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Анотація 

Робота присвячена вивченню асоціативного мислення дітей дошкільного 

й молодшого шкільного віку, що реалізується вербально. Автор обрав для 

дослідження лексеми тематичної сфери «дитячі мультфільми й казки», 

сформувавши список слів-стимулів. Для опису реакцій була обрана методика 

вільного асоціативного експерименту, теоретичним підґрунтям для якої 

стали наукові розвідки вітчизняних і закордонних учених. Автор роботи 

послідовно аналізує реакції на запропоновані лексеми-стимули дітей різних 

вікових груп, порівнюючи мовні картини світу дітей. Було зроблено 

висновок про відмінність МКС двох груп респондентів, що реалізується на 

фонетичному, лексичному, синтаксичному рівні. Суттєвою відмінністю 

реакцій дітей стала відсутність лінгвокультурних лакун серед старших 

респондентів. 

Ключові слова: дитяче мислення, мовна картина світу, слово-стимул, 

реакція, вільний асоціативний експеримент. 
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ВСТУП 

Дитяча особистість вже давно стала об’єктом аналізу психологів, 

фізіологів та лінгвістів. У нашому дослідженні ми розглянули мовну 

свідомість дитини як репрезентанта соціокультурної картини світу в 

онтогенезі. Об’єктом аналізу є асоціативні поля назв казкових героїв у 

свідомості дитини в соціокультурному аспекті. 

Мета роботи полягає у з’ясуванні особливостей організації окремих 

формантів мовної свідомості дитини. Мета передбачає: 1) обґрунтувати 

теоретичні засади дослідження та визначити методологію проведення 

вільного асоціативного експерименту; 2) схарактеризувати склад та 

структуру асоціативних полів за обраними параметрами; 3) здійснити 

порівняльний аналіз реакцій дітей різних вікових груп та зазначити спільні та 

відмінні чинники, які формують мовні картини світу респондентів. 

Предметом роботи є соціолінгвістичне дослідження мовно- 

асоціативної парадигми дітей-білінгвів двох вікових груп. 

Практичне значення роботи полягає в можливості використати 

досліджений матеріал у курсах, наукових семінарах, в роботі вихователів у 

дитячому садку, в укладанні асоціативного словника дітей підліткового віку. 

Теоретичне значення роботи полягає у застосуванні вироблених цілісних 

уявлень про специфіку чинників формування мовної картини світу у різних 

сферах педагогічної та соціолінгвіcтичної діяльності. Структура та обсяг 

роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку і списку 

використаних джерел, має 30 сторінок основного тексту та три сторінки 

списку використаних джерел (30 позицій). 
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РОЗДІЛ 1 

ДИТЯЧЕ МОВЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СОЦІОЛІНГВІСТИКИ 

Відносно молода наука соціолінгвістика дає змогу розглядати сучасну 

людину як мовну особистість, оперуючи поняттями мовна картина світу 

(МКС), мовна свідомість (МС). Соціолінгвістичні шукання сьогодення  - 

одне із завдань сучасного мовознавства, оскільки аспекти досліджень 

мовознавців розширюються в бік соціалізації майже кожного другого 

психолінгвістичного процесу. Поняття мовної свідомості тут постає таким, за 

допомогою якого можна маніпулювати думкою суспільства. Тому вивчення 

цієї галузі лінгвістики є необхідним і рішучим кроком у бік вирішення не 

тільки мовних, а й загальнонаціональних питань. Предметом дослідження 

соціолінгвістики на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки є різні 

сфери суспільства: від політики до приватного життя, від мови та мовлення 

різних за різноманітними показниками (вік, стать, соціальний статус, 

професія тощо) угрупувань людей. Г. Мацюк зазначає, що «соціолінгвістика 

розкриває, виявляючи корелятивні зв’язки, нові характеристики мови щодо 

держави, влади, політики, нації, міста та ін. [17, с. 28-34]». Одним із 

важливих для соціолінгвістичного дослідження є вивчення дитячої мовної 

особистості, через можливість та доступність регулювання перших кроків її 

соціалізації, задля позитивного результату у подальшому, що неодмінно 

впливатиме на загальну картину мовної соціалізації суспільства. Дитячу 

мовну поведінку можна корегувати, бо вона є гнучкою та піддатливою для 

надання установки на життєві людські компетентності, формування певного 

архетипу у мовній свідомості дитини, вироблення мовленнєвих навичок.  

Нині питання про мовний розвиток дитини висвітлюється у багатьох 

аспектах: психофізіологічному, психологічному, лінгвістичному, 

психолінгвістичному. Найбільша кількість праць присвячена вивченню 

явища онтогенезу з боку психологічного. У таких роботах досліджуються 
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принципи становлення дитини як особистості, зовнішні та внутрішні 

чинники, що впливають на розвиток дітей, характер цих чинників. 

Мовлення дітей-дошкільників та школярів вивчали представники 

експериментальної психології та педагогіки В. Вахтеров, П. Каптерєв, 

Т. Лабунець, Г. Тумім, інші дослідники. На початку ХХ століття у 

лінгвістично-науковому колі з’являються праці-щоденники, присвячені 

розвитку мовленнєвих навичок дітей. Насамперед, це відома наукова стаття 

подружжя Клари та Вільгельма Штерн «Die Kindersprache», яка базується на 

дослідженнях мовлення їхніх дітей Гільзи та Гунтера. Штерни вивчали та 

описували переважно засвоєння дитиною елементарних синтаксичних 

одиниць, складних синтаксичних конструкцій, ускладнень речень. Ці 

науковці започатковують «спеціальну лінгвістику дитячого мовлення [12, 

с. 180]». 

Найбільший внесок у вивченні дитячого мовлення саме з боку 

лінгвістичного зробив О. Гвоздєв. У своїй першій статті 1927 року під 

назвою «Засвоєння дитиною рідної мови» вчений лише узагальнено 

розглянув етапи розвитку дитячого мовлення та власне процес мовлення [3, 

с .215]. 

Українські лінгвісти теж плідно працювали на цьому поприщі, і однією 

з перших в українському мовознавстві розвідок дитячого мовлення 

вважається праця І. Франка «Дітські слова в українській мові». У своїй 

невеличкій науковій студії він дослідив дитяче мовлення, визначивши окремі 

семантичні групи слів, як-от «Назви домашніх тварин» (цьоні (коні) – кінь, 

коні;), «Назви людей своїх і чужих» (дзьі-дзьі – дідо, старий чоловік;), «Деякі 

загальні означення» (буба – те, що болить;) та інші. Дослідник дійшов 

висновку, що «більша часть дітських слів се або наслідування звуків 

природи, або дуже прості витвори з окликів людських до звірів». Тому, на 

нашу думку, доцільно говорити про біологічний та фізіологічний аспекти 

формування мовлення дитини поряд з лінгвістичним та психологічним, а не 

після останніх. Варто зазначити, що Франко не був першим з науковців, хто 
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охоплював цю тему та виконував науково-пошукову та дослідницьку роботу 

з лінгвістики української мови, присвячені дитячому мовленню [27, с. 123 –

126]. 

У сучасній українській соціолінгвістиці до дитячого мовлення 

підходять як до особливого етапу онтогенетичного розвитку комунікативних 

навичок. На сьогодні питанням номінативної діяльності в онтогенезі 

мовлення займаються О. Снітко, О. Рульова. Ними описані номінативні 

одиниці, які використовують діти, складено типологію дитячих номінацій 

[20; 24, с. 24-35]. 

Дослідженню творення думки та мовлення дитини приділяли особливо 

багато уваги російські вчені. Наприклад, Е. Саліхова застосувала метод 

вільного асоціативного експерименту (ВАЕ) для дітей на ґрунті російської 

мови і російсько-татарського та російсько-башкирського білінгвізму [21]. У 

нашій роботі дитяче мовлення буде розглянуто під кутом 

соціолінгвістичного дослідження. 

Значною мірою до теми вивчення дитячої мовної свідомості за 

допомогою асоціативного експерименту зверталися такі вітчизняні 

дослідники, як Горошко Олена Ігорівна, Галунова Наталія Миколаївна. У 

своїй праці Галунова Наталія Миколаївна досліджувала асоціативні зв’язки в 

онтогенезі серед україномовних монолінгвів та українсько-російськомовних 

білінгвів. Дослідниця заглибилась у специфіку дитячого мовлення, зокрема 

торкнулася питання про мовну свідомість та мовну картину світу в 

соціопсихолінгвістичному висвітленні [2]. 

Вітчизняні вчені-соціолінгвісти досліджують також і дотичні до 

вивчення дитячої особистості питання. Зокрема Оксана Данилевська у статті 

«Шкільні реалії у свідомості українських підлітків (за результатами 

соціолінгвістичного дослідження)» [4, с. 74-86] торкнулася комплексу 

проблем становлення мовної особистості підлітка. Різні комунікативні 

аспекти мовлення вивчали А. Акуленко, Н. Гасиця, О. Моісеєнко та ін. 
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Цікавим для лінгвістичних досліджень є дошкільний вік дитини, адже 

саме у цей період у свідомості дитини закладаються перші відомості про 

основи життя, існування у соціумі, моральні та етичні принципи. Усе це є 

фундаментом для подальшого розвитку особистості, становлення її вже як 

дорослої людини. Лінгвісти приділяють увагу мовному розвиткові дитини, 

починаючи з віку 1-2 місяців, у якому немовля тільки видає певні звуки та 

реагує на зовнішні звукові подразники, до 16-18 років, коли дитина не тільки 

офіційно втрачає статус «дитини», але й на мовному рівні повністю є 

сформованою особистістю. А. Богуш зазначає, що вже «на другому році 

життя дитина починає оволодівати звуковою стороною рідної мови. 

Оволодіння звуковимовою охоплює два взаємопов’язані процеси: 

сприймання звуків, тобто фонематичний слух і артикуляція звуків [1, с. 55]». 

На подальших етапах мовного розвитку дитини відбувається процес 

уподібнювання вимови до мовлення дорослої людини. Але, як стверджує 

Н. Мальцева, «у віці трьох – п’яти років дитяче мовлення практично не 

відрізняється від дорослого за граматичними ознаками, проте повний 

розвиток мови та мовлення настає під час заміни життєвих понять 

науковими, тобто в процесі вивчення мови. Випадкові узагальнення при 

номінації визначаються властивостями мислення дітей, а також іншим, 

порівняно з дорослим, рівнем узагальнення [15]».  

Сучасна зарубіжна наука поділяє думку про те, що дитина неодмінно 

використовує якусь фіксовану стратегію. І. Хохлова, С. Цейтлін пропонують 

поділяти дітей на два типи у залежності від організації внутрішнього 

лексикону й міри його розвитку: референційний та експресивний. Згаданому 

вище номену лексикон необхідно надати термінологічного та теоретичного 

обґрунтування. Лексикон – словниковий запас мовця, запас слів, що являє 

собою динамічну систему, яка постійно переорганізовується. Ядро лексикону 

складають слова, що мають особливий статус та значення для носія [28, 29]. 

Дослідження Н. Золотової свідчать про те, що сформоване у дорослому віці 

ядро лексикону прямо пов’язане із засвоєнням слів у перші роки життя, 
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зумовлене високим ступенем їхньої конкретності, образності, емоційності 

[8, с.24-29]. Лексикон як явище гнучке, зазнає змін у процесі розвитку мовної 

особистості, а отже, як стверджує Н. Шумарова, зміна у лексиконі дитини 

«проходить до 5-7 років, коли активно зростає словниковий запас дитини і 

розвиваються синтаксичні конструкції, характерні для усного мовлення [30]. 

Отож вивчення лексикону дитини є плідним засобом дослідження її мовної 

картини світу. 

Нашу увагу привернуло те, що попри певну кількість праць, пов’язаних 

із розвитком мовлення молодших школярів, більшість із них розкриває лише 

науково-навчальний аспект запропонованої теми, кваліфікуючи розвиток 

мовлення як необхідні навички та знання, набуття компетенції у мовленнєвій 

сфері в процесі освітньої діяльності (тобто на уроках рідної мови, читання у 

школі та вдома). Зокрема теоретичне осмислення проблеми мовно-

мовленєвої компетенції розпочав Н. Хомський, а науковці М. Вятютнєв, 

А. Дейкіна, І. Горєлов продовжили це вчення. Ідеї формування мовної, 

комунікативної та інших компетентностей дитячої особистості в онтогенезі 

закладено в наукових працях, які стосуються проблем особистісно 

орієнтованої педагогіки (О. Дубасенюк, А. Павленко, А. Хуторський). 

У своїй роботі ми звернемо увагу не тільки на формування мовленнєвої 

компетентності від 0 до 6 років, а і на подальший процес розвитку цих 

компетентностей у молодшому шкільному віці, коли до зовнішніх факторів 

впливу приєднаються навчальна програма з певним обсягом засвоєння 

матеріалу, оточення та спеціальні умови, які будуть провокувати прояв досі 

не виявлених  внутрішніх характеристик. Наприклад, у молодших 

дошкільників вже протягом перших місяців навчання у школі значно 

розширюються усі сфери сприйняття, сам зміст діалогу з навколишнім світом 

[14]. 

Подібними є процеси формування думки у дошкільників та у школярів. 

Їхні вислови є схожими за структурою, за напрямками розкриття 

семантичного навантаження висловленого. Часто у мовленні дошкільників та 
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молодших школярів переважають повторювання словоформ та простих 

речень, елементарне називання. Спостерігаємо здебільшого стислу, 

реактивну, тобто діалогічну мову. Однак, шкільний курс, зокрема, сприяє 

формуванню довільного, розгорнутого мовлення. Дитина шкільного віку 

вживає слово у його точнішому значенні, лексичні знання все краще 

систематизуються і займають відповідне місце у структурній організації 

набутих компетентностей. Дорослішаючи, дитина все краще може пояснити 

значення слова. У дошкільному віці маля може схарактеризувати слово за 

його функціями або зовнішніми показниками, коли у шкільному віці вже 

схарактеризує його абстрактніше. Це означає, що діти старшого віку уміють 

абстрактно пояснювати значення слів, переходити від значення, заснованого 

на власних відчуттях і досвіді, до більш узагальненого, отриманого з 

інформації від інших людей. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ  

І МОВНОЇ СВІДОМОСТІ ДИТИНИ 

Усі зовнішні та внутрішні фактори формування мовленнєвої 

компетенції неабияк впливають на створення особистої мовної картини світу 

дитиною, тому одним із обов’язкових термінологічних понять, якими ми 

повинні оперувати при написанні наукової роботи з загальної теми «Дитяча 

мовна особистість», це поняття мовної картини світу та мовної свідомості. 

Необхідно зазначити, що поняття мовної картини світу (МКС) є вужчим за 

поняття картина світу (КС). Деякі науковці ототожнюють поняття «мовна 

картина світу» та «мовна свідомість». С. Денисова визначає КС як «комплекс 

фундаментальних понять, які віддзеркалюють специфіку людини та її буття 

[6, с. 9-15]». Щодо визначення терміну МКС , то і тут думки науковців не 

одностайні: У своїй роботі ми будемо послуговуватись терміном О. 

Селіванової: «МКС – «представлення предметів, явищ, фактів ситуацій 

дійсності, ціннісних орієнтирів життєвих стратегій і сценаріїв поведінки в 

певних знаках, категоріях, явищах мовлення, що є семіотичним результатом 

концептуальної репрезентації дійсності в етносвідомості [22]». Поняття МКС 

тісно пов’язане з поняттям мовної свідомості. Як зазначає Ю. Караулов, 

поняття «мовна свідомість» орієнтує нас на те, «що мова в цій парі 

сприймається як інструмент, набір мовних структур за допомогою яких 

формується своєрідне «вікно», через яке ми можемо «зазирнути» у свідомість 

[9, с. 5-15]». На думку О. Почепцова, за допомогою мови ми відображаємо 

світ, а не описуємо його. Мовне уявлення світу можна розглядати як мовне 

мислення [19, с. 110-112]. Мовна картина світу та мовна свідомість власне і 

формує лексикон дитини. 

Мовна свідомість є багатоаспектним поняттям. До каналів впливу на 

неї належать найближче оточення, родина, освітні заклади, різноманітні 
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громадські організації, ЗМІ. Усі фактори формують у дитини певні поняття 

про навколишнє середовище, які по частинках складуть майбутню 

повноцінну мовну особистість дорослої людини. «Початки МС виникають 

тоді, коли в сім’ї панує культ рідної мови, коли нею проводять свята й 

урочистості, багато читають класиків і сучасних авторів. Любов до мови 

формується головно на прикладі дорослих, тож дитина має відчувати, що 

росте в мовно свідомій родині». Автор статті П. Селігей зазначає, що «МС – 

це форма свідомості, яка охоплює погляди, уявлення, почуття, оцінки й 

настанови щодо мови та мовної дійсності[23, с. 12 – 29]». Cтруктура мовної 

свідомості містить чотири основних блоки елементів –мовні знання, почуття, 

оцінки й настанови. Перший блок «мовні знання» передбачає обізнаність із 

особливостями стилістики мовлення, знання системи мови, її структури, 

закономірностей та принципів. Почуття любові до рідного слова або відрази, 

поваги чи зневаги – увесь спектр емоцій повинен бути вивченим та 

проаналізованим з метою дослідження МС. Дослідниця Л. Масенко. слушно 

висловилась з приводу цього питання: «Доля мови чи не вирiшальним чином 

залежить вiд ставлення до неї. Це надзвичайно важливий чинник збереження 

або, навпаки, змiни мовної ситуацiї [16, с. 107]». 

Концепт оцінки полягає у порівнянні та зіставленні, які здійснюються 

на основі знань та емоцій. Остання ланка «настанови» - це питання про 

мовну орієнтацію, про правильність шляхів розвитку та надходження 

інформації про знання з мови та мовлення. Поняття МС людини близько 

пов’язане з поняттям пам’яті. Пам’ять будується з уявлень - образів раніше 

сприйнятих предметів, явищ, думок чи фантазій людини. Саме через 

уявлення пам’ять має тісний зв’язок з іншими пізнавальними процесами 

(відчуттями, сприйманням, мисленням та уявою), які дають основу для 

запам’ятовування і подальшого відтворення інформації [7, с. 198 – 210.]. 

У вітчизняному доробку праць-досліджень із соціолінгвістики багато 

чого сказано про мовну свідомість, мовну індивідуальність тощо. Зовсім 

невелика кількість праць присвячена питанням асоціацій та ВАЕ як одного із 
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методів дослідження мовної свідомості та пам’яті людини. Як засіб 

дослідження соціального портрету категорію асоціації досліджує 

О. Денисевич, подаючи стислу історичну довідку про виникнення методу 

ВАЕ, розкриваючи зміст цього поняття, різновиди та наголошуючи на 

основних етапах його проведення. Ця ж дослідниця висловлює думку про те, 

що ВАЕ дає такий необхідний матеріал для дослідження асоціативних полів. 

[5, с. 334-340]. 

У нашій роботі мовна картину світу дитини буде досліджена за 

допомогою асоціативного мислення, оскільки асоціація пов’язана з пам’яттю 

своїм «будівельним матеріалом» – образами. Асоціація – категорія 

абстрактна, яка є підґрунтям чималої кількості психологічних, філософських 

та лінгвістичних досліджень у різних галузях науки. Поняття асоціації 

закладено в основі природи людини, психолінгвістичних процесів, які 

відбуваються у її свідомості. На нашу думку певні реакції на слова-стимули 

продукують комплекс умов, які залежать і від індивідуальних особливостей 

мовця, і від його культурного виховання, від життєвого досвіду і соціального 

статусу людини, від належності до певного етнічного угрупування тощо. 

Олександр Опанасович Потебня вважав, що у творенні рядів уявлень 

категорія асоціативності не тільки бере безпосередню участь, а і є одним із її 

основоположних чинників: «Асоціативність полягає в тому, що різнорідні 

сприйняття <…> не знищують взаємно свою самостійність <…>, а 

залишаючись самі собою, зливаються в одне ціле [18]». 

Найефективнішою методикою вивчення асоціації є асоціативний 

експеримент. Це найбільш продуктивний спосіб дослідження асоціативних 

зв’язків між словами та реакціями на них. Історію виникнення такого методу 

описав Джордж Міллер. Вперше метод вільного асоціативного експерименту 

застосував на практиці Ф. Гальтон – англійський дослідник у галузі 

психології в ХІХ столітті. Існує декілька термінологічних визначень вільного 

асоціативного експерименту, які мають деякі відмінності, але у своїй роботі 

ми будемо послуговуватися визначенням ВАЕ А. Климкової: «асоціативний 
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експеримент – це виявлення зв’язків уявлень, які зумовлені попереднім 

досвідом і завдяки яким одне уявлення, що з’являється у свідомості, 

викликає на основі схожості, протилежності, суміжності інше [11, с. 45-54]». 

Асоціативний експеримент передбачає анкетування інформантів із 

застосуванням списків стимулів і на підставі подальшого встановлення 

найбільш частотних реакцій. Розрізняють три види асоціативного 

експерименту: вільний, цілеспрямований та ланцюжковий. Вільний 

експеримент : досліджуваному пропонують відповісти першим, яке спало на 

думку, словом при представленні слова-стимула. Під час проведення 

експерименту такого виду слово-стимул не обтяжене ані формальними, ані 

семантичними особливостями. Саме вільний тип асоціативного експерименту 

було обрано для нашої роботи. У нашій роботі увага буде сконцентрована на 

асоціативних процесах мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного 

віку, що будуть вивчені та описані на ґрунті проведеного вільного 

асоціативного експерименту, зроблена порівняльний аналіз характеристики 

результатів ВАЕ серед дошкільнят та молодших школярів. Свідомо для 

більш ґрунтовного дослідження був обраний дошкільний вік, оскільки саме 

мовленнєвий розвиток дошкільнят мало опрацьований у наукових 

психолінгвістичних працях, йому приділяється мало уваги, а от мовлення 

молодших школярів є достатньо дослідженим. Тому вважаємо за необхідне 

розглянути також узагальнено й процеси розвитку мовлення молодших 

школярів з метою правильного аналізу отриманих даних ВАЕ.  

Дослідники приділяють увагу вивченню асоціативних полів. Більшість 

праць присвячені вивченню асоціативних полів різних концептів. Наприклад, 

Г. Полиця вивчила асоціативні поля репрезентантів концепту ДУМКА, 

І. Терехова здійснила психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слова-

стимулу ДРУГ, структура та динаміка асоціативних полів лексем «дівчина», 

«жінка», «хлопець», «чоловік» була досліджена І. Заєць. Інші аспекти цього 

питання розроблялися такими вченими, як Ю. Караулов  О. Залевська, 

О. Леонтьєв та інші. Ми у своїй роботі торкнемося цікавої соціолінгвістичної 
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проблеми – впливу мовної картини світу мультиплікаційних фільмів та 

українських казок, вивчивши асоціативні поля на прикладі імен та прізвиськ 

героїв цих дитячих творів. 

Структура ВАЕ, зокрема список слів-стимулів, буде стосуватися 

впливу сучасних мультиплікаційних фільмів та українських народних казок 

на свідомість української дитини. Мультфільми, як відомо, є одним із 

найпростіших способів організації дитячого дозвілля, тому те, що дивиться 

дитина, значно впливає на її психіку, розвиваючи у маленької людини на 

рівні підсвідомості певні моделі поведінки, надаючи життєві моральні та 

побутові орієнтири. У навчально-методичному посібнику, що містить 

теоретичний і практичний матеріал, укладеному практичним психологом 

дошкільного навчального закладу Я. Княжевською зазначена думка про те, 

що мультиплікаційні фільми можуть, по-перше, розвивати творчі здібності, 

уяву, адже мультфільм може стати джерелом для дитячої мистецької та 

словесної творчості. По-друге, деякі мультфільми цілком можуть сприяти 

навчанню дитини та поглибленню знань про навколишній світ. Невід’ємною 

частиною мультфільму є його виховна функція. «Персонажі мультфільмів 

показують дітям різні можливості взаємодії зі світом, зразки поведінки 

(хорошої та поганої), формують у них здатність до емпатії 

(співпереживання), уявлення про добро і зло, вчать справлятися з 

труднощами і страхами [12]». 

Не менш цікавою є джерельна база українського фольклору для 

отримання дитячих асоціацій, а саме дитячого фольклору – казок. 

Незважаючи на розвиток мультимедійних технологій, проникнення 

телебачення та Інтернету майже в кожну сучасну українську родину, а 

особливо в родину, де є діти, казка залишається одним із найперших наших 

спогадів, бо розуміння міфопоетики будь-якої казки закладено в нас на 

генетичному рівні. Це пояснюється багатовіковою традицією цього 

фольклорного жанру, коли казка виконувала певні ритуальні функції, 

постаючи в уяві наших предків як міф. Кожній дитині читають казки, чи то 
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народні, чи авторські, але кожна з казок дає підстави для формування 

гармонійної особистості дитини, кожна відіграє велику роль у формуванні 

моделі статеворольової поведінки [10, с. 135-137]. 

Отже, необхідно зазначити, що на розвиток дитячої свідомості мають 

вплив багато факторів із зовнішнього світу. Розвиток та процес становлення 

мовленнєвої компетенції дитини, особливо дошкільного віку, є дуже цікавою 

проблемою у сучасній лінгвістичній науці. Ми намагатимемося глибше 

дослідити дитячу мовну особистість та вплив на неї мультиплікації і казок, 

застосовуючи для цього метод вільного асоціативного експерименту.  

У сучасних мультфільмах особливо відчувається низький рівень 

мовленнєвої культури. Мова насичена жаргонізмами, вульгаризмами, іноді 

навіть і нецензурною лексикою, наприклад: шмаркач, тупий, гальмо, бовдур, 

дебіл, кретин у мультсеріалі «Спанч Боб» (Губка Боб), у цій же стрічці є серії 

під назвами: «Ласкаво просимо в помийницю», «Маньяк-душитель» тощо. 

Окрім цього, мовлення персонажів мультфільмів характеризується 

однотипністю, одноманітністю, примітивністю. Неодноразово у закордонних 

та вітчизняних ЗМІ розгорталися суперечки та скандали з приводу деяких 

мультиплікаційних стрічок, які на думку чи то батьків, чи то влади мають 

негативний вплив на формування здорової психіки дитини, а звідси і на 

мовлення та мислення [13]. 

Інформаційне агентство «Волинські новини» у 2014 році, навесні, 

провело опитування серед дошкільнят, метою якого було виявлення 

найбільш популярних мультиплікаційних стрічок серед дітей дошкільного 

віку України. Таким чином визначилися лідери серед волинської малечі: 

1) «Лунтік» – мультфільм, у якому усі герої є концепцією образної 

системи автора та є втіленням однієї риси характеру людини. У цій стрічці, 

на жаль, немає повного збірного образу, який би втілював у собі якості 

гармонійної та розвиненої особистості. Мова головного персонажа 

перенасичена риторичними питаннями, є вкрай простою та одноманітною. 
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2) «Смішарики» – на відміну від попередньої, у цій стрічці усі образи є 

повноцінними. Герої різносторонні, розвинуті, з їхніх уст іноді виходять 

доволі цікаві тези, що навіть дорослій людині здадуться філософськими та 

глибокими, а деякі висловлювання стали промовистими цитатами. Загалом 

мовна картина цього мультфільму збагачена не тільки найпростішими 

лінгвістичними одиницями, але й елементами вищого порядку – текстами 

філософського, моралізаторського, критичного характеру.  

3) «Вінкс» - мультфільм для дівчаток, який транслює маленьким людям 

принади дорослого життя жінки: дієти, макіяж, прагнення до ідеальної краси. 

Сюжет мультфільму жодним чином не несе у собі глибоких моральних вчень 

та загальної моралізації вчинків.  

Особисто ми включили до списку ще дві мультиплікаційні стрічки, які 

на нашу думку є цікавими для лінгвістичного дослідження: 

4) «Фіксики» – мультфільм, розрахований на вікову аудиторію від 4 до 

7. Цікавий, пізнавальний сюжет про чоловічків, які ховаються у 

різноманітних приладах та пояснюють в ігровій формі малечі як працює 

холодильник, телевізор, електрочайник – все, що дитину оточує і з чим вона 

стикається щодня. Мова мультфільму – це своєрідний унікальний 

термінологічний словник, написаний «по-простому», зрозумілими для 

дитини словами. 

5) «Барбоскіни» – мультфільм показує життя однієї багатодітної 

родини. Кінострічка сповнена добра, вчить дітей взаємодопомозі та 

взаєморозумінню.  

Незважаючи на осучаснення способів розважання, навчання, розвитку 

малої дитини, звичайна казка не поступається місцем мультиплікаційним 

стрічкам та є дієвим способом впливу на формування МКС дитини. Чимало 

відомих вчених вказували на виховну та розвивальну функції народної казки. 

Видатний педагог К. Ушинський надавав великого значення вихованню 

народному, принципи якого і побудовані на фольклорному підґрунті. На 

думку ученого саме це виховання володіє великою силою виховного впливу, 
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на відміну від тих педагогічних систем, що побудовані на абстрактних ідеях 

або запозиченні [26]. В. Сухомлинським був помічений великий вплив на 

формування дитячої особистості за допомогою казок. «Казка — це активна 

естетична творчість, що охоплює всі сфери духовного життя дитини — її 

розум, почуття, уяву, волю. Вона починається уже в розповіданні, вищий 

етап її — інсценізація» [25, с. 55-202]. І. Франко писав про казки, у яких 

головними дійовими особами є тварини. Він вказував на головному засобі у 

таких творах – персоніфікації, тобто надання істотам або неживим предметам 

рис людини, особливостей її поведінки. Стосунки між тваринами у казках 

нагадують звичайне життя людей: вони сусідують, сперечаються. Серед 

звірів у казках зустрічаються письменні та неписьменні, звірі одружуються, 

справляють весілля, ведуть господарство тощо. Широко представлені в 

казках дикі тварини (вовк, лисиця, ведмідь, кабан; птахи: орел, сова, ворона 

тощо), що уособлюють певну домінуючу рису характеру чи вдачу людини: 

вовк – голодний, хижак-невдаха; лисиця - хитра, улеслива, ведмідь – 

повільний, «недалекий»; заєць – боягуз та інші характерні риси. Ці образи 

концентрують у собі байкову іронію, філософські і політичні ідеї. Досить 

часто в казках зустрічаються свійські тварини і птахи, яким віддається 

перевага над дикими («Пан Коцький», «Цап та баран»). Ці персонажі є також 

носіями певних властивостей людей: овечка уособлює беззахисність; осел – 

упертість, кінь – працьовитість.  
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РОЗДІЛ 3 

АСОЦІАТИВНІ ПОЛЯ НАЗВ КАЗКОВИХ ГЕРОЇВ У СВІДОМОСТІ 

ДІТЕЙ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ ВІЛЬНОГО 

АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ) 

Перша частина нашого експерименту розпочалася із знайомства з 

дітьми-дошкільнятами. Для встановлення довірливого контакту нами була 

проведена гра «Ти мені, я тобі», суть якої полягає у взаємній розповіді про 

себе за допомогою прямих запитань: як тебе називають у сім’ї? який твій 

улюблений колір?чи є в тебе подруги/друзі, у яких такий самий улюблений 

колір?яка в тебе улюблена іграшка?чи дивишся ти мультики по телевізору? 

тощо. Встановлення контакту було необхідною ланкою у ході нашого 

експерименту, адже, як зазначають дитячі психологи, ставлення дітей по 

відношенню до незнайомих дорослих та рівень довіри до них мають певні 

вікові зміни. Діти шести років у спілкуванні з незнайомими дорослими 

більшою мірою, у порівнянні з іншими віковими групами, орієнтовані на 

свою особистість. Перехід від п’яти до шести років є найбільш визначальним 

у зміні довіри дитини дошкільного віку. Серед елементів ситуації взаємодії з 

дитиною та дорослим найбільш важливим у довірі є стать незнайомого та 

кількість незнайомих людей. Таким чином у дитини не було викликано 

емоцій страху, невпевненості, замкнутості, бо експеримент проводився 

особою жіночої статі, індивідуально, іноді за присутності членів родини 

дитини. Такі вдалі маневри та переважна відкритість і щирість дітей може 

бути обґрунтована думкою, про те, що у дитини формуються психічні моделі 

дорослої людини, яка має велике значення для неї, задовольняє її потреби.  

Ситуація постала такою, що з дівчатками ми були знайомі раніше, тому 

у їхніх відповідях спостерігаємо яскравіше вираження емоцій, тобто більшу 

кількість емотивних реакцій, дівчатка активніше вступали до діалогу, 

захоплювалися розповідями поза темою дослідження. Аналіз проведеного 
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експерименту встановив, що усі опитувані діти мають вже багатий лексикон, 

(для нормально розвиненої дитини у віці 5 років у лексиконі повинно 

міститися 2 – 2,5 тис. одиниць), висловлюють думки частіше простими, а 

іноді і складними реченнями, за метою висловлювання переважають 

розповідні та питальні синтаксичні конструкції, за емоційним забарвленням 

багато окличних. Щодо фонетичних особливостей, то тут виявилася 

специфіка українських мовних регіонів, як-от «акання», «ґекання» для дітей з 

російськомовних родин, зі східної України, але таких, що отримують 

дошкільну освіту та культурний розвиток власне в родині, освітньому закладі 

або в творчих групах – хореографічних, вокальних тощо, виключно 

державною мовою. Тому вже на підсвідомому рівні ці діти є білінгвами та 

висловлюють думки іноді російською, іноді українською. Для дітей 

україномовних характерними були «гекання», тверда вимова «р», 

лабіовеляризований кінець слова з «в» (пішо[ў], зроби[ў) тощо. Ці діти 

ростуть в україномовному середовищі, українська мова для них є першою, 

рідною. Але виходячи з того, що усі мультиплікаційні стрічки, які ми обрали 

для аналізу не дубльовані українською мовою, то маємо декілька відповідей-

реакцій, які містять у собі елемент відомого діалогу чи вислову, музичного 

супроводу зі стрічки, лозунгу, імені головних персонажів тощо мовою 

мультфільму – тобто, російською. Інші реакції, які позначають зовнішні чи 

внутрішні риси героїв, або решту не ідентифікованих реакцій маємо 

переважно українською мовою. Складна ситуація постає через відсутність 

стрічок, якісно дубльованих українською мовою, або взагалі відсутність 

власне українського продукту, що задовольняв би потреби сучасної дитини. 

Загалом діти не отримують належного інформаційного струменю, який би 

виходив із власне українського контенту, найпопулярніші мультфільми 

звучать з екранів телевізорів російською мовою, що відіграє значну роль у 

мовленні та мовній свідомості дошкільників. Повертаючись до проведеного 

експерименту слід зазначити, що у ході його проведення у нас не виникло 
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казусних ситуацій, і ми отримали чималий ґрунт для мовного дослідження 

асоціативних полів. 

Щодо українських народних казок, то нами свідомо були обрані 

загальновідомі фольклорні дитячі твори з усталеними та загальновідомими 

епітетами, триєдиними формулами, усталеними звертаннями (Вовчику-

братику; Іване-Побиване; абстрактне звертання до слухачів «…розпочнімо 

ж нашу казку…», до природних явищ (сонця, вітру, річок, моря)), епітетами 

(костяна нога, золоте яйце), метафорами (луг тріщить, земля гуде), 

порівняннями (дівчина, наче зоря; три сини, наче три соколи), традиційним 

початком («жили-були…») та кінцем та багатьма іншими особливостями, які 

опановує кожна людина на підсвідомому рівні з дитячого віку. Більшість 

персонажів українських казок, імена яких ми обрали до списку, є типовими 

носіями української ментальності – персонажі-тварини, які є алегоричними 

втілення людських рис: Лис Микита, Пан Коцький, Коза-Дереза тощо. Імена 

персонажів інших казок є певною мірою інтернаціональними, мандруючи з 

однієї фольклорної групи до іншої, вони набирають національних 

особливостей : Баба Яга, Костій Бездушний, Змій Горинич та інші. 

Список стимулів загальний для усіх опитуваних дітей. Він складається 

з 19 номенів на позначення персонажів мультиплікаційних стрічок та 16 

номенів – персонажів українських народних казок. 

Персонажі мультфільмів: Бараш; Барбоскіни; Блум; Вінкс; Дім Дімич; 

Дружок; Лунтік; Міла; Пупсень; Смішарики; Крош; Совунья; Стелла; 

Лейла; Фіксики; Нолик; Кусачка; Шпуля; Роза; 

Персонажі народних казок: Лис Микита; Ріпка; Курочка Ряба; Баба 

Яга; Колобок; Зайчик-пострибайчик; Лисичка-сестричка; Жар-птиця; 

Котигорошко; Сірко; Коза-дереза; Костій Бездушний; Пан Коцький; Івасик-

Телесик; Змій-Горинич; Іван-богатир. 

Власні назви у списку є іменниками, переважна більшість є простими 

за структурою, за винятком складних іменників на позначення персонажів 

казок: Лисичка-Сестричка, Зайчик-Пострибайчик, Жар-птиця, Івасик-
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Телесик, Змій-Горинич, Іван-богатир. Сам процес експерименту проходив 

індивідуально з кожною дитиною очно або за допомогою відеомережі Skype. 

Для експерименту ми спілкувалися з 4 дітьми: 2 хлопчиками та 2 дівчатками 

5 і 6 років, 4 і 5 років відповідно. Всі діти є білінгвами з перевагою 

української мови чи російської мови в конкретних випадках. Опитувані діти 

ростуть у повних родинах, усі мають братів або сестер, відвідують дитячі 

дошкільні навчальні заклади. Вони є мешканцями різних регіонів України:  

м. Харкова, м. Києва, м. Берегово (Закарпатської області) та м. Полтави. 

Переважно діти виявляли зацікавленість у розмові, активно висловлювали 

свої думки з приводу поставлених вступних запитань. 

Результатами ВАЕ виявилися загальні 110 реакцій дітей, з яких на 

11 діти відповіли за допомогою невербальних засобів, 25 відповідей мали 

нульову реакцію, 3 відповіді мали форму уривку з музичного твору з 

відповідного мультфільму. 

Проаналізуємо детально відповіді першої дитини – дівчинки 4 років, 

яка виявилася вкрай емоційною, щирою, дружньою. У своїх відповідях 

підключає іншу людину, звертаючись до матері (Смішарики – коли я попаду в 

мультик, мама?; Вінкс – їх тут нема, мама; Фіксіки – мама, включи мені 

«Фіксіки»;), тобто висловлює свої думки переважно у формі діалогу. У 

системі її відповідей ми прослідкували таку закономірність, що найбільша 

кількість реакцій цієї дитини відноситься до підгруп: 1) об’єкт – об’єкт 

суміжний із ним (Пупсень – а Вупсень де?; Лисичка-сестричка- а волк?;), 

2) об’єкт – ознака об’єкта (Совунья – подружка вона; Дім Дімич – у нього 

мама є; Роза – квіточка червона; Дружок - це малиш просто; Баба Яга – це 

ім’я таке <…>; Коза-дереза  – непослушная!;), 3) об’єкт – ставлення до 

об’єкта (Фіксіки –  Люблю сильно!; Костій Бездушний – боюся; Міла – Міла? 

Я теж знаю Мілу;), 4) об’єкт – дія, пов’язана з об’єктом (Нолик - постійно 

шкоднічає, як Глаша; Шпуля - О, Шпулю ми в садочку робили; Баба Яга – 

<…>, вона Машу і Вітю лякала; Курочка Ряба – знесла яєчко золоте; Ріпка – 

тянет потянет, а вытянуть не может; Колобок – от бабушки ушел;). Крім 
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того, три останні реакції на слова-стимули Курочка Ряба, Ріпка та Колобок є 

усталеними фразами-описами дії, яка виконується над об’єктом, або об’єкт її 

виконує самотужки, які дитина згадала на підсвідомому рівні – пояснюється 

самою сутністю форми казки. Адже із давніх-давен через казки дорослі 

передавали життєву мудрість молодшому поколінню, прагнули виховувати 

його на народних ідеалах і поняттях про добро і зло, прищеплювали молоді 

моральні якості, складові правил поведінки, розвивали внутрішній світ 

дитини, у зашифрованому вигляді передаючи духовні знання. Казка 

символічна за своєю суттю і звертається відразу до підсвідомої частини 

психіки, без непотрібного контролю і зайвого аналізу. Діти теж говорять 

мовою образів і метафор і часто не замислюються про логічність почутого. 

Для дітей казка – найкращий спосіб пізнавати навколишній світ [19]. 

В усіх чотирьох дітей у відповідях переважають короткі, стислі 

речення. Спираючись на те, що опитувані – діти, то специфіка їхньої 

відповіді дуже залежить від їхнього характеру та від віку, адже діти саме в 

цей період надзвичайно активні та емоційні, то спостерігаємо велику 

кількість питальних за метою висловлювання та окличних за емоційним 

забарвленням речень: Міла – Міла?; Пупсень – а Вупсень де?; Смішарики – 

коли я попаду в мультик?; Бараш – тільки Бараш?; Фіксіки – люблю сильно!; 

Коза-дереза – непослушная!; Лунтик – я родился!; Вінкс – Фу! Я же не 

девочка!; Іван-Богатир – ого!; Коза-дереза – та ну її!; Зайчик-Пострибайчик 

– Прыг!Прыг!; Вовчик-Братик – зубами клац!;). За результатами 

експерименту була отримана чимала кількість індивідуальних асоціацій, 

нічим не мотивованих: Лунтік – фух!; Бараш – котофєй; Вінкс – луски; Пан 

Коцький – Матфей-котофей; Котигорошко – улітка. На жаль, ми не змогли 

дати обґрунтування цим реакціям, навіть поспілкувавшись детальніше з 

опитуваними. 

Найменшу кількість реакцій отримано від дівчинки 3 років. За аналізом 

її відповідей встановлено, що на переважну більшість стимулів вона 

відповідала ствердними або заперечними частками: Смішарики – да; Вінкс – 
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ні; Фіксіки – да; Шпуля  – да і т. п. Великий відсоток  відповідей дітей 

становить низка спільнокореневих слів з коренем  мал- : прикметники Фіксіки 

– малесенькі; Нолик – маленький; Коза-Дереза – <…> за малыми ребятами; 

Кусачка – маленька; Шпуля – малий; Шпуля – теж маленький; іменники 

Дружок – це малиш просто; Колобок – малиш; Смішарики – малишня. У 

двох дітей були виявлені оцінні реакції на слово-стимул, що позначає 

негативних персонажів казок – Баба Яга та Костій Бездушний. Реакції 

«холодно», «страшний», «страшно!», «з’їсть мене», «бабайка» 

аргументовані негативним амплуа даних персонажів казок. Загальновідомо, 

що Баба Яга – це страшна та потворна (як ззовні, так і за внутрішніми 

рисами) жінка похилого віку, що мешкає посеред лісу в хатці з магічним 

реквізитом, вона має нестерпне бажання запекти маленьких дітей у печі. 

Цікаво, що за однією з теорій, Баба Яга – це місцева знахарка, відьма, яка 

лікувала таким чином (припіканням у печі) в давнину хворих немовлят. 

Етимологія слова може брати початок зі старослов’янського лексичного 

структурного елементу «язя», що означало хворобу, недуг. Це лише одна з 

версій походження номену, але яким би не було правильне трактування 

семантики імені, асоціативний ряд у дітей виникає на ґрунті таких емоцій, як 

«страх, огида, відраза, холод» тощо. Те ж саме стосується персонажа Костія 

Бездушного. Загалом у дітей не спостерігалось жодної відмови від 

реагування. Реакції-повтори та реакції переклади відсутні у низці отриманих 

результатів у цілому. Не отримано відповіді (нульова реакція) у 5 випадках 

щодо стимулів-персонажів з мультфільмів. 

Незначна кількість реакцій отримана щодо персонажів українських 

народних казок: 3 нульові реакції на стимул Котигорошко, 3 нульові реакції 

на стимул Пан Коцький, 3 нульові реакції на стимул Іван-богатир, 2 нульові 

реакції на стимул Івасик-Телесик, 4 нульові реакції на стимул Сірко, 3 

нульові реакції на стимул Жар-Птиця, 2 нульові реакції на стимул Коза-

дереза.  
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Помітна кількість невербальних асоціацій, що переважають у 

хлопчиків. Діти виражають багатий спектр емоцій від сміху, посмішки, 

задумливості, до злості, страху та замкненості. Цікавим подивом для нас 

стали асоціації, виражені мелодією з мультфільмів «Фіксіки» та 

«Барбоскіни». 

У другій частині експерименту брали участь учні 3 класу 

загальноосвітньої школи м. Слов’янська. Нами було опитано 7 школярів: 3 

дівчат і 4 хлопців. На цей раз ми працювали з групою, отже, намагалися 

підібрати такі методи опитування, за якими б легше було робити аналіз 

асоціацій дітей. Зі школярами ми не були знайомі, тому розпочали власне зі 

знайомства. Далі для проведення ВАЕ був обраний письмовий варіант 

анкетування. Хоча є певна перевага усного опитування, яка полягає в тому, 

що при спілкуванні ми можемо з’ясувати незрозумілі питання, поглибитися у 

деталі відповіді, бачити аспекти розуміння запропонованого стимулу 

опитуваним тощо. Проте, при письмових відповідях дитині ніщо не заважає 

сконцентруватися, вона сприймає інформацію не тільки на слух, а й зорово. 

Форма індивідуального запису відповідей сприяє ще ширшому розкриттю 

думок, залученню уяви та фантазії, адже дітям не треба було давати відповідь 

на стимул одразу ж, а була запропонована повна свобода дій в межах 

аспектів ВАЕ та певний проміжок часу для заповнення анкет. Попередньо 

діти були ознайомлені зі змістом анкети, усі нюанси були уточнені та 

пояснені. Результати нас приємно вразили.  Діти не тільки надихнулися 

такою формою роботи, а й подали цікаві для аналізу та дослідження 

відповіді. Аналіз робіт відбувався за такою ж схемою, як і відповіді дітей-

дошкільників. Усі реакції ми поділили на певні підгрупи за подібністю 

семантики, за синтаксичною побудовою, за емоційним забарвленням та 

іншими полюсами дослідження. Особисто для нас було приємно відзначити 

знання молодшими школярами українських казок або, принаймні, головних 

елементів сюжету та символічних художніх деталей цих фольклорних творів, 

на відміну від дошкільників, які виявили незнання народної казки. Декілька 



26 
 

реакцій передають констатацію факту дійсності: Лис Микита – лис, Бараш – 

баран. Остання реакція ще й засвідчує явище паронімії, бо обидва логоси 

досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням, тут 

Бараш – ім’я персонажа мультфільму, а баран –родова назва тварини, 

представник парнокопитних з родини бикових, підродини козлових. Такі 

реакції на стимул легко пояснюються: вмотивовано дитина асоціює героя з 

тим, хто він є, якою твариною (якщо стосується героїв-тварин), бо персонажа 

і графічно, і за змістовим наповненням, зовнішніми характеристиками 

малюють відповідно до його приналежності класові звірів: тварин, птахів, 

риб, комах тощо. Дитина, переглядаючи мультфільм усвідомлює, що об’єкт з 

довгими вухами та куцим хвостом це заєць, а з копитами та п’ятаком – свиня, 

наприклад. Це ж стосується і народних казок, які рясніють стереотипними 

характеристиками, за якими кожна тварина є легко впізнаваною: в лисиці 

руда шубка, а у вовка великі білі зуби або сірий хвіст, у лева пишна грива і 

подібні означально-описові конструкції. Так само вмотивовані відповіді 

Совунья – сова, Крош – заєць, Кусачка – собака, Міла – божа корівка, що 

констатують факт. На жаль, жодна дитина дошкільного та шкільного віку не 

подала відповідь на стимул Міла – сонечко (комаха), бо в мультфільмі цей 

персонаж є сонечком за видовими ознаками, божа корівка – калька з 

російської мови. У цій же підгрупі є одна особлива реакція Ріпка – овочі, де 

так само дитина констатувала факт дійсності: ріпа – це овоч, трав’яниста 

рослина з родини капустяних. 

Крім вже досліджених на прикладах відповідей малечі реакцій-

означень, реакцій-дій, з’являються нові підгрупи реакцій. Це зокрема такі, у 

яких зазначений атрибут персонажа, без названого атрибуту не можна 

уявити: Баба Яга – ступа, курочка Ряба – золоте яєчко. Справді, головними 

атрибутами казкового персонажа Баби Яги є ступа та мітла, за допомогою 

яких вона пересувається у повітрі, а золоті яйця несла виключно курочка 

Ряба. Не новою є музична реакція, коли дитина на заданий стимул відповідає 

рядком із пісні, що є кодовою для картини світу мультиплікації чи казки. Так, 
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знаходимо реакцію Сірко – «Ой там на горі», Фіксики – «А кто такие 

фиксики? Большой-большой секрет», Коза-Дереза – «Я коза-дереза, півбока 

луплена, за три копи куплена!». Загалом такий різновид реакцій є позитивною 

тенденцією, бо завдяки простоті запам’ятовування пісенних рядків, дитина 

може засвоювати складні синтаксичні конструкції, вживати лексеми з новим, 

складнішим для світогляду дитини значенням. В 4 з 7 анкетах маємо 

однакову реакцію на стимул Лунтік – я родился. Варто зазначити, що 

ідентичну реакцію на такий стимул спостерігаємо і в дошкільнят. Причина 

цьому – початок заставки стрічки «Лунтік», яка починається міні-біографією 

головного персонажа та реплікою Лунтіка «я родился». Через часте вживання 

цієї конструкції на початку кожної серії мультфільму в пам’ять дитини на 

підсвідомому рівні вкарбовується ця структура, яка, до речі є елементарною 

для запам’ятовування: особовий займенник я і завершена дія, виконувана 

цим займенником – родился. Була також отримана певна кількість 

стереотипних реакцій: Крош - справжній друг, Пупсень - хуліган, Дружок – 

двієчник. Це такі реакції, які є результатом ускладнення картини світу, бо 

вони (реакції) не просто подаються, а перш за все аналізуються, хоча й на 

підсвідомому рівні. Дитина-школяр, відповідаючи, що персонаж твору є 

справжнім другом, дає йому складну особистісну та оцінну характеристику, 

яка перш за все склалася на основі якихось вже моральних висновків та 

життєвих спостережень маленької особистості. Окрім того, вже менша 

половина відповідей будувалася за найпростішими конструкціями: 1) об’єкт 

– об’єкт суміжний із ним (Костій Бездушний – кістки, Зайчик-Пострибайчик 

– теремок, Колобок – круг, Костій Бездушний – Іван Царевич і сірий вовк та 

інші), 2) об’єкт – ознака об’єкта ( смішарики – енергійні, Баба Яга – злюка, 

Коза-дереза – злюка, Іван-богатир – сміливий, Колобок – наївний, Лис 

Микита – хитрий, Костій Бездушний – злий, Совунья – розумна, Дім Дімич –

допитливий), 3) об’єкт – ставлення до об’єкта (Блум – супергероїня, 

Котигорошко – крутий, Барбоскіни – добрий мультик про собак),4) об’єкт – 

дія, пов’язана з об’єктом (Стелла – співає, Лейла – полюбляє музику, Лис 
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Микита – облився фарбою, курочка Ряба – знесла золоте яєчко, Совунья – 

піклується про всіх, Дім Дімич – вміє зберігати секрети, Дружок – любить 

скейти). Серед реакцій об’єкт – ознака об’єкта виділяємо такі, що 

позначають якийсь атрибут за зовнішнім виглядом об’єкта ( Стелла – жовте 

волосся, Змій-Горинич – три голови, Блум – з крильцями, Блум – фея дыхания 

дракона, Стелла – фея волн). Спостерігаємо помірну кількість реакцій 

російською мовою. Пояснюємо це явищем білінгвізму – складного процесу, 

що відбувається вже на підсвідомому рівні, коли дитина одночасно засвоює 

дві мови. Усі опитувані нами респонденти дошкільного та шкільного віку є 

білінгвами, що і вплинуло на результати дослідження асоціативних полів 

назв казкових героїв. 

Шляхом вивчення та аналізу асоціативних полів – ряду об’єктивованих 

слів-реакцій на запропоновані інформантам слова-стимули, ми змогли 

прослідкувати динаміку у засвоєнні дітьми-школярами вже складніших 

концептуальних ознак заданих стимулів. Навіть кількісно показники 

отриманих реакцій дітей старшого віку переважають над відповідями 

малюків-дошкільнят. Це свідчить не тільки про поступові зміни в мовній 

системі та мовній картині світу дитини в онтогенезі, а й про розвиток пам’яті 

та власне мовної свідомості. 
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ВИСНОВОК 

Дослідники-соціолінгвісти зазначають особливості поповнення МКС 

дитини новими складниками ззовні – це і наслідки освітнього процесу, і 

розширення кола інтересів, і вплив світового глобалізаційного процесу та 

інші чинники виховання мовної особистості. Усі науковці визнають, що МКС 

є багаторівневою: дитина досягає певного рівня, зростаючи фізично та 

психологічно. Тоді в її лексиконі починають побутувати слова з більш 

складною семантикою, усвідомлюються стереотипи, засвоєні з досвіду 

дорослих (батьків, старших сестер-братів, бабусь-дідусів, старших друзів 

тощо). Дитина в дошкільному віці оперує достатнім словниковим запасом, 

який дозволяє на примітивному або примітивно ускладненому рівні дати 

реакцію на стимул. У шкільному віці вже відбувається осмислення та аналіз 

стимулу, що ми і дослідили у роботі. Серед факторів впливу на мовну 

свідомість дитини розглядаємо назви казкових героїв та персонажів 

мультфільмів. 

За результатами дослідження ми з’ясували певні відмінності між 

відповідями дошкільнят та школярів, зокрема акцентуємо відсутність 

нульових реакцій останніх. Пояснюється це тим, що в світоглядній уяві дітей 

більш дорослого віку немає мовних лакун – прогалин у лексичній системі 

мови слова для позначення того чи іншого поняття, що свідчить про 

розширення знань дітей, поступове, але стрімке наповнення новими 

термінами лексичного апарату, усталення концептуальних ознак світу. На 

відміну від дошкільників, у групі дорослих дітей не виявлено жодної 

емоційної реакції. Паралельними ознаками відповідей є те, що серед реакцій 

спостерігаємо елементи літературної та нелітературної мови.  

Порівняння відповідей ВАЕ серед дітей-дошкільників та школярів 

показує, що в мовній картині світу доросліших дітей відбулися ускладнення. 

Сама картина світу стає багаторівневою. Діти, мотивовані розширенням 

обсягу знань завдяки шкільній програмі та елементарному дорослішанню 
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(біологічному та розумовому), використовують складніші форми як за 

структурою, так і за змістовим наповненням елементів. Відповідно, асоціації 

вибудовуються за багаторівневою системою, на якій кожен із рівнів є 

складнішим та ширшим за попередній. Тенденційно зберігаються основні 

означальні та дієслівні реакції – найпростіші серед можливих.  

Своїм дослідженням ми довели, що мова героїв мультфільмів та 

персонажів казок впливає на дитину, зокрема на формування в неї певних 

концептуальних знань, на розширення лексикону. Лексичний зміст реплік із 

картин мультиплікації та фольклорних творів значно впливає на виховний 

процес дитини, на формування її як особистості, на розвиток в неї 

елементарних психологічних інституцій: поміркованого альтруїзму, 

толерантності, вихованості тощо. На підставі проведеного нами вільного 

асоціативного експерименту серед дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку було досліджено аспекти реакційної системи дітей, зроблено 

аналіз у зв’язку з лексичними, синтаксичними та стилістичними 

особливостями окремих відповідей-реакцій. Оскільки до пілотного 

опитування була долучена незначна кількість респондентів, його результати 

не дають дійти беззаперечних висновків, але дослідження є важливим для 

окреслення завдань для наступних соціолінгвістичних пошуків. Отримані 

результати означили певні наукові питання, що потребують подальшого 

дослідження, зокрема глибоке вивчення закономірностей закріплення тих чи 

тих асоціацій щодо предмета в дітей певних вікових груп.  
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