop, | A raindrop, 

a raindrop? | Can you be a raindrop?, мета якого збігається з основною функцією 

мови – бути засобом спілкування. Адже повтор завжди пов’язаний з потребою ад-

ресанта донести думку до адресата.  

Повтор може допомогти краще зрозуміти сказане. К. Уеілс вважає, що він, 

виступаючи як яскравий прояв надлишковості в мові, за певних обставин (напр., 

коли "шуми" заважають успішній комунікації) є комунікативно мотивованим 

[411, с. 395]. Д. Таннен пише, що повтор дозволяє з великою швидкістю вислов-

лювати думку, обмірковуючи при цьому наступну репліку.  Він дає  адресату 

можливість сприймати інформацію з тією ж швидкістю, з якою вона надається 

адресантом [407, с. 137]. Пор.: (З-66) The cuckoo and the gowk, | The laverock and 

the lark, | The twire-snipe, the weather-bleak; | How many birds is that? Повтор мо-

же бути виражений не лише іменниками. Найчастіше він втілюється за допомо-

гою прикметників контрасту типу long – short, short – tall, fat – slim, grown – 

bought, painted – bare, round – square. В ІВТ протиставляються форми, розміри, 

кольори: (З-30) I can be long, or I can be short. |I can be grown, and I can be bought. 

|I can be  painted, or left bare. | I can be round, or square. | What am I?; Three bro-
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thers share a family sport: | A non-stop marathon | The oldest one is fat and short | 

And trudges slowly on | The middle brother’s tall and slim | And keeps a steady pace 

(З-27). Контрастна характеристика викликає полярний динамізм в уяві дитини, 

сприяє жвавості мислення. 

Безсполучникове повторення однорідних прикметників чи прислівників у 

ІВТ складає враження гіперболізації. Для виявлення захоплення розміром чи 

формою об’єкта, ДДВ, дивуючись фантастичністю зображуваного, може декіль-

ка разів наголошувати якусь особливу рису об’єкта: (З-73) I had a little sister, | 

They called her Pretty Peep; | She wades in the waters, | Deep, deep, deep! | She climbs 

up the mountains, | High, high, high; | My poor little sister, | She has but one eye. Ці 

приклади є ілюстрацією того, як завдяки прислівникам deep, high в одному ІВТ 

взаємодіють такі "конструктивні прийоми" [186, с. 113], як повтор, градація, па-

ралелізм. Функція подібного поєднання формує естетичне відтворення світу, 

стає засмобом художньо-образного вираження думки та реалізує інтенцію цільо-

вого впливу на слухача [23, с. 64].  

Фоно-лексична конвергенція відбиває стилістичну взаємодію прийомів фо-

нетичного та лексичного рівнів. Найчастіше це спостерігається в скоромовках і 

рахівничках. Пор.: (С-57) Mr. See owned a saw. | And Mr. Soar owned a seesaw. | 

Now See’s saw sawed Soar’s seesaw | Before Soar saw See, | Which made Soar sore. | 

Had Soar seen See’s saw | Before See sawed Soar’s seesaw, | See’s saw would not have 

sawed | Soar’s seesaw. | So See’s saw sawed Soar’s seesaw. | But it was sad to see Soar 

so sore | Just because See’s saw sawed | Soar’s seesaw! У межах цього ІВТ одночас-

но актуалізуються асонанс, алітерація та персоніфікація. Подібне використання 

асонансу й алітерації в поєднанні з прийомами лексичного рівня характерні саме 

для скоромовок, які створюють гру слів і звуків. Натомість рахівничкам властиве 

вживання прямого звуконаслідування з елементами роз’яснення джерела звуку в 

тісному зв’язку з персоніфікацією: (Р-42) A cuckoo clock | Says «tick-tock». | Who 

says «cuckoo» | You know too! Контакт подібних стилістичних засобів дозволяє ви-

словити чарівність, казковість оточення. 
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Змішана конвергенція поєднує в ІВТ стилістичні засоби лексичного, слово-

творчого, фонетичного та синтаксичного рівнів, тобто є комбінацію щонаймен-

ше трьох із них. Вона найбільш поширена в екшен-віршах: (Е-1) A farmer went 

trotting | Upon his grey mare, | Bumpety, bumpety, bump! | With his daughter behind him 

| So rosy and fair, | Lumpety, lumpety, lump! | A raven cried "Croak" | And they all 

tumbled DOWN, | Bumpety, bumpety, bump! | The mare broke her knees, | And the 

farmer his crown, | Lumpety, lumpety, lump! | The mischievous raven | Flew laughing 

away | Bumpety, bumpety, bump! | And he vowed he would serve them | The same the 

next day, | Lumpety, lumpety, lump! На фонологічному рівні наявні елементи звуко-

символізму Croak, які активізують розуміння вигуків птахів-воронів. На слово-

творчому рівні тут фігурують інфантичні креативізми Lumpety, lumpety, lump та 

Bumpety, bumpety, bump, лексичний рівень сповнений епітетів mischievous raven й 

т.ін., персоналізації A raven cried.  

Отже, стилістична конвергенція в ІВТ – це складний стилістичний прийом, 

що базується на взаємодії стилістичних засобів одного або різних рівнів (фоне-

тичний, словотворчий, лексичний, синтаксичний), у результаті чого реалізується 

єдина стилістична настанова. В ІВТ реалізується лексична, лексико-стилістична, 

фоно-лексична та змішана конвергенція. 

 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

Функціонально-семантична організація ІВТ пов’язана насамперед з їхнім 

специфічним аранжуванням граматичними (предикативними, синтаксичними) і 

стилістичними засобами.  

1. Предикативна організація ІВТ спирається на темпоральну, модальну та 

персональну мережі.  

1.1. Темпоральна мережа ІВТ базується переважно на часових формах 

теперішнього неозначеного, тоді як тривалі та доконані форми є маловживаними, 

а доконано-тривалі взагалі нехарактерними. Комбінаторика часових форм у ме-
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жах одного ІВТ спирається на дві можливості – гомо- і гетеротемпоральне 

оформлення тексту, серед яких переважає перше. При цьому часові відношення в 

ІВТ підтримуються або унаочнюються за допомогою лексико-граматичних 

засобів – темпоральних прислівників, темпоральних словосполучень, підрядних 

часу тощо. 

1.2. Модальна мережа ІВТ конституюється на основі засобів внутрішньої та 

зовнішньої модальності з превалюванням першої, яка постає у трьох своїх вия-

вах – імперативному, суб’юнктивому та індикативому. При цьому найбільш за-

требуваним тут є імператив, а в ньому – наказові речення з to let. Внутрішня 

модальність реалізується в ІВТ одно- та мультиплановою схемами: перша 

ґрунтується на поєднанні однакових елементів у межах одного й того ж ІВТ, 

друга – на поєднані різних елементів. Зовнішня модальність трапляється в ІВТ 

утричі рідше, а дитячий лексикон оперує переважно словами на позначення 

впевненості / переконаності, припущення / сумніву та схвалення / несхвалення. 

Зовнішня модальність може бути представлена як одно-, так і мультиплановою 

схемами.  

1.3. Персональна мережа ІВТ представлена активним станом, що є когнітив-

но сприятливим для дитини дошкільного віку. Близько половини ІВТ оформлено 

третьою особою однини, чверть – першою особою множини. При цьому персо-

нальна мережа ІВТ має два своїх вияви – одно- та багатоплановий. Одноплано-

вий корелює з оповіддю мовця від третьої особи однини, а багатоплановий є 

чинним при чергуванні прямої та непрямої мови. 

2. Синтаксична організація ІВТ, спираючись на просте і складне речення та 

їх комбінування, має своєю вихідною точкою мінімальну структурну схему, від 

якої відштовхуються всі процеси експансії реченнєвої матерії, що спричиняють 

активне варіювання і простого, і складного речень. Головним мотивом варіюван-

ня є пристосування реченнєвої форми до позамовного змісту, який значною 

мірою залежить від психолінгвальних особливостей дитини дошкільного віку, 

від рівня розвитку її когнітивного потенціалу та від її артикуляційних навичок.  
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2.1. Специфіка простого речення в ІВТ полягає як у використанні 

реченнєвих побудов, заснованих на традиційній структурній схемі, так і на тих 

відхиленнях від неї, що стосуються порушення порядку слів і "втручання" в ус-

талену структуру, які призводять до спрощення і поширення мінімальної 

структурної схеми. Останнє відбувається або за рахунок валентно не-

обов’язкових другорядних членів, або за рахунок однорідних членів, які можуть 

поставати у вигляді як синдентону, так і асиндетону. 

2.2. Складні речення, представлені в ІВТ пара-, гіпо- і політаксисом, 

тяжіють до свого оформлення засобами, характерними для розмовного регістру. 

У царині паратаксису домінують три синтаксичні значення – єднальність, 

протиставність і розділовість. При цьому безсполучниковий сурядний зв’язок 

трапляється в ІВТ утричі частіше, ніж сполучниковий. Вибірково ставиться ІВТ 

й до використання гіпотактичних речень, серед яких домінують побудови з 

підрядним з’ясувальним, означальним і обставинним. Преферентними синтак-

сичними значеннями тут виявляються з’ясувальність, означальність і умовність, 

які також є типовими для розмовного стилю. Шляхом комбінуванням зазначених 

паратактичних і гіпотактичних категорій використовується в ІВТ і політаксис, де 

почергово відбувається включення одного до складу іншого. 

2.3. Значна частина ІВТ оформлюється за допомогою комбінування просто-

го і складного речення за трьома моделями: "просте речення   паратаксис", 

"просте речення   гіпотаксис", "просте речення   паратаксис   гіпотаксис". Пе-

ревага віддається першій моделі, оскільки вона є когнітивно дещо менше наван-

таженою для сприйняття та відтворення дитиною певного стану речей.  

3. Стилістичне аранжування покликане завершити мовленнєвий візерунок 

ІВТ з огляду на його виразність, емоційність, благозвучність.  

3.1. Преферентними стилістичними засобами є фігури заміни (субституції) 

та фігури додавання (едиції). Серед фігур субституції особливого поширення 

набувають в ІВТ метафора, персоніфікація, гіпербола, симілі, мейозис і літота, 

які підкреслюють емоційність і емфатичність дитячого сприйняття дійсності. 

Фігури едиції (епітети, антитеза, ампліфікація) відбивають виразність, 
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зацікавленість, омріяність, надзвичайність буденного. Часто вони створюють в 

ІВТ атмосферу чарівного, нереального, казкового. 

3.2. Обидва стилістичні прийоми (субституція та едиція) часто використо-

вуються для створення єдиного стилістичного ефекту – благозвуччя (евфонії), 

що полягає у приємному з фонетичної точки зору та з огляду на використовувані 

засоби звучанні окремих елементів – звуків, звукосполучень, словосполучень та 

всього речення. Для цього широкого вжитку в ІВТ набувають звукосимволізм, 

асоціації, звуконаслідування, алітерація, асонанс.  

3.3. Іншим поширеним в ІВТ засобом виразності є конвергенція – викори-

стання різних стилістичних прийомів, фігур і засобів в одній точці тексту. 

Особливої актуальності тут набувають лексична (епітети   симілі), лексико-

синтаксична (ампліфікація   перифраз, ампліфікація   повтор, протиставлення   

епітет   синонімічна однорідність), фонолексична (поєднання: асонанс, 

алітерація, персоніфікація, епітет) та змішана конвергенції. 

 

Основні положення розділу висвітлено у працях [134; 135; 144; 145; 146; 147]. 
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ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ  

 

 

Дисертаційне дослідження, об’єктом якого стали англомовні ІВТ, стимулю-

валося насамперед усвідомленням антропоцентризму сучасного мовознавства та, 

відповідно, його спрямованістю на з'ясування соціокультурних підвалин мов-

леннєвої діяльності, при якому пріоритетним напрямом є когнітивно-комуніка-

тивний опис текстової комунікації з його поглибленим інтересом  до  мовного 

картинування світу, ціннісних орієнтирів етносу та функціонально-семантичних 

засад мовленнєвих повідомлень. 

Поняття "інфантичний" використовується стосовно дитини віком від трьох 

до шести років, тобто дитини дошкільного віку. Відповідно, інфантичний 

віршований текст має на меті задоволення пізнавально-ігрових потреб дитини в 

певній галузі діяльності та є засобом її соціалізації. Як мовленнєвий продукт, 

споживачем якого є адресат-дитина, він має задовольняти вимогам актуальності, 

репрезентативності, доступності, точності, зрозумілості, розважальності.  

Як і будь-який інший текст, англомовний ІВТ постає  як  цілеспрямована 

мовленнєва дія, як основний спосіб когнітивної та комунікативної взаємодії лю-

дей. Відповідно до цього його вивчення здійснювалося в дисертації в рамках ко-

гнітивно-комунікативної парадигми знання, яка характеризується зміщенням 

фокусу уваги від мови як структури до мовленнєвої діяльності, що дозволило 

окреслити предметну область дослідження у вигляді двох взаємодоповнюваль-

них підходів – когнітивно-семантичного (лінгвокогнітивний) і комунікативно-

функціонального.  

Аналіз лінгвокогнітитвної специфіки інфантичних віршованих текстів здій-

снювався у двох напрямах – у напрямі встановлення та опису їхньої тематико-

ідеографічної типології та в напрямі окреслення їхньої концептосистеми зі з'ясу-

ванням ієрархічно організованих конституентів цієї системи. 

Корпус англомовних ІВТ не є ані типологічно, ані генрологічно, ані тема-

тично гомогенним. Найбільш репрезентативними є такі його типи, як екшен-
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вірші, загадки, рахівнички і скоромовки. Маючи у своїй основі єдиний жанрово-

типологічний інваріант – бути пізнавально-ігровим засобом дитячої діяльності, – 

вони варіативно різняться і за тематикою, і за специфікою використання мовних 

засобів, і за метрикою.  

Такі теми, як "реалії буття", "природний світ", "розваги" характерні для всіх 

типів ІВТ, "сімейні стосунки" властиві екшен-віршам, загадкам і рахівничкам, а 

"людський організм" – лише екшен-віршам і загадкам. Лексичний склад ІВТ та-

кож різниться залежно від їх тематико-ідеографічного типу: характерною озна-

кою екшен-віршів є акційні слова і соматизми, загадок – прикметники на позна-

чення розміру, кольору, віку, рахівничок – рахунок, звуконаслідування, мовні 

креативізми, скоромовок – ознакові імена та імена дійових осіб.  

Ритмо-мелодичне оформлення є однією із специфічних рис ІВТ. Характер-

ним для всіх ІВТ безвідносно до жанру є преферентне використання суміжної 

рими. Екшен-віршам, загадкам і рахівничкам більш до вподоби  перехресне  і  

кільцеве римування в спадній послідовності. Дуже поширеними віршованими 

розмірами для всіх жанрів ІВТ є ямб і хорей та їх комбінування, загадки відда-

ють перевагу оформленню останнього рядка кретиком. Якщо рахівнички відкри-

ті майже всім існуючим розмірам – анапесту, кретику, дактилю, амфібрахію, хо-

риямбу, то скоромовки у своїй більшості утворюються шляхом білатерального 

комбінування розмірів. 

Концептосистема ІВТ являє собою складне ментальне утворення, в якому ви-

різняються одиниці висхідного і низхідного рівнів абстракції, ієрархічно пов’яза-

ними між собою відношеннями мега-, гіперо-, гіпо- і катанімії. Ментальними 

одиницями ІВТ найвищого рівня абстракції є гіперконцепти-домени ЛЮДИНА, 

ПРИРОДА, ПОБУТ, РОЗВАГИ і СУСПІЛЬСТВО, яким підпорядковано низхідні 

гіпер-,  мезо-  і  (ката)концепти.  

Гіперконцептуальний домен ЛЮДИНА спирається в ІВТ на триєдність гі-

поконцептів ТІЛО, СТОСУНКИ, ЕМОЦІЇ. Домен ПРИРОДА актуалізується че-

рез ФАУНУ, ПРИРОДУ, ФЛОРУ, кожен з яких формується складниками ниж-

чого порядку. Домен ПОБУТ складається зі СТРАВ, РЕЧЕЙ, РОБОТИ, ГАРДЕ-
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РОБУ. Домен РОЗВАГИ відтворюється в ІВТ гіпоконцептами СПОРТ, МИС-

ТЕЦТВО, СВЯТА, а домен СУСПІЛЬСТВО вбирає в себе відомості про УРЯ-

ДУВАННЯ, ЕКОНОМІКУ, РЕЛІГІЮ.  

Ієрархічні відношення в концептосистемі ІВТ базуються на логічній підпо-

рядкованості ментальних одиниць нижчого рівня абстракції (катаконцепти), мак-

симально наближених до життєвого світу дитини, одиницям вищого рівня абстрак-

ції – концептам, що мисляться як загальнолюдські, наднаціональні або глобальні 

ментефакти (гіпер-, гіпо- і мезоконцепти). Останні сприяють актуалізації концеп-

тів, які виступають в текстовому просторі англомовних ІВ як його найдрібніші й 

далі неподільні ментальні одиниці, найбільш наближені до життєвого світу ди-

тини дошкільного віку. Вони є константами інфантичної картини світу.  

Ментальна цілісність концепосистми ІВТ базується не лише на спільності 

поняттєвих, перцептивно-ейдемічних і оцінних ознак концепту, а й на їхніх вну-

трішньосистемних зв’язках. Кон’юнкційні зв’язки концептів різного ієрархічно-

го статусу спираються на комбінаторний алгоритм, який може бути двоякого 

роду – внутрішнім і зовнішнім. Внутрішні зв’язки – зв’язки між концептами, які 

належать до одного й того ж домену, зовнішні – до різних.  

У домені ЛЮДИНА внутрішні координативні відношення встановлюються 

між низхідними одиницями мезоконцептів за моделюю "ЕМОЦІЇ – СТОСУН-

КИ", "ЕМОЦІЇ – ТІЛО", у домені ПРИРОДА – "ФАУНА – ФЛОРА", "ПРИРОДА 

– ФАУНА", "ПРИРОДА – ФЛОРА", у домені ПОБУТ – "РОБОТА – ГАРДЕ-

РОБ", "СТРАВИ – РОБОТА", "РОБОТА – ПОБУТ", "ПОБУТ – СТРАВИ". Най-

менш помітними є кон’юнкція всередині доменів РОЗВАГИ і СУСПІЛЬСТВО. 

В активні зв’язки з концептами різних доменів вступають ЕМОЦІЇ та ПРИ-

РОДА, серед яких HOLIDAYS – POSITIVE EMOTIONS, PLANTS – PROFESSION – BODY, 

NATURAL ELEMENTS – ANIMALS – ROYAL FAMILY, FAMILY – PARTS OF BODY – ANIMALS. 

Зовнішньосистемні зв’язки дозволяють дитині поповнювати свій знаннєвий 

фонд новою інформацією, фіксувати відношення тотожності, подібності, проти-

лежності, роду та виду, що має на меті не тільки інтеріоризацію знань, але й па-

ралельну їх трансформацію у відповідні соціо- та/або лінгвокультурні навички.  
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Між тематико-ідеографічними типами ІВД та їхньою концептосистемою іс-

нують прямі корелятивні зв’язки: будучи спрямованими на одну й ту ж ділянку 

життєвого світу, вони по-різному фокусують дитячу увагу: перші описують по-

няттєву сферу ІВТ, другі – перцептивно-ейдемічну та ціннісну. Сумісно ж вони 

використовують одні й ті ж вербальні засоби, максимально наближені до дитя-

чого мовлення, що передбачає такий їх вибір, який має задовольняти умовам яс-

кравості, емоційності, влучності, дотепності.  

Комунікативно-функціональна спеціифіка англомовних ІВ-текстів пов’язана 

із закономірностями їхньої предикативної організації, синтаксичного аранжу-

вання та стилістичної виразності. 

Предикативна організація ІВТ спирається на темпоральну, модальну та пер-

сональну мережі.  

Темпоральна мережа ІВТ базується переважно на часових формах теперіш-

нього неозначеного та на їх комбінаториці, яка може набувати гомо- або гетеро-

генного характеру. При цьому часові відношення в ІВТ підтримуються за допо-

могою відбору лексико-граматичних засобів, які вже наявні в тезаурусі дитини. 

Модальна мережа ІВТ конституюється за усталеним алгоритмом використання 

засобів внутрішньої та зовнішньої модальності з превалюванням внутрішньої, 

особливо імперативу. Внутрішня модальність реалізується в ІВТ одно- і мульти-

плановою схемами, хоча дитячий лексикон схильний до використання слів на 

позначення впевненості / переконаності, припущення / сумніву і схвалення / не-

схвалення. Персональна мережа ІВТ спирається в основному на активний стан, 

що є когнітивно "комфортним" для психології дитячого спілкування, а в межах 

цього стану перевага віддається повідомленням від третьої особи однини.  

Синтаксичне аранжування ІВ-текстів має у своїй основі мінімальну струк-

турну схему речення, від якої відштовхуються всі процеси варіювання, що спри-

чиняють модифікацію і простого, і складного речення, пов’язану з пристосуван-

ням матеріальної форми до позамовного змісту, актуального для дитячого спіл-

кування. В такий спосіб накреслюється значна перевага у використанні складно-

го речення порівняно з простим. 
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Просте речення піддається в ІВТ активним процесам своєї модифікації, які 

уможливлюють відхилення від мінімальної структурної схеми за рахунок її 

спрощення (еліпсис, редукція) або ускладнення. Останнє відбувається як за ра-

хунок валентно необов’язкових другорядних членів, так і тих однорідних членів, 

які можуть набувати вигляду синдентону і асиндетону.  

Складні речення представлені в ІВТ усталеним тріумвіратом пара-, гіпо- і по-

літактичних структур, функціонально-семантичне навантаження яких є різним. У 

царині паратаксису домінують єднальність, протиставність і розділовість – три 

фундаментальні категорії логічного мислення. Аналогічне стосується й гіпотакси-

су, для якого вирішальними є три інші логіко-смислові категорії – з’ясувальність 

(суб'єкт, об’єкт, предикат), означальність (атрибут), обставинність (темпораль-

ність, локальність, причинність, фінальність, кондиційність, концесивність).  

Шляхом комбінуванням паратактично й гіпотактично значущих категорій 

утворюється і політаксис, де почергово відбувається включення одного до складу 

іншого. При цьому значна частина ІВТ оформлюється за допомогою комбінуван-

ня простого і складного речення в опорі на моделі "просте речення   паратаксис", 

"просте речення   гіпотаксис", "просте речення   паратаксис   гіпотаксис". Зага-

лом синтаксис ІВТ тяжіє до компактності, нормативності, прозорості.  

Стилістичне аранжування ІВ-текстів віддає перевагу специфічно-поетично-

му добору емоційно забарвленої лексики, художній метафорі, алітерації, асонан-

су, ритмомелодиці, звуконаслідуванню, що мають відповідати законам і прин-

ципам благозвуччя (евфонії). Серед них окремо стоять фігури субституції та 

едиції. Перші активно представлені гіперболою, мейозисом та літотою, які підк-

реслюють емфатичність думки та гостроту сприйняття. Фігури едиції (епітети, 

антитеза, ампліфікація) покликані підкреслювати в ІВТ виразність, омріяність, 

надзвичайність буденного, створюючи в такий спосіб атмосферу чарівного, не-

реального, казкового.  

Іншим поширеним в ІВТ засобом виразності є конвергенція – використання 

різних стилістичних прийомів, фігур і засобів в одній точці тексту. Особливої 

актуальності тут набувають лексична (епітети   симілі), лексико-синтаксична 



 191 

(ампліфікація   перифраз, ампліфікація   повтор, протиставлення   епітет   си-

нонімічний ряд), фонолексична (поєднання: асонанс, алітерація, персоніфікація, 

епітет) та змішана конвергенції.  

Системний погляд на інфантичний віршований текст у вимірах когнітивно-

комунікативної парадигми знання дозволяє його розуміння як малоформатного, 

композиційно завершеного, витриманого в єдиному тематичному регістрі  ху-

дожньо-описового повідомлення фольклорного характеру, що є продуктом мов-

леннєвої діяльності та має на меті задоволення пізнавально-ігрових потреб ди-

тини дошкільного віку в певній галузі діяльності та/або знання.  

Запропонований когнітивно-комінікативний погляд на зміст і форму інфан-

тичних віршованих текстів сучасної англійської мови може стати в перспективі 

основою для мультипарадигмального (лінгвопоетичного, лінгвосинергетичного, 

лінгводискурсивного) вивчення не тільки цих текстів, а й, по-перше, інших жан-

рово-мовленнєвих різновидів малоформатних віршів для дітей, а, по-друге, не 

лише на матеріалі англійської, а й інших природних мов. З іншого боку, фено-

мен "інфантичний текст" може бути й джерелом для поглиблених епістемічних 

рефлексій з боку суміжних гуманітарних наук – психології, соціології, культуро-

логії тощо. 
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Д о д а т о к  А  
 

 
 

ОЗНАКИ ТА КАТЕГОРІЇ ТЕКСТУ 
 

 

► 

 

 

 

► 

 

 

 

► 

 

 

 

 

Т 

Е 

К 

С 

Т 

 

тематична 

єдність 

 

комунікативна 

єдність 

 

структурна 

єдність 

концепт тексту (глибинний смисл тексту) 

семантична будова 

логічна будова 

комунікативний вплив 

естетичний вплив (для художнього тек-

сту) 

граматичні / синтаксичні категорії 

лексичні категорії 

фонологічні категорії 
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Д о д а т о к  Б  
 
 
 

ЖАНРОВО-ІДЕОГРАФІЧНА ТИПОЛОГІЯ  АНГЛОМОВНИХ ІВТ  
 

 

 

 

 

Додаток Б-1 
 

 
 

Тематичне  спрямування англомовних ІВТ  
 
 

 Реалії  

буття 

Сімейні 

стосунки 

Людський 

організм 

Природний 

світ 

Розваги / 

мистецтво 

Екшен-вірші + + + + + 

Загадки + + + +  

Рахівнички + +  + + 

Скоромовки +   + + 
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Додаток Б-2 

 

 

Лексико-семантичнео наповнення ІВТ  
 
 

Жанр ІТ 

Особливості лек-

сичного напов-

нення 

Приклад 

 

Е
к

ш
ен

-в
ір

ш
і номінації дії clap, put, take, jump, raise, bounce, stamp 

 

 

номінація частин 

тіла (соматизми) 

body, hand, arm, leg, foot, back, finger, toe, shoulder 

З
а

га
д

к
и

 колір і відтінок purple, yellow, red, green, white, clear, golden 

розмір і форма long, short, round, square, higher, fat, tall, slim 

соц.-матеріал. стан hungry, poor, rich, famous, friendly 

вік young, the youngest 

інше quicker, fast, mortal, bare, steady, cold, empty, marble, roast 

 

Р
а

х
ів

н
и

ч
к

и
 

Позначення рахунку 

(кількісні числівники) 

one, two, three, four 

*порядкові числів-

ники 

the first, the second 

*дієслова рахунку count 

визначення лідера Thar, Lord, Princess 

визначеня програв-

шого 

slave, knave, go out, bye-bye 

креативні новотвори Innie, Minnie, Old Inn; Eenie, mennie, mo; Intry, mintry, 

cutry, corn; Hinx, minx 

 

С
к

о
р

о
м

о
в

к
и

 

прикметники і при-

слівники 

 

sweetly, shortly, softly, bitter, cold, hot 

власні імена Kitty Creighton, Betty Botter, Sister Suzie, Peter Piper, King 

Thistle, Tudor 
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Д о д а т о к  В  
 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ  ПРОСТІР АНГЛОМОВНИХ  ІВТ 
 

Додаток В-1 
 

Концептосистема англомовних ІВТ 
(вигляд  зверху) 
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Додаток В-2 

Концептосистема англомовних ІВТ 
(вигляд  збоку) 

 

↓  С и с т е м о л о г і ч н і  т и п и  к о н ц е п т і в  ↓  

гі-

перК 

гіпоК мезоК катаконцепт 

Л
Ю

Д
И

Н
А

 Т
ІЛ
О

 

PARTS OF 

BODY 

FOOT, HAND, HEAD, THIGHS 

FACE EYES, NOSE, EAR, MOUTH 

INTERNAL  

ORGANS 

BLOOD, HEART 

С
Т
О
-

С
У
-

Н
К
И

 FAMILY CHILD, MOTHER, FATHER, BROTHER, SISTER, 

GRANNY 

NON-FAMILY NEIGHBOUR, NURSE 

Е
М
О

Ц
ІЇ

 POSITIVE LOVE, HAPPINESS 

NEGATIVE SAD, FEAR, DISPLEASANT 

П
Р

И
Р

О
Д

А
 

Ф
А
-

У
Н
А

 ANIMALS CAT, MOUSE 

BIRDS DUCK, GOOSE, HEN  

INSECTS BEE 

П
Р
И
Р
О
Д
-

Н
І 
Я
В
И
-

Щ
А

 

WEATHER RAIN, SUNSHINE, WIND 

TIME CHANGES AUTUMN, SUMMER, WINTER, SPRING, DAY, NIGHT 

NATURAL EL-

EMENTS 

WATER, MEADOW  

Ф
Л
О
Р
А

 

FLOWERS ROSE, DAISY, LILY, DAFFODIL, TULIP, LILY, ROSE, 

DAISY, PRIMROSE 

AGRICULTURAL 

PLANTS 
OATS, PEAS, BEANS, BARLEY 

П
О

Б
У

Т
 

С
Т
Р
А
-

В
И

 

SOLID FOOD CORN, JELLY, CHERRY, JAM, BREAD, ONION 

DRINKS TEA, COFFEE, WHEY, MILK 

EATING PRO-

CESS 

EAT, DINE 

Р
Е
Ч
І 

FURNITURE CRADLE, BED 

GADGETS CLOCK, DISH 

DECORATIONS CANDLE, PILLOW, BLANKET 

BUILDING HOUSE, CASTLE 
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Продовження Додатку В-2 
 

 

Р
О
Б
О

-

Т
А

 

PROFESSION SOLDIER, DOCTOR, MAID 

 

DUTY FARMING, SAILING 

 
Г
А
Р
Д
Е
Р
О
Б

 

CLOTHES PAJAMAS, GOWN  

 

FOOT-

WEARING 

SHOES 

ACCESSORIES UMBRELLA, CROWN 

Р
О

З
В

А
Г

И
 

С
П
О
Р
Т

 

ACTIVITIES RIDE, RUN, CLIMB 

GAMES HIDE-AND-SEEK 

TOYS BALL, DOLL 

М
И
С
-

Т
Е
Ц
Т
-

В
О

 

ART PRODUCT  DANCE  

 

INSTRUMENTS FLUTE, DRUM 

 

С
В
Я
Т
А

 HOLIDAYS BIRTHDAY, CHRISTMAS  

 

EVENTS DEATH, MARRIAGE 

 

С
У

С
П

ІЛ
Ь

С
Т

В
О

 

У
Р
Я

-

Д
У
В
А

-

Н
Н
Я

 ROYAL FAMILY KING, QUEEN 

 

ROYAL  

SERVANTS 

KNAVE, MAID 

Е
К
О
Н
О
М
І-

К
А

 

MONEY  DOLLAR, COIN, POUND  

METAL GOLD, SILVER 

FINANCIAL  

OPERATIONS 

 

LEND, BUY 

Р
Е
Л
ІГ
ІЯ

 

GODNESS  

HEAVEN, GOD 
 

EVIL DEVIL, HELL 
 

Мета-

хтони 

Концептуальніі  домени Катаконцепти 

↑  Т е к с т о в и й  с т а т у с  к о н ц е п т і в  ↑  
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Д о д а т о к  Д  
 

КІЛЬКІСНІ ДАНІ ЩОДО ЗАСОБІВ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТІВ  
У АНГЛОМОВНИХ  ІВТ  

 

Додаток Д-1 

Кількісні дані щодо засобів вираження гіпер- та гіпоконцептів  
(узагальнена таблиця) 

 

Г
іп

ер

к
о

н
ц

еп
т

и
 

Гіпо-

концепти 

Екшен-

вірші 

Загадки Рахівнички Скоромовки Разом 

Кіл. 

МЗ 

% Кіл. 

МЗ 

% Кіл. 

МЗ 

% Кіл. 

МЗ 

% Кіл. 

МЗ 

% 

Л
Ю

-

Д
И

Н
А

 ТІЛО 350 17% 55 8% 160 16% 38 4% 603 13% 

ЕМОЦІЇ 73 4% 88 13% 55 5% 128 11% 344 7% 

СТОСУН-

КИ 
170 8% 53 8% 45 4% 53 5% 321 7% 

П
Р

И
Р

О
-

Д
А

 

ФАУНА 295 14% 65 10% 70 8% 143 13% 573 12% 

ПРИРОДНІ 

ЯВИЩА  
168 8% 33 4% 98 10% 135 11% 434 9% 

ФЛОРА 60 4% 43 6% 113 12% 130 11% 346 7% 

П
О

Б
У

Т
 

СТРАВИ 115 6% 70 11% 48 5% 138 12% 371 8% 

РЕЧІ 123 6% 60 10% 105 11% 88 7% 376 8% 

РОБОТА 123 6% 10 1% 40 4% 93 8% 266 6% 

ГАРДЕРОБ 103 5% 28 4% 28 3% 5 2% 164 3% 

Р
О

З
В

А
Г

И
 СПОРТ 195 10% 50 7% 68 6% 55 5% 368 8% 

МИСТЕЦ-

ТВО 
125 6% 8 1% 13 1% 13 2% 159 3% 

СВЯТА 10 1% 60 10% 18 2% 13 2% 101 2% 

С
У

С
П

ІЛ
Ь

-

С
Т

В
О

 

УРЯДУ-

ВАННЯ 
25 2% 25 3% 75 8% 25 3% 150 3% 

ЕКОНОМІ-

КА 
28 2% 25 3% 40 4% 38 4% 131 3% 

РЕЛІГІЯ 15 1% 10 1% 13 1% 0 0% 38 1%  

Разом 1978  42% 
(100%) 

683  19% 
(100%) 

989 16% 
(100%) 

1095  23% 
(100%) 

4745 100% 
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Додаток Д-2 

 
Відсоткова градація концептуальних домінант 

за жарово-ідеографічними типами 
 

30

26
23

18

3

29

21

25

17

8

26
28

22

10
13

20

38

30

7
5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

екшен-вірші (100%) загадки (100%) рахівнички (100%) скоромовки (100%)

ЛЮДИНА ПРИРОДА ПОБУТ РОЗВАГИ СУСПІЛЬСТВО

 
 

 ЛЮДИ-

НА 

ПРИРО-

ДА 

ПОБУТ РОЗВА-

ГИ 

СУСПІ-

ЛЬСТВО 
Разом 

Екшен-

вірші 

593 30% 523 26% 464 23% 330 18% 68 3% 1978 42% 
(100%) 

Загадки 196 29% 207 21% 168 25% 118 17% 60 8% 683 19% 
(100%) 

Рахів-

нички 

260 26% 281 28% 221 22% 99 10% 128 13% 989 16% 
(100%) 

Скоро-

мовки 

219 20% 408 38% 324 30% 81 7% 63 5% 1095 23% 
(100%) 

Разом 1268 27% 1353 28% 1177 25% 628 14% 319 6% 4745 100

% 
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Д о д а т о к  Є  
 
 

ТЕМПОРАЛЬНА   МЕРЕЖА   ІВТ 
 

Додаток Є-1 
Видо-часовий простір ІВТ 

 

Видо – часовий простір Абсолютні 

показники  

Відносні  

показники 

Теперішня неозначена форма  

(Present Simple) 
2570 59% 

Теперішня тривала форма  

(Present Continuous) 
93 2% 

Теперішня доконана форма(Present Perfect) 83 1% 

Теперішня доконано-тривала форма (Present 

Perfect-Continuous) 
23 0.3% 

Минула неозначена форма  

(Past Simple) 
1270 29% 

Минула тривала форма (Past Continuous) 13 0.6% 

Минула доконана форма (Past Perfect) 55 1% 

Минула доконано-тривала форма  

(Past Perfect-Continuous) 
------ ----- 

Майбутня неозначена форма  

(Future Simple) 
292 7% 

Майбутня тривала форма (Future Continuous) 28 0.4% 

Майбутня доконана форма (Future Perfect) ------ ----- 

Майбутня доконано-тривала форма  

(Future Perfect-Continuous) 
------ ----- 

Разом 4427 100% 
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Додаток Є-2 

Співвідношення часових форм  
за жарово-ідеографічними типами 

 

 Екшен-

вірші 
Загадки Рахівнички Скоромовки Разом 

Present 

Simple 
1518 58% 520 66% 260 75% 272 42% 

2570 59% 

Present 

Continuous 
60 2% 0 0 17 4% 16 2% 

93 2% 

Present 

Perfect 
47 2% 30 4% 3 2% 3 1% 

83 1% 

Past Sim-

ple 
745 29% 175 23% 25 7% 325 50% 

1270 29% 

Past Con-

tinuous 
0 0 13 1% 0 0 0 0 

13 0.6% 

Past Per-

fect 
52 1% 0 0 0 0 3 1% 

55 1% 

Futurе 

Simple 
180 7% 50 6% 43 12% 19 3% 

292 7% 

Future 

Continuous 
25 1% 0 0 0 0 3 1% 

28 0.4% 

Разом 2627 60% 
(100%) 

788 
(100%) 

18% 
(100%) 

348 
(100%) 

8% 
(100%) 

641 
(100%) 

15% 
(100%) 

4404 100% 
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Додаток Є-3 

 

Співвідношення гомо- та гетеротемпоральності  

в різних типах ІВТ 

 

Жанр ІВТ 
Гомотемпоральні  

ІВТ 

Гетеротемпоральні 

ІВТ 

Всього 

Екшен-вірші 138 56% 110 44% 248 34% 
(100%) 

Загадки 128 57% 95 43% 223 31% 
(100%) 

Рахівнички 78 69% 35 31% 113 16% 
(100%) 

Скоромовки 88 64% 50 36% 138 19% 
(100%) 

Разом 432 60% 290 40% 722 100% 
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Д о д а т о к  Ж  

 

МОДАЛЬНА МЕРЕЖА  ІВТ 
 

Додаток Ж-1 

Співвідношення видів модальності в ІВТ 
 

 

 

Додаток Ж-2 
 

Використання модальних дієслів у ІВТ 

 абсолютна кількість відносна кількість 

be able to 3 0.5% 

can 290 46% 

could 83 13% 

have to 23 4% 

may 60 9% 

might 8 1% 

must 18 3% 

shall 65 10% 

should 20 3% 

would 63 10% 

would rather 3 0.5% 

Разом: 636 100% 
 

 

 

МОДАЛЬНІСТЬ  

ІВТ 

 

ВНУТРІШНЯ  

(ГРАМАТИЧНА) 

МОДАЛЬНІСТЬ 

68% 

 

ЗОВНІШНЯ  

(ЛЕКСИЧНА) 

МОДАЛЬНІСТЬ 

32% 

 
ІМПЕРАТИВНА 

МОДАЛЬНІСТЬ 

46% 

 
СУБ’ЮНКТИВНА 

МОДАЛЬНІСТЬ 

38% 

 
ІНДИКАТИВНА 

МОДАЛЬНІСТЬ 

16% 

 
ВЛАСНЕ 

МОДАЛЬНІ ДІЄ-

СЛОВА 

92% 

 
МОДАЛЬНІ ЛЕК-

СИЧНІ ЗАСОБИ 

8% 
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Д о д а т о к  И  

 
 

Персональна організація 
інфантичних віршованих текстів 

 

Додаток И-1 

 

Співвідношення активного та пасивного станів 
у інфантичних віршованих текстах 

 

 

СТАН 

Абсолютна 

кількість 

Відносна 

кількість 

АКТИВНИЙ 

СТАН 

 

 

18000 

 

96% 

ПАСИВНИЙ 

СТАН 

 

 

750 

 

4% 

Разом 18750 100% 

 

Додаток И-1-1 

 

Комбінаторика активного та пасивного станів 
у інфантичних віршованих текстах 

 

 Екшен-

вірші 

Загадки Рахівнички Скоромовки Разом 

Актив – 

актив 

6250 93% 4618 81% 2855 96% 3340 98% 17063 91% 

Актив – 

пасив 

470 7% 1000 18% 55 2% 70 2% 1595 8,5% 

Пасив – 

пасив 

0 0 49 1% 43 2% 0 0 92 0,5% 

Разом 6720 36% 
(100%) 

5667 30% 
(100%) 

2953 16% 
(100%) 

3410 18% 
(100%) 

18750 100% 
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Додаток И-2  
 

 
Співвідношення 

 варіантів персоналізації у ІВТ 
 

49%

19% 15%

5%

12%

І ос. одн. І ос. мн. ІІ ос ІІІ ос. одн. ІІІ ос. мн.

 
 1 ос. 

одн. 

1 ос.  

мн. 

2 ос. 

одн. 

3 ос.  

одн. 

3 ос.  

мн. 

 

Разом 

Відносна 

кількість 

15% 5% 12% 49% 19% 100% 

 

 

Абсолютна 

кількість 

1230 382 990 3933 1502 8037 
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Додаток И-3 
 

Особливості вживання  
провідних варіантів персоналізації  

за жарово-ідеографічними типами 
 

21 20

27

32

22

29

20

29

20

48

18

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ІІІ ос.одн. ІІІ ос.мн. Іос.одн

екшен-вірші загадки

рахівнички скоромовки
 

 3 ос. одн. 3 ос. мн. 1 ос. одн. Разом 

Екшен-вірші 825 21% 330 22% 245 20% 1400 21% 

Загадки 788 20% 435 29% 590 48% 1813 27% 

Рахівнички 1060 27% 300 20% 223 18% 1583 24% 

Скоромовки 1260 32% 437 29% 172 14% 1869 28% 

Разом 3933 59% 
(100%) 

1502 23% 
(100%) 

1230  18% 
(100%) 

6665 100% 
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Д о д а т о к  К  

 

СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
ІНФАНТИЧНИХ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ 

 

Додаток К-1 

 

Використання простих і складних речень  
за жарово-ідеографічними типами  

 

 Просте речення Складне речення Разом 

Екшен-вірші 555 31% 1320 69% 1875 27% 
(100%) 

Загадки 628 32% 1373 68% 2001 29% 
(100%) 

Рахівнички 778 57% 600 43% 1378 20% 
(100%) 

Скоромовки 723 43% 978 57% 1701 24% 
(100%) 

Разом 2684 39% 4271 61% 6955 100% 

 

 

Додаток К-2 
 

Кількісне співвідношення другорядних членів простого речення 
(за типами ІВТ) 

 

 Додаток Означення Обставина Разом 

Екшен-вірші 80 60% 23 17% 30 23% 133 43% 
(100%) 

Загадки 53 55% 28 29% 15 16% 96 31% 
(100%) 

Рахівнички 15 24% 13 20% 35 56% 63 20% 
(100%) 

Скоромовки 8 44% 5 28% 5 28% 18 6% 
(100%) 

Разом 156 50% 69 22% 85 28% 310 100% 
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Додаток К-3 

 

Використання паратаксису, гіпотаксису і політаксису 
(за типами ІВТ) 
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паратаксис гіпотаксис політаксис

 

 

 Паратаксис Гіпотаксис Політаксис Разом 

Екшен-вірші 303 41% 195 26% 248 33% 746 57% 
(100%) 

Загадки 105 44% 63 26% 73 30% 241 18% 
(100%) 

Рахівнички 78 67% 35 30% 3 3% 116 9% 
(100%) 

Скоромовки 55 27% 118 58% 30 15% 203 16% 
(100%)  

Разом 541 42% 411 31% 354 27% 1306 100% 
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Додаток К-4 

 

 

Використання 

сполучникового та безсполучникового зв’язку в паратаксисі 
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 Сполучниковий 

зв’язок 

Безсполучниковий 

зв’язок 
Разом 

Екшен-вірші 150 31% 354 69% 504 55% 
(100%) 

Загадки 55 29% 132 71% 187 20% 
(100%) 

Рахівнички 43 27% 118 73% 161 17% 
(100%) 

Скоромовки 23 31% 50 69% 73 8% 
(100%) 

Разом 271 29% 654 71% 925 100% 
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Додаток К-5 

 
 

Вживання підрядних сполучників  
(за типами ІВТ) 

 

 Екшен-вірші Загадки Рахівнички Скоромовки 

after  +   

as + +  + 

because  +  + 

for +    

how +    

however  +   

if + + + + 

since  +   

so +    

that + +  + 

that`s how    + 

that`s why    + 

then + +   

though  +   

till +    

until  +   

what +   + 

when + +  + 

where +    

whether    + 

which  +  + 

while + + + + 

who + + + + 
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Додаток К-6 

 
 

Комбінування складного та простого речень в ІВТ  
 
 

 

 

комбінування складного та простого речень в ІВТ 

37% текстів 

 

 

екшен-вірші 

 

62% текстів 

 

 

 

загадки 

 

21% текстів 

 

 

 

рахівнички 

 

26% текстів 

 

 

 

скоромовки 

 

37% текстів 

 

«просте речення + 

паратаксис» 
 

 

 

 

екшен-вірші – 32%; 

загадки – 55%; 

рахівнички – 53%; 

скоромовки – 22%. 

 

 

«просте речення + 

гіпотаксис» 
 

 

 

 

екшен-вірші – 24%; 

загадки – 20%; 

рахівнички – 33%; 

скоромовки – 56%. 

 

 

«просте речення + 

паратаксис + гіпо-

таксис» 
 

 

 

екшен-вірші – 44%; 

загадки – 25%; 

рахівнички – 14% 

скоромовки – 22%. 
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Д о д а т о к  Л   

 

 

ПРЕФЕРЕНТНІ  СТИЛІСТИЧНІ  ФІГУРИ  ІВТ 
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Д о д а т о к  М  

 

 
ЗРАЗКИ  ЕМПІРИЧНОГО  МАТЕРІАЛУ,  

ЦИТОВАНОГО В ТЕКСТІ РОБОТИ 
 

Екшен-вірші  (Е) 

 
Е-1 

A farmer went trotting 

Upon his grey mare, 

Bumpety, bumpety, bump! 

With his daughter behind him 

So rosy and fair, 

Lumpety, lumpety, lump! 

A raven cried "Croak" 

And they all tumbled DOWN, 

Bumpety, bumpety, bump! 

The mare broke her knees, 

And the farmer his crown, 

Lumpety, lumpety, lump! 

The mischievous raven 

Flew laughing away 

Bumpety, bumpety, bump! 

And he vowed he would serve them 

The same the next day, 

Lumpety, lumpety, lump! 

 

Е-2 

Oh, Helen had a steamboat 

The steamboat had a bell 

When Helen went to heaven 

The steamboat went to ______ 

Hello, operator, 

Just give me number 9 

If the line is busy 

I'll kick your big ______ 

Behind the old piano 

There was a piece of glass 

Helen slipped upon it 

And hurt her little ______ 

Ask me for a muffin 

I'll give you some old bread 

And if you do not like it 

Just go and soak your head. 

 

Е-3 

Goodbye! Goodbye! 

We're very, very sorry that 

Е-56 

Five little magpies sat on a wall, 

Ten little feet amongst them all. 

Two little magpies crowed and said, 

"It's getting late, we're off to bed." 

Two little magpies gone away, 

Three little magpies yet did stay; 

One little magpie hopped along, 

Singing so sweetly his goodnight song. 

Two little magpies all alone, 

Oh, how frightened they had grown! 

They hugged each other 'til night had come, 

Then off they flew to find their Mom. 

 
Е-57 

Mother dear, where are you going? 

Tra la la, tra la la, 

Mother dear, where are you going? 

Tra la la la la! 

I am going to my garden. 

Tra la la, tra la la, 

I am going to my garden. 

Tra la la la la! 

What shall you do in your garden? 

Tra la la, tra la la, 

What shall you do in your garden? 

Tra la la la la! 

I shall pick a bunch of flowers. 

Tra la la, tra la la, 

I shall pick a bunch of flowers. 

Tra la la la la! 

To whom will you give your flowers? 

Tra la la, tra la la, 

To whom will you give your flowers? 

Tra la la la la! 

They are for my very best friend. 

Tra la la, tra la la, 

They are for my very best friend. 

Tra la la la la! 

And who is your very best friend? 

Tra la la, tra la la, 
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You have to go away. 

Goodbye! Goodbye! 

Please come with us a-walking 

Yet another day. 

 

Е-4 

A ring, a ring o' roses, 

A pocket full of posies; 

Tishoo, tishoo, 

All stand still. 

The King has sent his daughter, 

To fetch a pail of water; 

Tishoo, tishoo, 

All fall down. 

(Children fall to the floor) 

The bird upon the steeple, 

Sits high above the people; 

Tishoo, tishoo, 

All kneel down. 

The wedding bells are ringing, 

The boys and girls are singing; 

Tishoo, tishoo, 

All fall down. 

 

Е-5 

Here is baby's storybook, 

Opening up wide. 

Here are birdies flying high 

That you'll find inside. 

Here's a little windmill 

Whirling 'round and 'round. 

And here is baby's rattle, 

Such a noisy sound! Chh, chh, chh! 

Here is baby's cradle, 

Soft and warm and white. 

This is how the baby 

Goes to sleep at night. 

Here's the big round sun 

That wakes the baby up. 

And this is how she takes a drink 

From her little cup. 

 

Е-6 

A sailor went to sea sea sea 

To see what he could see see see 

But all that he could see see see 

Was the bottom of the deep blue sea sea sea 

 

Е-7 

This is the way the baby goes: 

Clappity clap! Snappity snap! 

This is the way the baby goes: 

And who is your very best friend? 

Tra la la la la! 

This is my very best friend. 

Tra la la, tra la la, 

This is my very best friend. 

Tra la la la la! 

 

Е-58 

Five little froggies sat on a shore 

One went for a swim, then there were four 

Four little froggies 

Looked out to sea 

One went swimming, and then there were 

three 

Three little froggies said "What can we do?" 

One jumped in the water, then there were 

two 

Two little froggies sat in the sun 

One swam off, and then there was one 

One little froggie said "This is no fun!" 

He dived in the water, and then there were 

none! 

 

Е-59 

Sing a song of sixpence, 

A pocket full of rye; 

Four and twenty blackbirds 

Baked in a pie! 

When the pie was opened, 

The birds began to sing; 

Wasn't that a dainty dish 

To set before the king? 

The king was in his counting house, 

Counting all the money; 

The queen was in the parlor, 

Eating bread with honey 

The maid was in the garden, 

Hanging out the clothes; 

When down came a blackbird 

Who snapped off her nose! 

 

Е-60 

Mr. Lion said, 

"I am going to Sneeze!" 

So he put his head down 

Between his knees! 

He opened his mouth 

And out it flew 

A giant super loud 

"ACHOO!" 

The jungle floor jiggled 

And the trees all wiggled 
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Peek-a-boo! I see you! 

This is the way the baby goes: 

Creep, creep, creep, creep. 

This is the way the baby goes: 

Sleep, sleep, sleep, sleep. 

 

Е-8 

Can you roll your hands, 

Can you roll your hands, 

As slowly, as slowly, 

As slow can be? 

Then stop and fold your arms like me, 

Then fold your arms like me. 

Can you roll your hands, 

Can you roll your hands, 

As quickly, as quickly, 

As quick can be? 

Then stop and fold your arms like me, 

Then fold your arms like me. 

Can you clap your hands, 

Can you clap your hands, 

As slowly, as slowly, 

As slow can be? 

Then stop and fold your arms like me, 

Then fold your arms like me. 

Can you clap your hands, 

Can you clap your hands, 

As quickly, as quickly, 

As quick can be? 

Then stop and fold your arms like me, 

Then fold your arms like me. 

 

Е-9 

Oh, this is the way that the farmer goes, 

With a heigh-ho, heigh-ho, 

Oh, this is the way that the farmer goes, 

He ploughs and digs and harrows and sows, 

To grow some wheat for my baby, 

Some wheat for my baby-o! 

Oh, this is the way that the farmer goes, 

With a heigh-ho, heigh-ho, 

Oh, this is the way that the farmer goes, 

His mill wheels turn as little brook flows, 

To grind some flour for my baby, 

Some flour for my baby-o! 

Oh, this is the way that the farmer goes, 

With a heigh-ho, heigh-ho, 

Oh, this is the way that the farmer goes, 

He stirs and kneads and bakes it just so, 

To make some bread for my baby, 

Some bread for my baby-o! 

 

And the birds were flown 

To Bombay 

And the elephants were tossed 

Every which way 

Mr. Lion looked up and roared, 

"Oh my, a windstorm just passed!" 

 

Е-61 

Here is the ostrich straight and tall 

Nodding his head above us all. 

Here is the long snake on the ground 

Wriggling over the stones he found. 

Here are the birds that fly so high 

Spreading their wings across the sky. 

Here is the hedgehog prickly and small 

Rolling himself into a ball. 

Here is the spider scuttling around 

Treading so lightly on the ground. 

Here are the children fast asleep 

And here at night the owls do peep. 

 

Е-62 

Now the time has come for play; 

Let the leaders show the way. 

Line up now, all in a row; 

Left foot, right foot, 

Here we go! 

 

Е-63 

Miss Polly had a dolly 

Who was sick, sick, sick, 

So she called for the doctor 

To be quick, quick, quick; 

The doctor came 

With his bag and his hat, 

And he knocked at the door 

With a rat-a-tat-tat. 

He looked at the dolly 

And he shook his head, 

And he said "Miss Polly, 

Put her straight to bed." 

He wrote out a paper 

For a pill, pill, pill, 

"That'll make her better, 

Yes it will, will, will!" 

 

Е-64 

I'm a little monkey 

How do you do today? 

See me take my hat off 

When I shout "Hooray" 

I can clap my hands 
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Е-10 

Baby's horse is Daddy's foot, 

He rides and rides each day; 

Sometimes his horse goes very slow, 

For Baby, that's okay. 

Baby's horse is Daddy's foot, 

He rides and rides each night; 

Sometimes the horse goes very fast, 

Then Baby holds on tight. 

 

Е-11 

Autumn leaves are a-falling; 

Red and yellow and brown; 

Autumn leaves are a-falling, 

See them fluttering down. 

Tra, la, la, la, la, la, la, 

Tra, la, la, la, la, la, 

Autumn leaves are a-falling, 

See them fluttering down. 

Autumn leaves from the treetops 

Flutter down to the ground, 

When the wind blows his trumpet, 

See them whirling around. 

Tra, la, la, la, la, la, la, 

Tra, la, la, la, la, la, 

When the wind blows his trumpet, 

See them whirling around. 

Autumn leaves when they're tired, 

Settle down in a heap, 

At the foot of the old tree, 

Soon they'll all fall asleep. 

Tra, la, la, la, la, la, la, 

Tra, la, la, la, la, la, 

At the foot of the old tree, 

Soon they'll all fall asleep. 

 

Е-12 

One little cat in the corner, 

Washing her cute little face; 

One little cat comes to catch her; 

Two little cats run a race! 

Two little cats in the corner, 

Trying to round up a mouse! 

One cat comes in from the barnyard; 

Three little cats in the house! 

Three little cats on the doorstep, 

Warming themselves in the sun; 

One cat comes up from the cellar; 

Four little cats having fun! 

Four little cats by the window, 

Watching the stars twinkle bright, 

One cat jumps out of the basket; 

And stamp upon the floor 

See if you can do the same 

And then we'll have some more 

I'm a little monkey 

Hip hip hip hooray 

I can stick my hands out 

Then tuck them away 

See my head go nodding 

Nodding all the day 

I'm a little monkey 

Hip hip hip hooray! 

 

Е-65 

This is Mama, kind and gentle, 

Loving all the children dear. 

This is Papa, strong and faithful, 

His bright smile is full of cheer. 

This is brother, full of mischief, 

Growing up so straight and tall. 

This is sister, always happy, 

Playing with her fav'rite doll. 

This wee finger is the baby, 

Dearest, sweetest, best of all. 

Here you see the happy family, 

All its members great and small. 

 

Е-66 

I'm a dingly dangly scarecrow. 

With a flippy floppy hat. 

I can shake my hands like this. 

I can shake my feet like that. 

 

Е-67 

Splash! Fall the raindrops, 

To the ground they go; 

We need the raindrops, 

To help the flowers grow. 

 

Е-68 

Have you ever been fishing 

On a bright and sunny day? 

When all the little fishies 

Swimmin' up and down the bay? 

With your hands in your pockets, 

And your pockets in your pants, 

And all the little fishies do the 

Hootchy Kootchy dance! 

 

Е-69 

Mrs. Kitty, sleek and fat, 

With her kittens four, 

Went to sleep upon the mat 
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Five little cats say goodnight! 
 

Е-13 

Little Arabella Miller 

Had a fuzzy caterpillar 

First it crawled up on her mother 

Then upon her baby brother 

They said, "Arabella Miller! 

Put away your caterpillar!" 

Little Arabella Miller 

Had a fuzzy caterpillar 

First it crawled upon her brother 

Then upon her dear grandmother 

Gran said, "Arabella Miller, 

How I love your caterpillar. 

Е-14 

Honey, honeybee ball, 

I can't see y'all. 

All hid? 

"No-o-o!" 

Is all hid? 

"No-o-o!" 

I went to the river, 

I couldn't get across. 

I paid five dollars for an old gray horse. 

One leg broke, 

The other leg cracked, 

And goodness gracious how the horse did 

rack. 

Is all hid? 

"No-o-o!" 

Is all hid? 

"No-o-o!" 

I went down the road, 

The road was muddy. 

Stubbed my toe 

And made it bloody. 

Is all hid? 

"No-o-o!" 

Is all hid? 

"No-o-o!" 

Me and my wife and a bobtail dog, 

We crossed that river on a hickory log. 

She fell in, and I fell off, 

And left nobody but the bobtail dog. 

Is all hid? 

"No-o-o!" 

Is all hid? 

"No-o-o!" 

One, two, I don't know what to do. 

Three, four, I don't know where to go. 

Five, six, I'm in a terrible fix. 

By the kitchen door. 

Mrs. Kitty heard a noise -- 

Up she jumped in glee: 

"Kitties, maybe that's a mouse! 

Let's go look and see!" 

Creeping, creeping, creeping on, 

Silently they stole; 

But the little mouse had gone 

Back into his hole. 

"Well," said Mrs. Kitty then, 

"To the barn we'll go; 

We will find the swallows there 

Flying to and fro." 

Mama Cat and kittens four 

Tried their very best; 

But the swallows flying fast 

Safely reached their nest! 

Home went hungry Mama cat 

And her kittens four; 

Found their dinner on a plate 

By the kitchen door! 

Mama Cat said, "Meow!" To chase 

Birds and mice is fun; 

But I'm glad that dinner plates can 

Neither fly nor run! Yummm! 

 

Е-70 

You put your right foot in, 

You put your right foot out, 

You put your right foot in 

And you shake it all about. 

You do the Hokey Pokey 

And you turn yourself around, 

That's what it's all about. 

You put your left foot in, 

You put your left foot out, 

You put your left foot in, 

And you shake it all about. 

You do the Hokey Pokey 

And you turn yourself around, 

That's what it's all about. 

You put your right hand in, 

You put your right hand out, 

You put your right hand in 

And you shake it all about. 

You do the Hokey Pokey 

And you turn yourself around, 

That's what it's all about. 

You put your left hand in, 

You put your left hand out, 

You put your left hand in, 

And you shake it all about. 
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Seven, eight, I made a mistake. 

Nine, ten, My eyes open– I'm looking. 

 
Е-15 

I'm bringing home a baby bumblebee, 

Won't my mommy be so proud of me, 

I'm bringing home a baby bumblebee, 

Ouch! It stung me! 

I'm squishing up the baby bumblebee, 

Won't my mommy be so proud of me, 

I'm squishing up a baby bumblebee, 

Ooh! It's yucky! 

I'm wiping off the baby bumblebee, 

Won't my mommy be so proud of me, 

(Wipe hands off on shirt) 

I'm wiping off the baby bumblebee, 

Now my mommy won't be mad at me! 

 

Е-16 

Beanbag, beanbag 

Play a game of beanbag! 

Toss it first to Laura Lee, 

Then to Jenny, then to me. 

Beanbag, beanbag, 

Play a game of beanbag! 

There was a farmer had a dog, 

And Bingo was his name-o. 

B-I-N-G-O! 

B-I-N-G-O! 

B-I-N-G-O! 

And Bingo was his name-o! 

There was a farmer had a dog, 

And Bingo was his name-o. 

(Clap)-I-N-G-O! 

(Clap)-I-N-G-O! 

(Clap)-I-N-G-O! 

And Bingo was his name-o! 

There was a farmer had a dog, 

And Bingo was his name-o. 

(Clap, clap)-N-G-O! 

(Clap, clap)-N-G-O! 

(Clap, clap)-N-G-O! 

And Bingo was his name-o! 

There was a farmer had a dog, 

And Bingo was his name-o. 

(Clap, clap, clap)-G-O! 

(Clap, clap, clap)-G-O! 

(Clap, clap, clap)-G-O! 

And Bingo was his name-o! 

There was a farmer had a dog, 

And Bingo was his name-o. 

(Clap, clap, clap, clap)-O! 

You do the Hokey Pokey 

And you turn yourself around, 

That's what it's all about. 

You put your right shoulder in, 

You put your right shoulder out, 

You put your right shoulder in, 

And you shake it all about. 

You do the Hokey Pokey 

And you turn yourself around, 

That's what it's all about. 

You put your left shoulder in, 

You put your left shoulder out, 

You put your left shoulder in, 

And you shake it all about. 

You do the Hokey Pokey 

And you turn yourself around, 

That's what it's all about. 

You put your right hip in, 

You put your right hip out, 

You put your right hip in 

And you shake it all about. 

You do the Hokey Pokey 

And you turn yourself around, 

That's what it's all about. 

You put your left hip in, 

You put your left hip out, 

You put your left hip in, 

And you shake it all about. 

You do the Hokey Pokey 

And you turn yourself around, 

That's what it's all about. 

You put your whole self in, 

You put your whole self out, 

You put your whole self in 

And you shake it all about. 

You do the Hokey Pokey 

And you turn yourself around, 

That's what it's all about. 

 

Е-71 

Here are baby's eyes so blue, 

Here is baby's little nose; 

Here are baby's rosy cheeks, 

And here are baby's little toes! 

 

Е-72 

I met a girl named Sally, 

She came from Cincinatti. 

With a pickle for a nose 

And forty eight toes, 

And that's the way the story goes. 

I L-O-V-E love you! 
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(Clap, clap, clap, clap)-O! 

(Clap, clap, clap, clap)-O! 

And Bingo was his name-o! 

There was a farmer had a dog, 

And Bingo was his name-o. 

And Bingo was his name-o! 

 
Е-17 

Little ones at play 

Went out one summer's day, 

They went out a-walking 

Just for fun-fun-fun. 

But when they stopped to rest, 

The first were served the best. 

They found them seats a-plenty 

 
Е-18 

Can you dance Hulla-Baloney? 

Can you dance Hulla-Baloney? 

Can you dance Hulla-Baloney? 

As we go round about? 

Put both your hands on your shoulders, 

Put both your hands on your shoulders, 

Put both your hands on your shoulders, 

And turn yourself about. 

Here we go Hulla-Baloney! 

Here we go Hulla-Baloney! 

Here we go Hulla-Baloney! 

As we go round about. 

Put both your hands in your pockets, 

Put both your hands in your pockets, 

Put both your hands in your pockets, 

And tiptoe round about. 

Here we go Hulla-Baloney! 

Here we go Hulla-Baloney! 

Here we go Hulla-Baloney! 

As we go round about. 

Raise your arms high in the air now, 

Raise your arms high in the air now, 

Raise your arms high in the air now, 

And turn yourself about. 

Can you dance Hulla-Baloney? 

Can you dance Hulla-Baloney? 

Can you dance Hulla-Baloney? 

As we go round about? 

 
Е-19 

Went down to the alligator farm, 

Sat on the fence but the fence broke down, 

The alligator bit me by the seat of my pants, 

and he made me do the hoo-chee-coo-chee 

I K-I-S-S kiss you! 

I L-O-V-E, K-I-S-S, L-O-V-E love you!!! 

 

Е-73 

This is how we plant a bean, 

In our garden, in our garden, 

This is how we plant a bean, 

In our pretty garden green. 

Now we plant it with our foot, 

In our garden, in our garden, 

Now we plant it with our foot, 

In our pretty garden green. 

Now we plant it with our hand, 

In our garden, in our garden, 

Now we plant it with our hand, 

In our pretty garden green. 

Now we plant it with our elbow, 

In our garden, in our garden, 

Now we plant it with our elbow, 

In our pretty garden green. 

Now we plant it with our knee, 

In our garden, in our garden, 

Now we plant it with our knee, 

In our pretty garden green. 

Now we plant it with our chin, 

In our garden, in our garden, 

Now we plant it with our chin, 

In our pretty garden green. 

 

Е-74 

Soldier, soldier, will you marry me, 

With your knapsack, fife and drum? 

"Oh, how can I marry 

Such a pretty girl as you, 

When I've got no coat to put on?" 

So she ran away 

To the village tailor's shop, 

As fast as she could run, 

And she bought him a coat, 

Oh, the best that she could buy, 

And the soldier put it on. 

Soldier, soldier, will you marry me, 

With your knapsack, fife and drum? 

"Oh, how can I marry 

Such a pretty girl as you, 

When I've got no shoes to put on?" 

So she ran away 

To the shoemaker's shop, 

As fast as she could run, 

And she bought him some shoes, 

Oh, the best that she could buy, 

And the soldier put them on. 
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dance. 

 

Е-20 

Clap, clap, partner 

Clap, clap, neighbour 

Stamp, stamp, 

(Stamp feet) 

Turn yourself about 

Dancing so merrily, 

So merrily together, 

Dancing so merrily, 

So merrily, heigh ho. 

 
Е-21 

Can you be a sunbeam, 

A sunbeam, a sunbeam? 

Can you be a sunbeam? 

Then show me what you'd do. 

I can be a sunbeam, 

A sunbeam, a sunbeam, 

I can be a sunbeam, 

And I'll shine down on you! 

Can you be a raindrop, 

A raindrop, a raindrop? 

Can you be a raindrop? 

Then show me what you'd do. 

I can be a raindrop, 

A raindrop, a raindrop. 

I can be a raindrop, 

So here's some rain for you! 

Can you be a flower, 

A flower, a flower? 

Can you be a flower? 

Then show me what you'd do. 

I can be a flower, 

A flower, a flower. 

I can be a flower, 

Growing just for you! 

Can you be a buzzing bee, 

A buzzing bee, a buzzing bee? 

Can you be a buzzing bee? 

Then show me what you'd do. 

I can be a buzzing bee, 

A buzzing bee, a buzzing bee. 

I can be a buzzing bee, 

With honey sweet for you! 

 
Е-22 

A-tisket a-tasket, 

A green and yellow basket. 

I wrote a letter to my love, 

Soldier, soldier, will you marry me, 

With your knapsack, fife and drum? 

"Oh, how can I marry 

Such a pretty girl as you, 

When I've got no hat to put on?" 

So she ran away 

To the village hatter's shop, 

As fast as she could run, 

And she bought him a hat, 

Oh, the best that she could buy, 

And the soldier put it on. 

Soldier, soldier, will you marry me, 

With your knapsack, fife and drum? 

"Oh, how can I marry 

Such a pretty girl as you, 

When I've got no gloves to put on?" 

So she ran away 

To the glovemaker's shop, 

As fast as she could run, 

And she bought him some gloves, 

Oh, the best that she could buy, 

And the soldier put them on. 

Soldier, soldier, will you marry me, 

With your knapsack, fife and drum? 

"Oh, how can I marry 

Such a pretty girl as you, 

When I've got a good wife at home?" 

So she ran away 

Just as fast as she could run, 

To tell her Mom and Dad, 

And they gave her a hug, 

As they told their pretty girl, 

That she had just been had! 

 

Е-75 

I'm a little hunk of tin 

Nobody knows what shape I'm in 

I've got four wheels and a running board 

I'm not a Chevy, I'm a Ford 

Honk honk rattle rattle rattle crash beep beep 

Honk honk rattle rattle rattle crash beep beep 

Honk honk rattle rattle rattle crash beep beep 

Grandpa's beard is long and grey 

It gets longer every day 

Grandma eats it in her sleep 

Says it tastes like shredded wheat 

Honk honk rattle rattle rattle crash beep beep 

Honk honk rattle rattle rattle crash beep beep 

Honk honk rattle rattle rattle crash beep beep 

I'm a little acorn round 

Lying on the cold, cold ground 

Everybody steps on me 
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And on the way I dropped it. 

I dropped it, I dropped it, 

And on the way I dropped it. 

A little boy 

(girl)  picked it up, 

And put it in his (her)  pocket. 

 

Е-23 

" Deep the cellar, timbers high, 

Pointed roof up in the sky, 

Drive the nails in straight and true, 

Build a house for me and you. 

Windows, shining eyes to see, 

Doors open wide to welcome me, 

Fire glowing, oh, so bright, 

That is HOME on winter's night. 

 

Е-24 

One time we went a-fishing, 

Fishing, fishing, 

One time we went a-fishing 

On a summer day. 

And Becky caught a minnow, 

Justin caught a frog! 

Megan dragged a crab out 

From underneath a log. 

The fish I caught was THAT big! 

THAT big! THAT big! 

The fish I caught was THAT big! 

But he got away! 

 
Е-25 

Let everyone clap hands like me. 

Let everyone clap hands like me. 

Come on and join in to the game, 

You'll find that it's always the same. 

Let everyone sneeze like me. 

Let everyone sneeze like me. 

Come on and join in to the game, 

You'll find that it's always the same. 

Let everyone yawn like me. 

Let everyone yawn like me. 

Come on and join in to the game, 

You'll find that it's always the same. 

Let everyone jump like me. 

Let everyone jump like me. 

Come on and join in to the game, 

You'll find that it's always the same. 

Let everyone sit down like me. 

Let everyone sit down like me. 

Come on and join in to the game, 

You'll find that it's always the same. 

That is why I'm cracked you see 

Honk honk rattle rattle rattle crash beep beep 

Honk honk rattle rattle rattle crash beep beep 

Honk honk rattle rattle rattle crash beep beep 

I'm a little TNT 

I'm as cute as I can be 

I can sing and I can dance 

I wear ruffles on my (oops, boys, take anoth-

er guess) 

I wear ruffles on my dress 

Honk honk rattle rattle rattle crash beep beep 

Honk honk rattle rattle rattle crash beep beep 

Honk honk rattle rattle rattle crash beep beep 

 

Е-76 

O, Chester, did you 'ear about Harry? 

He chest got back from the army. 

I 'ear he knows how to wear a rose, 

Hip, hip, hooray for the army! 

 

Е-77 

Here we go looby loo 

Here we go looby light 

Here we go looby loo 

All on a Saturday night 

You put your right hand in 

You take your right hand out 

You give your hand a shake, shake, shake 

And turn yourself about 

Here we go looby loo 

Here we go looby light 

Here we go looby loo 

All on a Saturday night 

You put your left hand in 

You take your left hand out 

You give your left hand a shake, shake, 

shake 

And turn yourself about 

Here we go looby loo 

Here we go looby light 

Here we go looby loo 

All on a Saturday night 

You put your right foot in 

You take your right foot out 

You give your right foot a shake, shake, 

shake 

And turn yourself about 

Here we go looby loo 

Here we go looby light 

Here we go looby loo 

All on a Saturday night 

You put your left foot in 
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Let everyone laugh like me. 

Let everyone laugh like me. 

Come on and join in to the game, 

You'll find that it's always the same. 

 
Е-26 

Farmer, farmer, driving cattle, 

Listen to his money rattle! 

One-a, two-a, three-a dollah, 

Out goes he, now hear him hollah! 

 

Е-27 

Kitty white so slyly comes 

To catch the mousie gray, 

But mousie hears the kitty come, 

And quickly runs away! 

Run, run, you dear little mouse, 

Run quickly 'round the house, 

For kittycat is catching up, 

And she might eat you for her sup! 

 

Е-28 

Five little fishies, swimming in a pool 

The first one said, "The pool is cool." 

The second one said, "The pool is deep." 

The third one said, "I want to sleep." 

The fourth one said, "Let's take a dip." 

The fifth one said, "I spy a ship." 

Fisher boat comes, 

Line goes kersplash 

Away the five little fishies dash 

 
Е-29 

We all stand here 

In this big ring 

And as we stand 

We loudly sing, 

Clap your hands now, 

One, two, three! 

The one I touch must 

Try to catch me! 

Clap, clap, clap your hands 

Clap along with me 

Clap, clap, clap your hands 

Clap along with me 

Clap a little faster now 

Clap along with me 

Clap a little faster now 

Clap along with me 

Clap, clap, clap your hands 

Clap along with me 

You take your left foot out 

You give your left foot a shake, shake, shake 

And turn yourself about 

Here we go looby loo 

Here we go looby light 

Here we go looby loo 

All on a Saturday night 

You put your whole self in 

You take your whole self out 

You give your whole self a shake, shake, 

shake 

And turn yourself about 

 

Е-78 

Little Tommy Tinker 

Sat on a clinker 

And he began to cry, 

"Oh Ma! 

Oh Ma!" 

Poor little innocent guy! 

 

Е-79 

Hold your right hand up; 

Hold your left hand up; 

Shake your fingers 'round, 

And then clap, clap, clap! 

Stretch your right arm out; 

Stretch your left arm out; 

Give a little hop, 

Then turn once about. 

Bend and touch your toes; 

Then stretch to the sky; 

Like a little bird, 

Spread your wings and fly! 

On your right foot, hop; 

On your left foot, hop; 

Now jump with both feet, 

Then it's time... to... STOP! 

 

Е-80 

Oh, baker, make a cake, 

Oh, baker, make a cake, 

Stir it up as fast as you can, 

Oh, baker, make a cake. 

Oh, baker, pat-a-cake, 

Oh, baker, pat-a-cake, 

Pat-a-cake as fast as you can, 

Oh, baker, pat-a-cake. 

Oh, baker, roll the cake, 

Oh, baker, roll the cake, 

Roll it 'round as fast as you can, 

Oh, baker, roll the cake. 
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Clap, clap, clap your hands 

Clap along with me 

Clap a little slower now 

Clap along with me 

Clap a little slower now 

Clap along with me 

 

Е-30 

Eensy weensy spider 

Went up the water spout 

Down came the rain 

And washed the spider out 

Out came the sun and dried up all the rain 

Now the eensy weensy spider 

Went up the spout again. 

 

Е-31 

Father Abraham had many sons 

Many sons had Father Abraham 

I am one of them and so are you 

So let's all praise the Lord. 

Right arm! 

Father Abraham had many sons 

Many sons had Father Abraham 

I am one of them and so are you 

So let's all praise the Lord. 

Right arm, left arm! 

Father Abraham had many sons 

Many sons had Father Abraham 

I am one of them and so are you 

So let's all praise the Lord. 

Right arm, left arm, right foot! 

Father Abraham had many sons 

Many sons had Father Abraham 

I am one of them and so are you 

So let's all praise the Lord. 

Right arm, left arm, right foot, left foot! 

Father Abraham had many sons 

Many sons had Father Abraham 

I am one of them and so are you 

So let's all praise the Lord. 

Right arm, left arm, right foot, left foot, 

Chin up! 

Father Abraham had many sons 

Many sons had Father Abraham 

I am one of them and so are you 

So let's all praise the Lord. 

Right arm, left arm, right foot, left foot, 

Chin up, turn around! 

Father Abraham had many sons 

Many sons had Father Abraham 

I am one of them and so are you 

And mark it with a B, 

And mark it with a B, 

Mark it up for baby and me, 

And mark it with a B. 

 

Е-81 

Little ball, roll along 

Slowly on your way, 

Pass it while we sing this song, 

And this game we play; 

When at last our song is done, 

We will look to see 

Which one of us has the ball, 

Oh, who will it be? 

 

Е-82 

Baby's gone, 

Where is she? 

Peek-a-boo! 

Now I see. 

Gone again, 

Where'd she go? 

Peek-a-boo! 

I found her toe! 

 

Е-83 

I'm a little teapot 

Short and stout 

Here is my handle 

Here is my spout 

When I get all steamed up 

Hear me shout 

"Tip me over 

and pour me out!" 

I'm a clever teapot, 

Yes it's true 

Here let me show you 

What I can do 

I can change my handle 

And my spout 

Just tip me over and pour me out! 

 

Е-84 

Say, say, oh playmate, 

Come out and play with me 

And bring your dollies three 

Climb up my apple tree 

Shout down my rain barrel 

Slide down my cellar door 

And we'll be jolly friends 

Forever more more more more more 

Say, say, oh playmate 
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So let's all praise the Lord. 

Right arm, left arm, right foot, left foot, 

Chin up, turn around, sit down! 
 

Е-32 

All God's creatures have a place in the choir, 

Some sing low, some sing higher, 

Some sing out loud on the telephone wire, 

Some just clap their hands, or paws, or any-

thing they’ve got now! 

Listen to the bass it's the one on the bottom 

Where the bullfrog croaks, the hippopotamus 

Moans and groans with a big to-do, 

The old cow just goes "Moo!" 

The dogs and the cats they take up the mid-

dle 

As the honey bee hums, the cricket fiddles 

The donkey brays and the pony neighs 

The old grey badger sighs 

All God's creatures have a place in the choir, 

some sing low, some sing higher, 

Some sing out loud on the telephone wire, 

Some just clap their hands, or paws, or any-

thing they’ve got now! 

Listen to the top and the little birds singing 

The melody with the high notes ringin' 

The good owl sighs over everything, 

The blackbird disagrees. 

Singin' in the night time, singin' in the day 

Little duck quacks and he's on his way 

And the otter hasn’t got that much to say 

The porqupine talks to himself. 

All God's creatures have a place in the choir, 

some sing low, some sing higher, 

Some sing out loud on the telephone wire, 

Some just clap their hands, or paws, or any-

thing they’ve got now! 

It’s a simple song a living song everywhere 

By the ox the fox and the grizzly bear 

The grumpy alligator and the hawk above 

The sly old weasel and turtle dove 

 

Е-33 

Doctor, doctor, can you tell 

What will make poor Sheila well? 

She is sick and going to die 

That will make poor Tommy cry. 

Tommy, Tommy, don't you cry. 

You will see her by and by, 

Dressed in pink or navy blue, 

Waiting at the church to marry you. 

 

I cannot play with you 

My dolly's got the flu 

Boo hoo hoo hoo hoo hoo 

Ain't got no rain barrel 

Ain't got no cellar door 

But we'll be jolly friends 

Forever more more more more more 

 

Е-85 

Pat-a-cake, pat-a-cake, 

Baker's man! 

Bake us a cake 

As fast as you can, 

Mix it and prick it 

And mark it with B, 

And there will be plenty 

For baby and me. 

 

Е-86 

Ring a round a rosy, 

Pocket full of posy, 

First we all fall down and then, 

Pick ourselves right up again! 

 

 

Е-87 

John Brown's baby had a cold upon his chest 

John Brown's baby had a cold upon his chest 

John Brown's baby had a cold upon his chest 

And they rubbed it with camphorated oil. 

Johnny works with one hammer, 

One hammer one hammer 

Johnny works with one hammer, 

Johnny works with two. 

Johnny works with two hammers, 

Two hammers two hammers 

Johnny works with two hammers 

Johnny works with three. 

Johnny works with three hammers, 

Three hammers three hammers 

Johnny works with three hammers 

Johnny works with four. 

Johnny works with four hammers, 

Four hammers four hammers 

Johnny works with four hammers 

Johnny works with five. 

Johnny works with five hammers, 

Five hammers five hammers 

Johnny works with five hammers 

Johnny's work is DONE! 
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Е-34 

Come, let us be joyful 

While life is bright and gay 

Come, gather its rosebuds 

Ere they fade away 

Oh, don't you worry and don't you fret, 

There's lots of life in the old world yet, 

We'll take the rose, the thorn forget, 

And go our way rejoicing. 

 

Е-35 

Last evening Cousin Peter came 

Last evening Cousin Peter came 

Last evening Cousin Peter came 

To say that he was here 

He hung his hat upon the peg 

He hung his hat upon the peg 

He hung his hat upon the peg 

To show that he was here 

He wiped his shoes upon the mat 

He wiped his shoes upon the mat 

He wiped his shoes upon the mat 

To show that he was here 

He kicked his shoes off one by one 

He kicked his shoes off one by one 

He kicked his shoes off one by one 

To show that he was here 

He danced about in stockinged feet 

He danced about in stockinged feet 

He danced about in stockinged feet 

To show that he was here 

He played he was a great big bear 

He played he was a great big bear 

He played he was a great big bear 

To show that he was here 

He tossed us up into the air 

He tossed us up into the air 

He tossed us up into the air 

To show that he was here 

He made a bow and said "good bye" 

He made a bow and said "good bye" 

He made a bow and said "good bye" 

To show that he would go! 

Goodbye! Goodbye! 

 

Е-36 

Did you ever see a lassie, 

A lassie, a lassie 

Did you ever see a lassie 

Go this way and that? 

Go this way and that way, 

Go this way and that way 

Е-88 

Hurry, hurry, drive the fire truck 

(Hands on steering wheel) 

Hurry, hurry, drive the fire truck 

Hurry, hurry, drive the fire truck 

Ding, ding, ding, ding, ding! 

Hurry, hurry, turn the corner 

Hurry, hurry, turn the corner 

Hurry, hurry, turn the corner 

Ding, ding, ding, ding, ding! 

Hurry, hurry, climb the ladder 

Hurry, hurry, climb the ladder 

Hurry, hurry, climb the ladder 

Ding, ding, ding, ding, ding! 

Hurry, hurry, squirt the water 

Hurry, hurry, squirt the water 

Hurry, hurry, squirt the water 

Ding, ding, ding, ding, ding! 

Slowly, slowly, back to the station 

Slowly, slowly, back to the station 

Slowly, slowly, back to the station 

Ding, ding, ding, ding, ding! 

 

Е-89 

With tuppence for paper and strings, 

You can have your own set of wings. 

With your feet on the ground, 

you're a bird in flight! 

With your fist holding tight, 

to the string of your kite! 

Let's go fly a kite 

Up to the highest height 

Let's go fly a kite 

And send it soaring 

Up through the atmosphere 

Up where the air is clear 

Oh, let's go fly a kite! 

When you send it flying up there, 

All at once you're lighter than air! 

You can dance on the breeze, 

over houses and trees! 

With your fist holding tight, 

To the string your kite! 

Let's go fly a kite 

Up to the highest height 

Let's go fly a kite 

And send it soaring 

Up through the atmosphere 

Up where the air is clear 

Oh, let's go fly a kite! 
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Did you ever see a lassie 

Go this way and that? 

 

Е-37 

Dear little bare feet, dimpled and white, 

In your long nightgown wrapped for the 

night; 

Come, let me count all your queer little toes, 

Pink as the heart of a shell or a rose. 

One is a lady that sits in the sun; 

Two is a baby, and three is a nun; 

Four is a lily with innocent breast; 

Five is a birdie asleep in its nest. 

 

Е-38 

Mary Ann McCartney went a-fishin' for 

some clams, 

Mary Ann McCartney went a-fishin' for 

some clams, 

Mary Ann McCartney went a-fishin' for 

some clams, 

But she didn't get a (clap, clap) clam! 

All she got was influenza, 

All she got was influenza, 

All she got was influenza, 

But she didn't get a (clap, clap) clam! 

She dug up all the mud she found in San 

Francisco Bay, 

She dug up all the mud she found in San 

Francisco Bay, 

She dug up all the mud she found in San 

Francisco Bay, 

But she didn't get a (clap, clap) clam! 

All she got was influenza, 

All she got was influenza, 

All she got was influenza, 

But she didn't get a (clap, clap) clam! 

She kept on diggin' anyway but no luck did 

she have, 

She kept on diggin' anyway but no luck did 

she have, 

She kept on diggin' anyway but no luck did 

she have, 

'Cause she didn't get a (clap, clap) clam! 

All she got was influenza, 

All she got was influenza, 

All she got was influenza, 

But she didn't get a (clap, clap) clam! 

 

Е-39 

Five candles on a birthday cake 

Five, and not one more. 

Е-90 

Oranges and lemons 

Say the bells of St. Clements 

I owe you five farthings 

Say the bells of St. Martins 

When will you pay me? 

Say the bells at Old Bailey 

When I grow rich 

Say the bells at Shoreditch 

When will that be? 

Say the bells of Stepney 

I'm sure I don't know 

Says the great bell of Bow 

Here comes a candle to light you to bed 

Here comes a chopper to chop off your head 

Spoken: 

Chip chop chip chop the last man's HEAD! 

 

Е-91 

My name is Peppermint Patty, 

I live in Cincinatti, 

With a freckle on my nose 

And eighteen toes, 

And this is how my story goes: 

One day as I was walkin', 

I saw my boyfriend talkin' 

To a pretty little girl 

With strawberry curls 

And this is what he said to her. 

I L-O-V-E, love you, 

I K-I-S-S, kiss you, 

I K-I-S-S, kiss you 

On your F-A-C-E, 

Face face face. 

 

Е-92 

I am a pretty little Dutch girl 

As pretty as I can be 

And all the boys 

In the neighborhood 

Are crazy over me. 

My boyfriend's name is Mello, 

He comes from the land of Jello, 

With pickles for his toes 

And a cherry for his nose 

And that's the way my story goes. 

 

Е-93 

Happy little kernels of corn are we, 

Wrapped up in our jackets of white; 

We hop and we pop, 

We're so full of glee, 
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You may blow one candle out, 

And that leaves four! 

Four candles on a birthday cake 

There for all to see. 

You may blow one candle out, 

And that makes three! 

Three candles on a birthday cake 

Standing straight and true. 

You may blow one candle out, 

And that leaves two! 

Two candles on a birthday cake 

Helping us have fun. 

You may blow one candle out, 

And that leaves one! 

One candle on a birthday cake 

We know its task is done. 

You may blow this candle out, 

And that leaves none! 

 
Е-40 

Flippity flop! 

Flippity flop! 

See how my cute 

Little bunny can hop. 

Flippity flop! 

Flippity flop! 

You're making me dizzy, 

So please, won't you stop. 

 
Е-41 

Follow me 

Wherever I go, 

And do what I do 

When I tell you so. 

First we walk 

And then we skip, 

And then we will jump 

With a clip, clip, clip! 

Now we'll run 

A merry race 

And then we will STOP! 

Ev'ryone, stay in place! 
 

Е-42 

Over my head and under my toes 

Watch the way my skipping-rope goes 

Over my head, ten toes off the ground 

See my rope swing round and round. 

I can skip slowly, I can skip fast 

Watch my rope go whirling past 

Over my head and under my toes 

It's fun the way my skipping-rope goes 

Hopping 'til we pop just right! 

Hopping, popping, 

Hop, hop, hop! 

Hopping, popping, 

Pop, pop, pop! 

Hopping, popping, 

Hop, hop, hop! 

Hopping, popping, 

Pop, pop, pop! 

Busy little kernels of corn are we, 

Stuck inside our corn popper tight, 

We laugh and we dance, 

We just can't keep still; 

Hopping 'til we pop just right! 

Hopping, popping, 

Hop, hop, hop! 

Hopping, popping, 

Pop, pop, pop! 

Hopping, popping, 

Hop, hop, hop! 

Hopping, popping, 

Pop, pop, pop! 

 

Е-94 

Jack and Jill went up the hill 

To fetch a pail of water. 

Jack fell down and broke his crown, 

And Jill came tumbling after. 

Then up got Jack and said to Jill, 

As in his arms he took her, 

"Brush off that dirt for you're not hurt, 

Let's fetch that pail of water." 

So Jack and Jill went up the hill 

To fetch the pail of water, 

And took it home to Mother dear, 

Who thanked her son and daughter. 

 

Е-95 

Ride a Cock-horse 

To Banbury Cross, 

To see a fine lady 

Upon a white horse, 

Rings on her fingers, 

And bells on her toes, 

She shall have music 

Wherever she goes. 

 

Е-96 

I'm a little prairie flow'r, 

Growin' wilder by the hour; 

No one cares to cultivate me, 

'Cause I'm as wild as wild can be. 
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Е-43 

Miss Lucy had a baby 

She named him Tiny Tim 

She put him in the bath tub 

To see if he could swim 

He drank up all the water 

He ate up all the soap 

He tried to eat the bath tub 

But it wouldn't go down his throat 

Miss Lucy called the Docter 

Miss Lucy called the Nurse 

Miss Lucy called the Lady 

With the Alligator Purse 

Mumps said the Doctor 

Measles said the Nurse 

Nothing said the Lady 

With the Alligator Purse 

Miss Lucy punched the Doctor 

Miss Lucy Knocked the Nurse 

Miss Lucy payed the Lady 

With the Alligator Purse. 

 

Е-44 

See me spinning round and round, 

Making such a merry sound, 

Dancing lightly on my toes, 

Oh, how quickly I can go-o! 

But this spinning round so fast, 

Makes me dizzy grow at last, 

And I fall upon the floor, 

Then get up and spin some more. 

 

Е-45 

I said a boom chick a boom 

She said a boom chick a boom 

I said a boom boom chicka boom 

She said a boom boom chicka boom 

I said a boom yo mommy boom yo daddy 

Boom yo granny too 

She said a boom yo mommy boom yo daddy 

Boom yo granny too 

I said hey hey 

She said a hey hey 

And a one more time 

And a one more time 

 

Е-46 

On my head my hands I place.) 

On my shoulders, 

On my face, 

On my hips, 

I'm a little snowflake white 

Floating downward in the night; 

Nobody ever cuddles up to me, 

'Cause I'm as cold as cold can be. 

I'm a wrinkled little prune, 

Very soon I may be stewn; 

If I do, look out for me, 

'Cause I'm as bad as bad can be. 

I'm as bad as bad can be. 

Too-ra-loo-ra, too-ra-lee! 

I'm a little acorn brown, 

Lying on the dusty ground; 

Nobody stops to pick me up, 

'Cause I am just a little NUT. 

I was just a little nut, 

'Til I fell out of that tree; 

Then Mr. Smith came walkin' along, 

Silly man, he stepped on me! 

Teedle-dum, teedle-dee. 

I'M CRACKED! I'M WILD! I'M CRAZY! 

 

Е-97 

Ride a mile on Daddy's foot! 

Up, up and away! 

Round about the hill we go, 

In among the hay. 

Out upon the whinny moor, 

Down the windy glen; 

In and out among the trees, 

Through the woods again. 

Now we climb a grassy bank 

Where the flowers grow; 

Now we canter down again 

To the road below. 

Now we pass the farmer's field, 

See him as he stands! 

With his cows and horses 

As they graze upon the land. 

When the moon is round and white 

Fairies play their tricks, 

Riding races through the skies 

All on crooked sticks; 

Who that has so fleet a horse 

Would not up and ride 

Round the world on daddy's foot, 

By the chimneyside? 

Little one, with cheeks so red, 

You have ridden well; 

Some day you will have to go 

Round the world yourself; 

Then you'll be a mighty one, 

Tramping on your feet, 
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And at my side, 

Then behind me they will hide, 

I will hold them up so high, 

Quickly make my fingers fly, 

Hold them out in front of me, 

Swiftly clap them. One, two, three! 

 

Е-47 

Go in and out the window 

Go in and out the window 

Go in and out the window 

As we have done before. 

Go in and out the window 

Go in and out the window 

Go in and out the window 

As we have done before. 

Go up and down the staircase 

Go up and down the staircase 

Go up and down the staircase 

As we have done before. 

Go round and round the village 

Go round and round the village 

Go round and round the village 

As we have done before 

Stand and face your partner 

Stand and face your partner 

Stand and face your partner 

As we have done before. 

Go in and out the window 

Go in and out the window 

Go in and out the window 

As we have done before. 

 
Е-48 

Sing a song of washing up 

Water hot as hot 

Cups and saucers, plates and spoons 

Dishes – such a lot 

Work the dishcloth round and round 

Wash them clean as clean 

Polish with a dry white cloth 

How busy we have been! 

 

Е-49 

Spinning top, 

Never stop! 

Keep on whirling, 

Keep on twirling, 

Round, round, 

On the ground, 

Spinning, spinning, oh! 

While you spin around and 'round, 

May you keep a heart as kind 

And a laugh as sweet. 

 

Е-98 

If you're happy and you know it, 

Clap your hands 

If you're happy and you know it, 

Clap your hands 

If you're happy and you know it, 

Then your face will surely show it 

If you're happy and you know it, 

Clap your hands. 

If you're happy and you know it, 

Tap your toe 

If you're happy and you know it, 

Tap your toe 

If you're happy and you know it, 

Then your face will surely show it 

If you're happy and you know it, 

Tap your toe. 

If you're happy and you know it, 

Nod your head 

If you're happy and you know it, 

Nod your head 

If you're happy and you know it, 

Then your face will surely show it 

If you're happy and you know it, 

Nod your head. 

If you're happy and you know it, 

Clap your hands 

If you're happy and you know it, 

Clap your hands 

If you're happy and you know it, 

Then your face will surely show it 

If you're happy and you know it, 

Clap your hands. 

If you're happy and you know it, 

Then your face will surely show it 

If you're happy and you know it, 

Clap your hands. 

If you're scared and you know it, 

Hide your eyes 

If you're scared and you know it, 

Hide your eyes 

If you're scared and you know it, 

Then your face will surely show it 

If you're scared and you know it, 

Hide your eyes 

If you're sad and you know it, 

Cry a tear 

If you're sad and you know it, 

Cry a tear 
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Whirling, twirling, on the ground, 

Spinning top, 

Never stop! 

Spinning, spinning, oh! 

 

 

Е-50 

One, two, three! 

Who will skip the rope with me? 

Swing it high, swing it low; 

Over, under, who will go? 

One, two, three! 

Come on and skip with me! 
 

Е-51 

Dance, thumbkin, dance! 

Dance, thumbkin, dance! 

Thumbkin cannot dance alone, 

So dance, my merry men, ev'ry one, 

And dance, thumbkin, dance! 

Dance, foreman, dance! 

Dance, foreman, dance! 

Foreman cannot dance alone, 

So dance, my merry men, ev'ry one, 

And dance, foreman, dance! 

Dance, middleman, dance! 

Dance, middleman, dance! 

Middleman cannot dance alone, 

So dance, my merry men, ev'ry one, 

And dance, middleman, dance! 

Dance, ringman, dance! 

Dance, ringman, dance! 

Ringman cannot dance alone, 

So dance, my merry men, ev'ry one, 

And dance, ringman, dance! 

Dance, littleman, dance! 

Dance, littleman, dance! 

Littleman cannot dance alone, 

So dance, my merry men, ev'ry one, 

And dance, littleman, dance! 

 

 

Е-52 

Froggie in the middle 

And he can't get out, 

He can't get out, 

He can't get out. 

Froggie in the middle 

And he can't get out. 

Here's a fly to lure him out! 

 

 

If you're sad and you know it, 

Then your face will surely show it 

If you're sad and you know it, 

Cry a tear 

If you're angry and you know it, 

Stomp your feet 

If you're angry and you know it, 

Stomp your feet 

If you're angry and you know it, 

Then your face will surely show it 

If you're angry and you know it, 

Stomp your feet 

If you're happy and you know it, 

Shout "Hurray!" 

If you're happy and you know it, 

Shout "Hurray!" 

If you're happy and you know it, 

Then your face will surely show it 

If you're happy and you know it, 

Shout "Hurray!" 
 

Е-99 

One finger, one thumb, keep moving 

One finger, one thumb, keep moving 

One finger, one thumb, keep moving 

We'll all be merry and bright 

One finger, one thumb, one arm, keep mov-

ing 

One finger, one thumb, one arm, keep mov-

ing 

One finger, one thumb, one arm, keep mov-

ing 

We'll all be merry and bright 

One finger, one thumb, one arm, one leg, 

keep moving 

One finger, one thumb, one arm, one leg, 

keep moving 

One finger, one thumb, one arm, one leg, 

keep moving 

We'll all be merry and bright 

One finger, one thumb, one arm, one leg, 

one nod of the head, keep moving 

One finger, one thumb, one arm, one leg, 

one nod of the head, keep moving 

One finger, one thumb, one arm, one leg, 

one nod of the head, keep moving 

We'll all be merry and bright 

One finger, one thumb, one arm, one leg, 

one nod of the head, sit down, stand up, keep 

moving 

One finger, one thumb, one arm, one leg, 

one nod of the head, sit down, stand up, keep 
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Е-53 

Miss Mary Mack Mack Mack 

All dressed in black, black, black 

With silver buttons, buttons, buttons 

All down her back, back, back. 

She asked her mother, mother, mother 

For 50 cents, cents, cents 

To see the elephants, elephants, elephants 

Jump over the fence, fence, fence. 

They jumped so high, high, high 

They reached the sky, sky, sky 

And they didn't come back, back, back 

'Til the 4th of July, ly, ly! 

 

Е-54 

Here is a beehive. Where are the bees? 

Hidden away where nobody sees. 

Watch and you’ll see them come out of the 

hive 

One, two, three, four, five. 

Bzzzzzzzz… all fly away! 

 

Е-55 
She'll be coming round the mountain 

When she comes 

She'll be coming round the mountain 

When she comes 

She'll be coming round the mountain, 

She'll be coming round the mountain, 

She'll be coming round the mountain 

When she comes 

She'll be driving six white horses 

When she comes 

She'll be driving six white horses 

When she comes 

She'll be driving six white horses, 

She'll be driving six white horses, 

She'll be driving six white horses 

When she comes 

Oh, we'll all go out to meet her 

When she comes 

Oh, we'll all go out to meet her 

When she comes 

Oh, we'll all go out to meet her, 

We'll all go out to meet her, 

We'll all go out to meet her 

When she comes 

She'll be wearing red pajamas 

When she comes 

She'll be wearing red pajamas 

When she comes 

She'll be wearing red pajamas, 

She'll be wearing red pajamas, 

She'll be wearing red pajamas 

moving 

One finger, one thumb, one arm, one leg, 

one nod of the head, sit down, stand up, keep 

moving 

We'll all be merry and bright 
 

Е-100 

Oats, peas, beans, and barley grow, 

Oats, peas, beans, and barley grow, 

Can you or I or anyone know 

How oats, peas, beans, and barley grow? 

First the farmer sows his seed, 

Stands erect and takes his ease, 

He stamps his foot and claps his hands, 

And turns around to view his lands. 

Oats, peas, beans, and barley grow, 

Oats, peas, beans, and barley grow, 

Can you or I or anyone know 

How oats, peas, beans, and barley grow? 

Next the farmer waters the seed, 

Stands erect and takes his ease, 

He stamps his foot and claps his hands, 

And turns around to view his lands. 

Oats, peas, beans, and barley grow, 

Oats, peas, beans, and barley grow, 

Can you or I or anyone know 

How oats, peas, beans, and barley grow? 

Next the farmer hoes the weeds, 

Stands erect and takes his ease, 

He stamps his foot and claps his hands, 

And turns around to view his lands. 

Oats, peas, beans, and barley grow, 

Oats, peas, beans, and barley grow, 

Can you or I or anyone know 

How oats, peas, beans, and barley grow? 

Last the farmer harvests his seed, 

Stands erect and takes his ease, 

He stamps his foot and claps his hands, 

And turns around to view his lands. 

Oats, peas, beans, and barley grow, 

Oats, peas, beans, and barley grow, 

Can you or I or anyone know 

How oats, peas, beans, and barley grow? 
 

Е-101 

Pretend that we're little frogs, 

Hopping, hopping, hopping! 

Pretend that we're little frogs, 

Hopping, hopping, hopping! 

Pretend that we're little fish, 

Swimming, swimming, swimming! 

Pretend that we're little fish, 
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When she comes 

She will have to sleep with Grandma 

When she comes 

She will have to sleep with Grandma 

When she comes 

She will have to sleep with Grandma, 

She'll have to sleep with Grandma, 

She will have to sleep with Grandma 

When she comes 

 
 

Swimming, swimming, swimming! 

Pretend that we're little birds, 

Flying, flying, flying! 

Pretend that we're little birds, 

Flying, flying, flying! 

Pretend that we're little bees, 

Buzzing, buzzing, buzzing! 

Pretend that we're little bees, 

Buzzing, buzzing, buzzing! 

Pretend that we're little babes, 

Sleeping, sleeping, sleeping! 

Pretend that we're little babes, 

Sleeping, sleeping, sleeping! 

Shhhhhhhhhh! 
 

Е-102 

Put your little foot, 

Put your little foot, 

Put your little foot right there, 

Put your little foot, 

Put your little foot, 

Put your little foot right there. 

Walk and walk and walk 

And walk and turn, 

Walk and walk and walk 

And walk and turn. 
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Загадки  (З) 

 
З-1 

I am purple, yellow, red, and green 

The King cannot reach me and neither can 

the Queen. 

I show my colours after the rain 

And only when the sun comes out again 

{A rainbow} 

 

З-2 

What flares up quickly and does some good 

But a moment later, it’s just a small piece of 

wood? 

{A match} 

 

З-3 

I love your dog and ride on his back 

I travel for miles but don’t leave a track. 

{A flea} 

 

З-4 

Link lank, on a bank, 

Ten against four. 

{A milkmaid} 

З-5 

I am always hungry, 

I must always be fed, 

The finger I touch, 

Will soon turn red 

{Fire} 

 

З-6 

The maker doesn’t need it, 

The buyer doesn’t use it 

The user uses it without knowing. 

WHAT IS IT? 

{A coffin} 

 

З-7 

It has seven letters, 

It proceeded God, 

All poor people have it, 

And all rich people need it. 

WHAT IS IT? 

{Nothing} 

 

З-8 

Two bodies I have 

Though both joined in one 

The more still I stand 

З-51 

What shoe-maker makes shoes without 

leather, 

With all the four elements put together ? 

Fire and water, earth and air, 

Ev’ry customer has two pair. 

{A horse-shoer} 

З-52 

Thirty white horses upon a red hill, 

Now they tramp, now they champ, now they 

stand still. 

{Teeth and gums} 

З-53 

A hill full, a hole full, 

Ye cannot catch a bowl full 

{Mist / fog} 

 

З-54 

The fiddler and his wife, 

The piper and his mother, 

Ate three half-cakes, three whole cakes, 

And three quarters of another. 

How much did each get? 

{The fiddler's wife was the piper's mother. 

Each one therefore got 1-¾.} 

 

З-55 

Mrs. Twitchett with one eye, 

A wondrous length of train lets fly; 

As she glides through every gap, 

She leaves a bit of her tail in the trap 

{A needle and thread} 

 

З-56 

As high as a castle, 

As weak as a wastle; 

And all the king’s horses 

Cannot pull it down. 

{Smoke} 

 

З-57 

I’ve seen you where you never was, 

And where you ne’er will be; 

And yet you in that very same place 

May still be seen by me 

{The reflection of a face in a looking-glass} 

 

З-58 

Of flesh and blood sprung am I ever; 
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The quicker I run. 

What am I? 

{An hourglass} 

 

З-9 

I can run, but never walk, 

Often a murmur, never talk, 

I have a bed but never sleep, 

I have a mouth but never eat. 

What am I? 

{A river} 

 

З-10 

A RIDDLE, a riddle, as I suppose, 

A hundred eyes, and never a nose. 

{A cinder-sifter} 

 

З-11 

If a man carried my burden, 

He would break his back. 

I am not rich, 

But leave silver in my track. 

What am I? 

{A snail} 

 

З-12 

Toss me out of the window, 

You’ll find a grieving wife, 

Pull me back but through the door, and 

Watch someone give life! 

What am I? 

{The letter 'n'} 

 

З-13 

Kings and lords and christians raised them 

Since they stand for higher powers 

Yet few of them would stand, I’m certain, 

if women ruled this world of ours 

{A tower}  

 

З-14 

Alive without breath, 

As cold as death, 

Clad in mail never clinking, 

Never thirsty, ever drinking 

{A fish} 

 

З-15 

Black we are and much admired, 

men seek us if they are tired, 

We tire the horse, comfort man, 

guess this riddle if you can 

But blood in me that find ye never. 

Many great lords bear me proudly, 

With sharp knives cutting me loudly. 

Many I’ve graced right honorably: 

Rich ones many I’ve humble made; 

Many within their grave I’ve laid! 

{A pen} 

 

З-59 

Highty, tighty, paradighty clothed in green, 

The king could not read it, no more could the 

queen ; 

They sent for a wise man out of the East, 

Who said it had horns, but was not a beast! 

{The holly tree} 

 

З-60 

There is a bird of great renown, 

Useful in city and in town; 

None work like unto him can do; 

He’s yellow, black, red, and green, 

A very pretty bird I mean; 

Yet he’s both fierce and fell: 

I count him wise that can this tell. 

{A bee} 

 

З-61 

A flock of white sheep 

On a red hill; 

Here they go, there they go, 

Now they stand still! 

{The teeth and gums} 

 

З-62 

What God never sees, 

What the king seldom sees; 

What we see every day: 

Read my riddle,—I pray. 

{An equal} 

 

З-63 

As white as milk, 

And not milk; 

As green as grass, 

And not grass; 

As red as blood, 

And not blood; 

As black as soot, 

And not soot! 

{A bramble-blossom} 

 

З-64 
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{Coal} 

 

З-16 

What has roots that nobody sees, 

Is taller than trees, 

Up, up it goes, 

Yet it never grows? 

{A mountain} 

 

З-17 

Little Miss Eticote 

In her white petticoat 

And her red nose 

The longer she stands 

The shorter she grows 

{ A candle} 

 

З-18 

Kings and queens may cling to power 

and the jester’s got his call 

But, as you may all discover, 

the common one outranks them all 

{An ace} 

 

З-19 

It cannot be seen, it cannot be felt, 

Cannot be heard, cannot be smelt, 

Lies behind stars and under hills, 

And empty holes it fills. 

Comes first follows after, 

Ends life kills laughter 

{Darkness} 

 

З-20 

As round as an apple, as deep as a cup, 

And all the king’s horses can’t pull it up. 

{A well} 

 

З-21 

My first is twice in apple but not once in tart. 

My second is in liver but not in heart. 

My third is in giant and also in ghost. 

Whole I’m best, when I am roast. 

What am I? 

{A pig} 

 

З-22 

Until I am measured 

I am not known, 

Yet how you miss me 

When I have flown. 

{Time} 

I’m in every one’s way, 

But no one I stop; 

My four horns every day 

In every way play, 

And my head is nailed on at the top 

{A turnstile} 

 

З-65 

The land was white, 

The seed was black; 

It’ll take a good scholar 

To riddle me that. 

{Paper and writing} 

 

З-66 

The cuckoo and the gowk, 

The laverock and the lark, 

The twire-snipe, the weather-bleak; 

How many birds is that? 

{Three} 

 

  З-67 

I am found on land and in sea, 

Yet I neither walk nor swim. 

I travel by foot, but have no toes. 

No matter where I roam, 

I'm never away from home. 

What am I? 

 {A snail} 

 

З-68 

Hoddy-doddy, 

With a round black body! 

Three feet and a wooden hat; 

What’s that? 

{An iron pot} 

 

З-69 

Banks full, braes full, 

Though ye gather all day, 

Ye’ll not gather your hands full. 

{The mist} 

 

З-70 

As I was going o’er yon moor of moss, 

I met a man on a gray horse; 

He whipp’d and he wail’d, 

I ask’d him what he ail’d; 

He said he was going to his father’s funeral, 

Who died seven years before he was born! 

{His father was a dyer} 

 



 276 

 

З-23 

Each morning I appear 

To lie at your feet, 

All day I will follow 

No matter how fast you run, 

Yet I nearly perish 

In the midday sun. 

{Shadow} 

 

З-24 

Only one color, but not one size, 

stuck at the bottom, yet easily flies; 

present in sun, but not in rain; 

doing no harm, and feeling no pain. 

{A shadow} 

 

З-25 

What force and strength cannot get through, 

I, with a gentle touch, can do. 

And many in the street would stand, 

were I not a friend at hand. 

{A key} 

 

З-26 

What does man love more than life 

Fear more than death or mortal strife 

What the poor have, the rich require, 

and what contented men desire, 

What the miser spends and the spendthrift 

saves 

And all men carry to their graves? 

{Nothing} 

 

З-27 

Three brothers share a family sport: 

A non-stop marathon 

The oldest one is fat and short 

And trudges slowly on 

The middle brother’s tall and slim 

And keeps a steady pace 

The youngest runs just like the wind, 

A-speeding through the race 

“He’s young in years, we let him run,” 

The other brothers say 

“’Cause though he’s surely number one, 

He’s second, in a way.” 

{The hands on a clock} 

 

З-28 

I have palms but not on hands, 

З-71 

I am a little red animal 

As busy as can be, 

I'm gathering some acorns 

For winter food for me. 

{A squirrel} 

 

З-72 

I've got a long bushy tail, 

Two bright little eyes. 

I gather up acorns. 

I'm pretty and wise. 

 {A squirrel} 

 

З-73 

I had a little sister, 

They called her Pretty Peep; 

She wades in the waters, 

Deep, deep, deep! 

She climbs up the mountains, 

High, high, high; 

My poor little sister, 

She has but one eye. 

{A star} 

 

З-74 

All which begin with W. 

And eke three which begin with M 

{Woman wants wit. Man much more} 

 

З-75 

A house full, a yard full, 

And ye can’t catch a bowl full. 

{Smoke} 

 

З-76 

There was a man went over the Wash, 

Grizzle grey was his horse; 

Bent was his saddle-bow: 

I’ve told you his name three times, 

And yet you don’t know! 

{Was} 

 

З-77 

As I was going o’er L. bridge, 

I met a drove of guinea pigs; 

They were nick’d and they were nack’d, 

And they were all yellow back’d. 

{A swarm of bees} 

 

З-78 

Higher than a house, higher than a tree; 
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I offer foods from distant lands, 

When at my peak you’ll see me smoke, 

I’m famous for my friendly folk, 

My flowers grow and yet they lay, 

There’s fire where a man will play, 

I’m sure you know we’re family, 

You’re welcome to come stay with me. 

What am I? 

{Hawaii} 

  

З-29 

Glittering points 

That downward thrust, 

Sparkling spears 

That never rust. 

{Icicle} 

 

З-30 

I can be long, or I can be short. 

I can be grown, and I can be bought. 

I can be painted, or left bare. 

I can be round, or square. 

What am I? 

{A fingernail} 

 

З-31 

I cannot be other than what I am 

Until the man who made me dies 

Power and glory will fall to me finally 

Only when he last closes his eyes 

{A prince} 

З-32 

In the marble walls as white as wilk, 

Lined with skin as soft as silk, 

Within a fountain crystal clear, 

A golden apple does appear. 

No doors are there to this stronghold 

Yet thieves break in and steal the gold. 

{ An egg or egg yolk} 

 

З-33 

The thunder comes before the lightning, 

And the lightning comes before the cloud, 

The rain dries all the land it touches, 

Wrapping the earth in a blood red shroud. 

What am I? 

{A volcano} 

 

З-34 

This house holds rooms, one score and six, 

That shelter a vast mob. 

It lets lions lie down with the lambs, 

Oh! whatever can that be? 

{A star} 

 

З-79 

Which weighs heavier — 

A stone of lead 

Or a stone of feather? 

{They both weigh alike} 

 

З-80 

Jackatawad ran over the moor, 

Never behind, but always before! 

{The ignis fatuus, or Will o' the Wisp} 

 

З-81 

Hitty Pitty within the wall, 

Hitty Pitty without the wall: 

If you touch Hitty Pitty, 

Hitty Pitty will bite you 

{A nettle} 

 

З-82 

I saw a fight the other day; 

A damsel did begin the fray. 

She with her daily friend did meet, 

Then standing in the open street; 

She gave such hard and sturdy blows, 

He bled ten gallons at the nose; 

Yet neither seem to faint nor fall, 

Nor gave her any abuse at all. 

{A pump} 

 

  З-83 

I've whiskers, 

I'm frisky. 

Whisk, little mice, 

Lest I should catch you! 

Please stroke my back, 

I'll purr and won't scratch you. 

{A cat} 

 

З-84 

Into my house came neighbour John, 

With three legs and a wooden one; 

If one be taken from the same, 

Then just five there will remain. 

{He had a IV legged stool with him, and tak-

ing away the left-hand numeral, there re-

mains V} 

 

З-85 

As I went through my houter touter, 
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Yet makes both shun the slob. 

None now will nestle with nicks and nates, 

While reams room near the rear. 

Though you and I have separate rooms 

Both our bottles brim with beer. 

The king and queen can never mate 

(Though hands and hearts hobnob) 

Because their rooms are separate 

If this jail does its job. 

What house is this that rules thus 

Forcing faith to fend with fear? 

The answer to this riddle lies 

With dead and dying here. 

{A dictionary} 

 

З-35 

I am always with you 

But commonly forgotten. 

You use me constantly, 

And can sometimes be rotten. 

What am I? 

{Air} 

 

З-36 

TWO legs sat upon three legs, 

With one leg in his lap ; 

In comes four legs, 

And runs away with one leg. 

Up jumps two legs, 

Catches up three legs, 

Throws it after four legs, 

And makes him bring back one leg. 

{one leg is a leg of mutton; two legs, a man; 

three legs, a stool; four legs, a dog} 

 

З-37 

I’m found on a hand and also a tree, 

You’ll find me on Sunday, occasionally, 

Records, pictures, islands and brew, 

From August to Wolfgang and Sago for you. 

What am I? 

{Palm} 

 

З-38 

AS I went over Lincoln bridge, 

I met mister Rusticap; 

Pins and needles on his back, 

A going to Thorney fair. 

{A hedgehog} 

 

З-39 

Every dawn begins with me 

Houter touter, verly; 

I see one Mr. Higamgige 

Come over the hill of Parley. 

But if I had my carly verly, 

Carly verly verly; 

I would have bine met with Mr. Higamgige 

Come over the hill of Parley 

{A man going over a hill, and a fly lighting 

on his head} 

 

З-86 

The calf, the goose, the bee, 

The world is ruled by these three. 

{Parchment, pens, and wax} 

 

З-87 

Black within, and red without, 

Four corners round about 

{A chimney} 

 

З-88 

The first letter of our fore-fadyr, 

A worker of wax, 

An I and an N; 

The colour of an ass: 

And what have you then? 

{Abindon} 

 

З-89 

At the end of my yard there is a vat, 

Four-and-twenty ladies dancing in that: 

Some in green gowns, and some with blue 

hat: 

He is a wise man who can tell me that. 

{A field of flax} 

 

З-90 

Lilly low, lilly low, set up on an end, 

See little baby go out at town end. 

{A candle} 

 

З-91 

There was a man rode through our town, 

Gray Grizzle was his name; 

His saddle-bow was gilt with gold; 

Three times I’ve named his name. 

{Gaffer Was} 

 

З-92 

Black’m, saut’m, rough’m, glower’m, saw, 

Click’m, gatt’m, flaug’m into girnigaw. 

{Eating a sloe} 
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At dusk I’ll be the first you see 

And daybreak couldn’t come without 

What midday centers all about 

Daises grow from me, I’m told 

And when I come, I end all cold 

But in the sun I won’t be found 

Yet still, each day I’ll be around 

{The letter d} 

 

З-40 

Humpty Dumpty sate on a wall, 

Humpty dumpty had a great fall ; 

Three score men and three score more, 

Cannot place Humpty Dumpty  

as he was before 

{An egg} 

 

З-41 

LITTLE Nancy Etticoat, 

In a white petticoat, 

And a red nose ; 

The longer she stands, 

The shorter she grows. 

{A candle} 

 

З-42 

LONG legs, crooked thighs, 

Little head and no eyes. 

{A pair of tongs} 

 

З-43 

Riddle me, riddle me, what is that 

Over the head and under the hat? 

{Hair} 

 

З-44 

AS I went through the garden gap, 

Who should I meet but Dick Red-cap ! 

A stick in his hand, a stone in his throat,— 

If you’ll tell me this riddle, I’ll give you a 

groat. 

{A cherry} 

 

З-45 

I am flora, not fauna, 

I am foliage, not trees, 

I am shrubbery, not grass, 

What am I? 

{A bush} 

 

З-46 

I spit like bacon, am made with an egg, 

 

З-93 

A water there is I must pass, 

A broader water never was; 

And yet of all waters I ever did see, 

To pass over with less jeopardy 

{The dew} 

 

З-94 

I am become of flesh and blood, 

As other creatures be; 

Yet there’s neither flesh nor blood 

Doth remain in me. 

I make kings that they fall out, 

I make them agree; 

And yet there’s neither flesh nor blood 

Doth remain in me. 

{A pen} 

 

З-95 

Over the water, 

And under the water, 

And always with its head down! 

{A nail in the bottom of a ship} 

 

З-96 

Two legs sat upon three legs, 

With four legs standing by; 

Four then were drawn by ten: 

Read my riddle ye can’t, 

However much ye try 

{ An amplification of the above, the milk-

maid of course sitting on a three-legged 

stool} 

 

З-97 

As I went over Hottery Tottery, 

I looked into Harbora Lilly; 

I spied a cutterell 

Playing with her cambril. 

I cryed, Ho, neighbour, ho! 

Lend me your cue and your goe, 

To shoot at yonder cutterell 

Playing with her cambril, 

And you shall have the curle of her loe. 

{A man calling to his neighbour for a gun to 

shoot a deer, and he should have her hum-

bles} 

 

З-98 

There was a little green house, 

And in the little green house 
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I have plenty of backbone but lack good 

legs, 

I peel like an onion but still remain whole, 

I’m long like a flagpole, yet fit in a hole 

What am I? 

{A snake} 

 

З-47 

Snake coiled round and round, 

Snake deep below the ground, 

Snake that’s never had a head, 

Snake that binds but not with dread. 

{A rope} 

 

З-48 

Formed long ago, yet made to day, 

Employed while others sleep ; 

What few would like to give away, 

Nor any wish to keep. 

{A bed} 

 

З-49 

It’s true I bring serenity, 

And hang around the stars 

But yet I live in misery; 

You’ll find me behind bars 

With thieves and villains I consort 

In prison I’ll be found 

But I would never go to court, 

Unless there’s more than one 

{The letter s} 

 

З-50 

Purple, yellow, red, and green, 

The king cannot reach it nor the queen ; 

Nor can old Noll, whose power’s so great 

Tell me this riddle while I count eight. 

{A rainbow} 
 

There was a little brown house, 

And in the little brown house 

There was a little yellow house, 

And in the little yellow house 

There was a little white house, 

And in the little white house 

There was a little heart. 

{A walnut} 

 

З-99 

As I was going o’er L. bridge, 

I heard something crack; 

Not a man in all England 

Can mend that! 

{Ice} 

 

З-100 

There was a king met a king 

In a straight lane; 

Says the king to the king, 

Where have you been? 

I’ve been in the wood, 

Hunting the doe: 

Pray lend me your dog, 

That I may do so. 

Call him, call him! 

What must I call him? 

Call him as you and I, 

We’ve done both 

{ The dog's name was Been, and the name of 

the persons who met each other was King} 

 

З-101 

As I look’d out o’ my chamber window, 

I heard something fall; 

I sent my maid to pick it up. 

But she couldn’t pick it all. 

{Snuff} 
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Рахівнички  (Р) 

 
Р-1 

One, two, three, 

B is for bee. One, two, 

The bee is near you. 

Don't cry, Don't speak, 

Play hide-and-seek! 

 

Р-2 

How many ducklings 

Can you see? 

Quack, quack, quack – 

One, two, three! 

 

Р-3 

Even numbers: 

Two, four, six; 

Odd numbers 

I can mix. 

Three, five, one 

It is fun! 

 

Р-4 

I've got a hen 

Who says, 

«Cluck, cluck, 

It's a golden egg, 

Good luck, luck, luck!» 

One, two, 

This egg is for you! 

 

Р-5 

Innie, minnie, «Old Inn», 

Count quickly and come in. 

One, two, three, four, 

Open the door! 

 

Р-6 

Who is the King of Hearts? 

Sam. 

Who is the Queen of Hearts? 

Pam. 

One, two, 

The Knave of Hearts will be you! 

 

Р-7 

Mother, father, 

Sister, brother. 

One, two, three, four, 

We're the family of four! 

Р-29 

One, two, three, four, five, 

I am your valentine! 

«I love you with all my heart», 

Says my valentine card! 

 

Р-30 

How many zebras 

Can you see? 

Mummy, daddy, baby – 

One, two, three! 

 

Р-31 

One for death and two for birth, 

Three for wind and four for earth, 

Five for fire, six for rain, 

Seven's joy and eight is pain, 

Nine to go, ten back again! 

 

Р-32 

And it's one, two, three, 

What are we fighting for? 

Don't ask me, I don't give a damn, 

Next stop is Vietnam; 

And it's five, six, seven, 

Open up the pearly gates, 

Well there ain't no time to wonder why 

Whoopee! we're all gonna die. 

 

Р-33 

One, Two, Buckle My Shoe 

1... 2... Buckle my shoe 

3... 4... Knock at the door 

5... 6... Pick up sticks 

7... 8... Lay them straight 

9... 10... A big fat hen 

11... 12... Dig and delve 

13... 14... Maids a-courting 

15... 16... Maids in the kitchen 

17... 18... Maids a-waiting 

19... 20... I've had plenty! 

 

Р-34 

Eeny, meeny, miney, moe 

Catch a tiger by his toe, 

If he squeals, let him go, 

Eeny, meeny, miney, moe 
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Р-8 

Polly has two puppies, 

Peter has one, 

Pam has a parrot 

And I have none. 

 

Р-9 

Quarter to one – 

Skipping is fun. 

Quarter to three – 

Play tag with me. 

Quarter past eight – 

Leap-frog is great! 

Quarter past nine – 

Say bye-bye! 

 

Р-10 

One, two. How are you? 

Three, four. Who's at the door? 

Five, six. My name is Fix. 

Seven, eight. Sorry, I'm late. 

Nine, ten. Say it again. 

 

Р-11 

One, two, three, four, five, 

Five fish like to dive. 

One fish told me, 

«Let's play in the sea!» 

 

Р-12 

Granny's goose 

Wears the shoes. 

The shoes are red and stout. 

Who goes out? 

One, two, 

Out go you! 

 

Р-13 

Little Miss Tucket 

Sits on a bucket 

Eating her peaches and cream. 

Then comes a grasshopper 

And tries to stop her. 

But she says, "Go away or I'll scream!" 

 

Р-14 

Lady Lemon goes out, 

Sir Plum is black and round, 

Miss Cherry is sweet, 

You are the first to eat! 

 

 

Р-35 

Jane says, 

«I choose jelly». 

Jake says, 

«I choose cherry». 

If you choose jam 

Count again! 

 

Р-36 

One potato, two potatoes, 

Three potatoes, four, 

Five potatoes, six potatoes, 

Seven potatoes more. 

 

Р-37 

Hinx, minx, the old witch winks, 

The cat begins to fry, 

Nobody's home but 

Jumping Joan Father, mother, and I 

Stick, stock, stone dead. 

Blind men can't see, 

Every knave will have a slave, 

You and I must be he! 

 

Р-38 

One for sorrow, two for mirth, 

Three for a wedding, four for a birth, 

Five for silver, six for gold, 

Seven for a secret not to be told. 

Eight for heaven, nine for hell, 

And ten for the devil's own sell' 

 

Р-39 

Thumb's a sturdy Thergerim, 

Pointer's noble Human king, 

Longelf stands so proud and tall, 

Ringer sings like Halflings small, 

Baby is a Brownie wee, 

Clap your hands and tickle me! 

 

Р-40 

A Prayday child is rebel or flirt, 

While a Washday child loves earth and dirt. 

Payday's babe in his purse hath a hole, 

Midsday's child seeks things of the soul. 

On Gamesday born – will never win, 

Bakeday birth fates a child too thin - 

But a Fastday tot will surely thrive, 

Double chins ere he comes to wive. 
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Р-15 

This STICK will TELL the ONE we CHOOSE 

To BE the LORD in SHINing SHOES 

To RUle LANDS both NEAR and FAR 

The STICK says YOU will BE King THAR! 

 

Р-16 

One slice of onion, 

Two slices of bread, 

Three slices of sausage – 

It won't be bad! 

 

Р-17 

Rain, rain, all the day, 

On the grass and on the lane, 

On my cheeks and on my nose 

But not on my rose! 

 

Р-18 

Nine baby birds 

Live in the nest, 

Nine baby birds 

Wait for a guest. 

It's not you, 

It's not me. 

Who knows 

Climb the tree! 

 

Р-19 

Sister Molly 

Pushed a trolley. 

One, two, three, four, 

All the sweets are on the floor. 

 

Р-20 

One to ten and then again, 

Ten umbrellas like the rain. 

Ten umbrellas jump and run, 

Out goes number one! 

 

Р-21 

Xmas pudding, Xmas tree, 

Xmas time is gay and free. 

Xmas bells sing «ding-dong», 

It's a merry Xmas song! 

 

Р-22 

One, two, three, four, five, 

I caught a fish alive. 

Six, seven, eight, nine, ten, 

I let him go again. 

O-U-T spells out goes you! 

Р-41 

Rope goes up and rope goes down, 

Swing it, swing it, round an' round, 

Point yer toes and touch yer knees, 

Lift yer skirts, and jump as ye please 

 

Р-42 

A cuckoo clock 

Says «tick-tock». 

Who says « cuckoo » 

You know too! 

 

Р-43 

Intry, mintry, cutry, corn 

Apple seed and apple thorn 

Wire, briar, limber, lock 

Five geese in a flock 

One flew east, one flew west, 

and one flew over the cuckoo's nest 

Out, with a dirty dishcloth, out! 

 

Р-44 

One for sadness, two for mirth; 

Three for marriage, four for birth; 

Five for laughing, six for crying: 

Seven for sickness, eight for dying; 

Nine for silver, ten for gold; 

Eleven a secret that will never be told. 

 

Р-45 

One, two, buckle my shoe 

Three, four, close the door 

Five, six, pick up sticks 

Seven, eight, close the gate 

Nine, ten, home again 

 

Р-46 

Eenie, meenie, minie, mo, 

Catch a tiger by his toe. 

If he hollers, make him pay 

Fifty dollars every day. 

My Mother says to pick this one; 

O-U-T spells out goes you, 

Right in the middle of the red, white and blue. 

 

Р-47 

He'll LEAVE me 

He'll LOVE me 

He'll BED me 

He'll WED me. 

He'll LEAVE me 

He'll LOVE me... 
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Р-23 

One wave 

Up and down, 

Two waves – 

Gold crown, 

Three waves – 

I can see 

A mermaid princess 

In the sea! 

 

Р-24 

One for sorrow, 

two for joy, 

three for a girl, 

for for a boy, 

five for silver, 

six for gold, 

seven for a secret, 

never to be told, 

eight for a wish, 

nine for a kiss, 

ten for a time 

of joyous bliss. 

 

Р-25 

Bee, a bee, a bumblebee 

Stung a man upon his knee 

And a hog upon his snout, 

I'll be dogged if you ain't out 

 

Р-26 

If you guess 

Say «yes». 

If you don't know 

Say «no». 

If you doubt 

Go out! 

 

Р-27 

One, two, three, four 

Can I have a little more? 

Five, six, seven, eight 

Put some candies on my plate 

 

Р-28 

Five o'clock – 

Time for tea. 

Take your mug 

And come to me! 

 
 

 

Р-48 

One-have some fun, 

Two-I like you, 

Three-watch TV, 

Four-run to the door, 

Five-learn to drive 

Six-learn to fix, 

Seven-jump seven, 

Eight-don’t be late, 

Nine-feel fine, 

Ten-say it again! 

 

Р-49 

One, two, three, four, 

Mary at the cottage door, 

Five, six, seven, eight 

Eating cherries off a plate 

 

Р-50 

Rope goes up and rope goes down, 

Swing it, swing it, round an' round, 

(Ana) run out and (Maevie) run in, 

Gimme a kiss an' I'll give ye a pin 

 

Р-51 

Under the ocean, green and deep 

Lie the fishes fast asleep, 

Under the arm and over the shoe, 

Tap on the head, and out goes YOU! 

 

Р-52 

A B C D E F G 

come on out and play with me. 

H I J 

come and play. 

K L M 

come with them. 

N O P 

near the tree. 

Q R S T U V 

Oh, how happy we will be. 

W X Y Z 

Lot's of fun for you and me 

 

Р-53 

One, two, three, 

Let me see, 

You all like coffee 

And I like tea 
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Скоромовки  (С) 

 
С-1 

Pretty Kitty Creighton had a cotton batten cat. 

The cotton batten cat was bitten by a rat. 

The kitten that was bitten had a button for an 

eye, 

And biting off the button made the cotton bat-

ten fly. 

 

С-2 

Say this sharply, say this sweetly, 

Say this shortly, say this softly. 

Say this sixteen times in succession. 

 

С-3 

King Thistle stuck a thousand thistles in the 

thistle of his thumb. 

A thousand thistles King Thistle stuck in the 

thistle of his thumb. 

If King Thistle stuck a thousand thistles in the 

thistle of his thumb, 

How many thistles did King Thistle stick in the 

thistle of his thumb? 

 

С-4 

To sit in solemn silence in a dull, dark dock, 

In a pestilential prison, with a life-long lock, 

Awaiting the sensation of a short, sharp shock, 

From a cheap and chippy chopper on a big 

black block! 

To sit in solemn silence in a dull, dark dock, 

In a pestilential prison, with a life-long lock, 

Awaiting the sensation of a short, sharp shock, 

From a cheap and chippy chopper on a big 

black block! 

A dull, dark dock, a life-long lock, 

A short, sharp shock, a big black block! 

To sit in solemn silence in a pestilential prison, 

And awaiting the sensation 

From a cheap and chippy chopper on a big 

black block! 

 

С-5 

Birdie birdie in the sky laid a turdie in my eye. 

If cows could fly I'd have a cow pie in my eye. 

 

С-6 

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 

A peck of pickled peppers Peter Piper picked. 

If Peter Piper picked a peck of pickled pep-

С-28 

The Leith police dismisseth us 

They thought we sought to stay; 

The Leith police dismisseth us 

They thought we'd stay all day. 

The Leith police dismisseth us, 

We both sighed sighs apiece; 

And the sighs that we sighed as we said good-

bye 

Were the size of the Leith police. 

 

С-29 

How many berries could a bare berry carry, 

if a bare berry could carry berries? 

Well they can't carry berries 

(which could make you very wary) 

but a bare berry carried is more scary! 

С-30 

A fly and flea flew into a flue, 

said the fly to the flea 'what shall we do?' 

'let us fly' said the flea 

said the fly 'shall we flee' 

so they flew through a flaw in the flue. 

 

С-31 

Amidst the mists and coldest frosts, 

With stoutest wrists and loudest boasts, 

He thrusts his fists against the posts, 

And still insists he sees the ghosts 

 

С-32 

If you stick a stock of liquor in your locker 

it is slick to stick a lock upon your stock 

or some joker who is slicker 

is going to trick you of your liquor 

if you fail to lock your liquor with a lock. 

 

С-33 

A tree toad loved a she-toad, 

Who lived up in a tree. 

He was a three-toed tree toad, 

But a two-toed toad was she. 

The three-toed tree toad tried to win, 

The two-toed she-toad's heart, 

For the three-toed tree toad loved the ground, 

That the two-toed tree toad trod. 

But the three-toed tree toad tried in vain. 

He couldn't please her whim. 

From her tree toad bower, 
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pers, 

Where's the peck of pickled peppers Peter Pip-

er picked? 

 

С-7 

A sunshiny shower 

Shows us its power. 

Find a shed for an hour! 

 

С-8 

A twister of twists once twisted a twist. 

and the twist that he twisted was a three twist-

ed twist. 

now in twisting this twist, if a twist should un-

twist, 

would the twist that untwisted untwist the 

twists. 

 

С-9 

Betty Botter 

Betty Botter 

bought some butter. 

"But," she said, 

"the butter's bitter. 

If I put it 

in my batter, 

it will make 

my batter bitter. 

But a bit 

of better butter-- 

that would make 

my batter better." 

So she bought 

a bit of butter, 

better than 

her bitter butter. 

And she put it 

in her batter, 

and the batter 

was not bitter. 

So 'twas better 

Betty Botter 

bought a bit 

of better butter! 

 

С-10 

Knife and a fork bottle and a cork 

that is the way you spell New York. 

Chicken in the car and the car can go, 

that is the way you spell Chicago. 

 
 

With her two-toed power, 

The she-toad vetoed him. 

 

С-34 

Yellow butter, purple jelly, red jam, black 

bread. 

Spread it thick, say it quick! 

Yellow butter, purple jelly, red jam, black 

bread. 

Spread it thicker, say it quicker! 

Yellow butter, purple jelly, red jam, black 

bread. 

Don't eat with your mouth full! 

 

С-35 

I'm a sheet slitter. 

I slit sheets. 

I'm the sleekest sheet slitter 

that ever slit sheets. 

 

С-36 

I know a boy named Tate 

who dined with his girl at eight eight. 

I'm unable to state what Tate ate at eight eight 

or what Tate's tête à tête ate at eight eight. 

 

С-37 

How much dew does a dewdrop drop 

If dewdrops do drop dew? 

They do drop, they do 

As do dewdrops drop 

If dewdrops do drop dew. 

 

С-38 

The bottle of perfume that Willy sent 

was highly displeasing to Millicent. 

Her thanks were so cold 

that they quarreled, I'm told 

o'er that silly scent Willy sent Millicent 

 

С-39 

Whether the weather be fine 

or whether the weather be not. 

Whether the weather be cold 

or whether the weather be hot. 

We'll weather the weather 

whether we like it or not. 

 

С-40 

I am not a pheasant plucker, 

I'm a pheasant plucker's son 

but I'll be plucking pheasants 
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С-11 

Luke Luck likes lakes. 

Luke's duck likes lakes. 

Luke Luck licks lakes. 

Luck's duck licks lakes. 

Duck takes licks in lakes Luke Luck likes. 

Luke Luck takes licks in lakes duck likes. 

 

С-12 

Whenever the weather is cold. 

Whenever the weather is hot. 

We'll whether the weather, 

whatever the weather, 

whether we like it or not. 

 

С-13 

She sells sea shells by the sea shore. 

The shells she sells are surely seashells. 

So if she sells shells on the seashore, 

I’m sure she sells seashore shells 

 

С-14 

Swan swam over the sea, 

Swim, swan, swim! 

Swan swam back again 

Well swum, swan! 

 

С-15 

How many cookies could a good cook cook If 

a good cook could cook cookies? 

A good cook could cook as much cookies as a 

good cook who could cook cookies. 

 

С-16 

Sister Suzie sewing shirts for soldiers 

Such skill as sewing shirts 

Our shy young sister Suzie shows 

Some soldiers send epistles 

Say they'd rather sleep in thistles 

Than the saucy, soft short shirts for soldiers 

Sister Suzie sews. 

 

С-17 

Bobby Bippy bought a bat. 

Bobby Bippy bought a ball. 

With his bat Bob banged the ball 

Banged it bump against the wall 

But so boldly Bobby banged it 

That he burst his rubber ball 

"Boo!" cried Bobby 

Bad luck ball 

Bad luck Bobby, bad luck ball 

When the pheasant plucker's gone. 

 

С-41 

I thought a thought. 

But the thought I thought wasn't the thought 

I thought I thought. 

 

С-42 

How many cans can a cannibal nibble 

if a cannibal can nibble cans? 

As many cans as a cannibal can nibble 

if a cannibal can nibble cans. 

 

С-43 

Oh, the sadness of her sadness when she's sad. 

Oh, the gladness of her gladness when she's 

glad. 

But the sadness of her sadness, 

and the gladness of her gladness, 

Are nothing like her madness when she's mad! 

 

С-44 

Now the trees are all groaning in growling, 

rough gales 

That with thuds and hoarse roaring roll raging 

around! 

Such leaf-rousing, branch-ruining, ripping, raw 

wails, 

Such a terrible, thrashing and tree-wrecking 

sound! 

 

С-45 

I cannot bear to see a bear 

Bear down upon a hare. 

When bare of hair he strips the hare, 

Right there I cry, "Forbear!" 

 

С-46 

You've no need to light a night-light 

On a light night like tonight, 

For a night-light's light's a slight light, 

And tonight's a night that's light. 

When a night's light, like tonight's light, 

It is really not quite right 

To light night-lights with their slight lights 

On a light night like tonight. 

 

С-47 

A maid named Lady Marmalade 

made mainly lard and lemonade. 

M'lady lamely never made 

a well-named, labelled marmalade. 
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Now to drown his many troubles 

Bobby Bippy's blowing bubbles. 

 

С-18 

Mo mi mo me send me a toe, 

Me me mo mi get me a mole, 

Mo mi mo me send me a toe, 

Fe me mo mi get me a mole, 

Mister kister feet so sweet, 

Mister kister where will I eat !? 

 

С-19 

How much wood could a woodchuck chuck 

if a wooodchuck could chuck wood? 

A woodchuck could chuck as much wood 

as a woodchuck would chuck 

if a woodchuck could chuck wood. 

 

С-20 

A Tudor who tooted the flute 

tried to tutor two tooters to toot. 

Said the two to the tutor, 

«Is it harder to toot or 

to tutor two tooters to toot?» 

 

С-21 

One-one was a race horse. 

Two-two was one too. 

One-one won one race. 

Two-two won one too. 

 

С-22 

I am a mother pheasant plucker, 

I pluck mother pheasants. 

I am the best mother pheasant plucker, 

that ever plucked a mother pheasant! 

 

С-23 

How much ground would a groundhog hog, if 

a groundhog could hog ground? 

A groundhog would hog all the ground he 

could hog, if a groundhog could hog ground. 

 

С-24 

Mary Mac's mother's making Mary Mac marry 

me. 

My mother's making me marry Mary Mac. 

Will I always be so Merry when Mary's taking 

care of me? 

Will I always be so merry when I marry Mary 

Mac? 

 

С-48 

A twister of twists once twisted a twist. 

and the twist that he twisted was a three-

twisted twist. 

now in twisting this twist, 

if a twist should untwist, 

would the twist that untwisted untwist the 

twists? 

 

С-49 

If a white chalk chalks 

On a black blackboard, 

Will a black chalk chalk 

On a white blackboard? 

 

С-50 

Why do you cry, Willy? 

Why do you cry? 

Why, Willy? 

Why, Willy? 

Why, Willy? Why? 

 

С-51 

Tricky Tristan tracked a trail of tiny turtles. 

How many tiny turtles did Tricky Tristan 

track? 

Tricky Tristan tracked twenty two tiny turtles; 

that's how many tiny turtles tricky Tristan 

tracked. 

 

С-52 

Billy Button bought a buttered biscuit, 

did Billy Button buy a buttered biscuit? 

If Billy Button bought a buttered biscuit, 

Where's the buttered biscuit Billy Button 

bought ?? 

 

С-53 

Of all the felt I ever felt, 

I never felt a piece of felt 

which felt as fine as that felt felt, 

when first I felt that felt hat's felt. 

С-54 

What a to do to die today 

At a quarter or two to two. 

A terrible difficult thing to say 

But a harder thing still to do. 

The dragon will come at the beat of the drum 

With a rat-a-tat-tat a-tat-tat a-tat-to 

At a quarter or two to two today, 

At a quarter or two to two. 

But a harder thing still to do. 
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С-25 

Through three cheese trees three free fleas 

flew. 

While these fleas flew, freezy breeze blew. 

Freezy breeze made these three trees freeze. 

Freezy trees made these trees' cheese freeze. 

That's what made these three free fleas sneeze. 

 

С-26 

One smart fellow, he felt smart. 

Two smart fellows, they felt smart. 

Three smart fellows, they felt smart. 

Four smart fellows, they felt smart. 

Five smart fellows, they felt smart. 

Six smart fellows, they felt smart. 

 

С-27 

Suzie, Suzie, working in a shoeshine shop. 

All day long she sits and shines, 

all day long she shines and sits, 

and sits and shines, and shines and sits, 

and sits and shines, and shines and sits. 

Suzie, Suzie, working in a shoeshine shop. 

Tommy, Tommy, toiling in a tailor's shop. 

All day long he fits and tucks, 

all day long he tucks and fits, 

and fits and tucks, and tucks and fits, 

and fits and tucks, and tucks and fits. 

Tommy, Tommy, toiling in a tailor's shop. 

 
 

С-55 

Tie a knot, tie a knot. 

Tie a tight, tight knot. 

Tie a knot in the shape of a nought 

 

С-56 

Moses supposes his toeses are roses, 

but Moses supposes erroneously. 

For Moses, he knowses his toeses aren't roses, 

as Moses supposes his toeses to be. 

 

С-57 

Mr. See owned a saw. 

And Mr. Soar owned a seesaw. 

Now See's saw sawed Soar's seesaw 

Before Soar saw See, 

Which made Soar sore. 

Had Soar seen See's saw 

Before See sawed Soar's seesaw, 

See's saw would not have sawed 

Soar's seesaw. 

So See's saw sawed Soar's seesaw. 

But it was sad to see Soar so sore 

Just because See's saw sawed 

Soar's seesaw! 

С-58 

Rain drizzles on the car park 

Light dazzle in the arcade 

 

 


