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ПОНЯТТЯ КАРТИНИ СВІТУ, ЇЇ ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

Стаття присвячена дослідженню картини світу. На сьогоднішній день 

інтерес до вивчення різних видів картини світу значно зріс. Тому дана тема є 

актуальною і представляє неабиякий інтерес у різних галузях гуманітарних 

наук.  

Мова є найважливішим засобом формування та існування знань людини про 

світ. Відображаючи у процесі діяльності об’єктивний світ, людина фіксує 

результати пізнання в слові. Вся ж система знань, набутих як особисто, так і 

внаслідок навчання, утримується у довгостроковій пам’яті людини за 

допомогою концептів, або ментальних прообразів. Концептуалізація, або 

понятійна класифікація, – це один з найважливіших процесів пізнавальної 

діяльності людини, що полягає в усвідомленні інформації, яка надходить до 

людини та призводить до утворення концептів, концептуальних структур та 

всієї концептуальної системи у мозку (психіці) людини [5]. 

Кожен народ по-своєму розчленовує фрагменти світу та по-своєму називає 

їх. Формується світ тих, хто говорить цією мовою, тобто формується мовна кар-

тина світу як сукупність знань про світ, що фіксується у лексиці, граматиці, 

фразеології. 

     Метою статті є розкрити поняття картини світу, дослідити її види та 

особливості.  

Термін «картина світу» був уведений у науку на межі XIX – XX ст. Г. 

Герцем і М. Планком, які вживали його щодо фізичної картини світу, фізичного 

його «образу» [6;с. 12-13]. Важливу роль у становленні цього терміна відіграли 

також Е. Сепір та Б. Уорф [9; с. 58]. На сучасному етапі в межах когнітивно-

дискурсивної парадигми вивчення картини світу вважається перспективним 



напрямом, що досліджує власне картину світу як вихідний глобальний образ 

світу, покладений в основу світобачення людини [3]. 

Кожна окрема картина світу має дуже складну будову й виконує 

найрізноманітніші функції, проте спільною рисою для всіх картин світу є їх 

знаковий характер. Знаком виступає мова, а особливості форм існування мови 

зумовлюють і відображають своєрідність мовних картин світу, які є основними 

структурними елементами картини світу 

За М. Хайдегером [8] картина світу являє собою не картину, що зображує 

світ, а світ, який сприймається, як картина. На його думку, між картиною світу 

як відображенням реального світу та мовною картиною світу як фіксацією 

цього відображення існують складні відносини  

Поняття картини світу базується на вивченні уявлень людини про світ. Якщо 

світ – це взаємодія людини та навколишнього світу, то картина світу – «це 

результат переосмислення інформації про навколишній світ та людину» [4] 

Людина не схильна помічати ті явища та речі, які знаходяться поза її уявленням 

про світ. Нам здається, що ми описуємо світ та об’єкти, які знаходяться в 

ньому, в той час як ми фактично описуємо наше відчуття, наше сприйняття 

світу. Це змушує вчених сумніватися у самій вірогідності існування можливості 

описати світ таким, яким він є [4]. 

Можна також уявити поняття «картина світу» як складно структуровану ці-

лісність, що включає три головні компоненти: світогляд, світосприйняття та 

світовідчуття. Ці компоненти об'єднані в картині світу специфічним для даної 

епохи, етносу чи субкультури чином. 

Лінгвісти (А. Вежбицька), соціологи (Гусерль), психологи ( В. П. Зінченко) 

визначають картину світу як 

– систему образів, наочних уявлень про світ й місце людини в ньому, 

відомостей про взаємини людини з дійсністю (людини з природою, людини із 

суспільством, людини з іншою людиною) та самою собою; 

– породжувані цією своєрідною конфігурацією образів й відомостей життєві 

позиції людей, їх переконання, ідеали, принципи пізнання та діяльності, 



ціннісні орієнтації та духовні орієнтири; будь-які істотні зміни картини світу 

тягнуть за собою зміни в системі зазначених елементів [4]. 

Особливостями картини світу є такі: 

– цілком визначає специфічний спосіб сприйняття та інтерпретації подій та 

явищ; 

– є основою, фундаментом світосприйняття, спираючись на який людина діє 

в світі; 

– має історично зумовлений характер, що припускає постійні зміни картини 

світу всіх її суб'єктів. 

Невід’ємним елементом картини світу є те, що вона відображає національні 

особливості окремих народів.  

Існують різні види картин світу: 

Національна мовна картина світу, яка є зафіксованим в лексиці відповідної 

мови специфічним баченням реального світу й усього, що привноситься в нього 

людською свідомістю [4]. Дослідженням мовної картини світу займався В. 

Гумбольдт, який зазначав що “різні мови є для нації органами її оригінального 

мислення і сприйняття” [2]. Він стверджував, що кожен народ може по-своєму 

сприймати багатоманітність світу і по-своєму називати його окремі фрагменти, 

а своєрідність створеної ним картини світу визначається тим, що в ній 

виражається індивідуальний, груповий та національний вербальний та 

невербальний досвід [4]. 

Національна мовна картина світу  зафіксоване в лексиці відповідної мови 

специфічне бачення (тобто логічне осмислення, відчуття й оцінювання) 

реального світу й усього, що привноситься в нього людською свідомістю.  

Неповторність кожної національної мовної картини світу  стає очевидною 

лише на фоні інших таких же національних мовних картинн світу, тому 

зіставлення й аналіз їх універсальних та ідеоетнічних компонентів викликає 

неабиякий науковий інтерес. Актуальною стає проблема інтелектуального 

засвоєння поглядів на світ, які напрацьовуються іншими народами в інших 

умовах та під впливом інших факторів. 



Національна мовна картина світу є результатом відображення колективною 

свідомістю етносу зовнішнього світу в процесі свого історичного розвитку 

одночасно з пізнанням цього світу. Зовнішній світ та свідомість – це два 

фактори, котрі породжують мовну картину світу будь-якої національної мови. 

   У зв’язку з цим особливого значення набуває питання про 

взаємопроникнення та взаємовплив мов і культур. З цим питанням, на думку 

О.О. Корнілова [9], тісно пов’язане питання про єдиний понятійний базис 

людської  свідомості.     

   Ганна Вежбицька з цього приводу зазначає: "Поруч із величезним обсягом 

понять, специфічних для певної культури, існують також певні фундаментальні 

поняття, які лексикалізуються в усіх мовах світу … Мовні й культурні системи 

значною мірою відрізняються одна від одної, але існують семантичні й 

лексичні універсалії, котрі вказують на спільну понятійну основу, на якій 

ґрунтується людська мова, мислення і культура … Настав час для узгоджених 

зусиль із виявлення спільного набору понять, які лежать в основі психологічної 

єдності людства" [3; c. 321-322].  

   Однак спільний базис – це лише частина цілої національної мовної картини 

світу, причому з погляду національної самобутності, найменш цікава саме через 

свою універсальність. Усе те, що перебуває за межами єдиного понятійного 

базису накладається на універсальну логіко-понятійну основу й утворює ту 

частину національної мовної картини світу, яка й несе в собі національну 

специфіку. Кожна мова по-своєму деталізує будь-яку з універсалій. 

   Такий же принцип діє також на рівні порівняння національних характерів 

носіїв цих мов. По суті вони дуже близькі, їхня головна відмінність полягає в 

тому, що одні й ті ж риси характеру співвідносяться в різній пропорції.  

   О.О. Корнілов стверджує, що пізнати й зрозуміти національну мовну картину 

світу чужої мови з позиції власної мовної свідомості, тобто ніби збоку, 

накладаючи постійно фрагменти чужої національної мовної картини світу на 

фрагменти національної мовної картини світу своєї мови, практично 

неможливо. Пізнання невідомого буде підмінюватися пошуком еквівалентів у 



власній мовній картині світу. Розуміння й аналіз іншомовної національної 

мовної картини світу може відбуватися тільки через етап свідомого 

відсторонення, свідомого перетворення своєї свідомості в tabula rasa [7]. 

   Таким чином, пізнати чужу національну мовну картину світу – це означає 

стати на місце людини-носія іноземної мови, тобто, через лексичну систему 

отримати уявлення про національну ментальність та національний характер.  

 Національна мовна картина світу є результатом відображення колективною 

свідомістю етносу зовнішнього світу в процесі свого історичного розвитку 

одночасно з пізнанням цього світу. Зовнішній світ і свідомість – два фактори, 

котрі породжують мовну картину світу будь-якої національної мови [7]. 

В. В. Красних протиставляє картину світу та мовну картину світу. 

Під мовною картиною світу мається на увазі світ у дзеркалі мови, а під 

самою картиною світу мається на увазі відображення предметної навколишньої 

дійсності в психіці людини [4]. 

Картина світу може бути представлена за допомогою просторових (верх – 

низ, правий – лівий, схід – захід, далекий – близький), часових (день – ніч, зима 

– літо), кількісних, етнічних та інших параметрів. На її формування впливають 

мова, природа та ландшафт, виховання, освіта та інші соціальні фактори. Мовна 

картина світу не стоїть поряд із специфічними картинами світу, вона їм передує 

та формує їх, тому що людина здатна розуміти світ й сама себе завдяки мові, в 

якій закріплюється суспільно-історичний досвід – як загальнолюдський, так й 

національний. У силу специфіки мови у свідомості її носіїв виникає певна 

мовна картина світу, через призму якої людина бачить світ [4]. 

Проте, варто зазначити, що термін «мовна картина світу» є метафорою, тому 

що в дійсності специфічні особливості національної мови, в яких зафіксовано 

унікальний суспільно-історичний досвід певної національної спільноти людей, 

створюють для носіїв цієї мови не якусь іншу, неповторну картину світу, яка 

відрізняється від об’єктивно існуючої, а лише специфічне забарвлення цього 

світу, зумовлене національною значимістю предметів, явищ, процесів, 



вибірковим ставленням до них, яке породжується специфікою діяльності, 

способу життя та національної культури даного народу. 

Існує така кількість мовних картин світу, скільки існує мов, кожна з яких 

відображає унікальний результат багатовікової роботи етнічної свідомості над 

осмисленням буття людини. Неповторність кожної мовної картини світу стає 

очевидною лише на фоні інших, тому їхнє зіставлення й аналіз універсальних 

компонентів викликає неабиякий науковий інтерес. 

З огляду на широке розуміння змісту поняття “мовна картина світу” його 

визначення слід звести до вужчого концепту “національно-мовна картина 

світу”, що є вираженим засобами певної мови світовідчуттям і світорозумінням 

певного етносу, вербалізованою інтерпретацією мовним соціумом 

навколишнього світу і себе самого в цьому світі [7]. 

Треба також підкреслити, що зовнішній світ й свідомість людини – це два 

основних фактори, які формують мовну картину світу будь-якої національної 

мови [5].  

Ще одним видом картин світу є пареміологічна картина світу, яка є 

невіддільною частиною мовної картини світу. Вона являє собою світобачення, 

яке виявляється при аналізі пареміологічного фонду етносу. Кожна мовна 

картина світу виражає когнітивні, культурні і національні особливості народу. 

Прислів’я і приказки також несуть в собі інформацію про той чи інший етнос та 

його погляди на світ, що дає підстави говорити про пареміологічну картину 

світу. Дослідження пареміологічної картини світу є досить перспективним, 

оскільки дозволяє реалізувати обидва напрямки аналізу мовної картини світу. З 

одного боку, прислів’я та приказки дають можливість досліджувати концепти, 

характерні для окремої мови, а отже, і для окремого народу. З іншого боку, 

паремії утворюють завершену частину мовної системи, яка дає можливість 

реконструювати необхідний фрагмент мовної картини світу і точно описати 

погляди на світ, адже реконструкція мовної картини світу загалом  через свою 

комплікативність є майже неможливою  [4]. Більше того, пареміологічні 

картини світу можуть виражати універсальні для будь-якої епохи до певної 



міри архаїчні погляди, пережиткові уявлення про світ [4]. Проте варто звертати 

увагу і на застарілі приказки та прислів’я,  адже вони відображають в собі 

незмінні особливості національного характеру [4]. 

Суб'єктом, або носієм, картини світу є і окрема людина, і соціальні чи про-

фесійні групи, і етнонаціональні або релігійні спільноти [5]. 

Ще одним видом є субкультурна картина світу, яка являє собою своєрідну 

картину світу, властиву будь-якій соціальній спільноті – починаючи нацією чи 

етносом та, закінчуючи соціальною чи професійною групою або окремою 

особою. Більш того, кожному історичному періоду відповідає своя картина 

світу. Так, наприклад, картина світу військового та картина світу його 

сучасника-селянина є доволі різними. Але точно так само сьогоднішній селянин 

або військовий сприймає світ зовсім не так, як представники цих же соціальних 

груп сто років тому. Представники різних релігій мають також різні картини 

світу, наприклад, католик та православний, мусульманин та буддист. 

Безпосередня картина світу містить як змістовне, концептуальне знання про 

дійсність, так і сукупність ментальних стереотипів, які визначають розуміння та 

інтерпретацію тих чи інших явищ дійсності. Таку картину світу ми 

називаємо когнітивною, так як вона є результатом пізнання дійсності й 

виступає як результат діяльності когнітивної свідомості та базується на 

сукупності впорядкованих знань – концептосфери [5]. 

Когнітивна картина світу є ментальним образом дійсності, сформованим 

когнітивною свідомістю людини чи певного народу в цілому, який є 

результатом як прямого емпіричного віддзеркалення дійсності органами 

відчуттів, так і свідомого рефлексивного відображення дійсності в процесі 

мислення [5]. 

Когнітивна картина світу є сукупністю концептосфери та стереотипів 

свідомості, котрі задаються певною культурою чи субкультурою. 

У свідомості особистості когнітивна картина світу  є досить системною та 

впливає на сприйняття особистістю навколишнього світу. Дане поняття також 

пропонує класифікацію елементів дійсності та прийоми аналізу дійсності, тобто 



пояснює причини явищ та подій, прогнозує розвиток явищ та подій, а також 

впорядковує чуттєвий та раціональний досвід певної особи для його збе-

реження в свідомості, пам’яті [5]. 

Національна когнітивна картина світу спостерігається в мисленні, 

пізнавальній діяльності народу, в його поведінці. [5]. 

До іншого виду картини світу належить також концептуальна картина 

світу, яка являє собою сукупність знань про світ, що набувається впроцесі 

діяльності людини, а також способи і механізми інтерпретації нових знань. 

Концептуальну картину світу можна пояснити низкою чинників, до яких 

належить географія, клімат, природні умови, історія, соціальний устрій, 

вірування, традиції, спосіб життя тощо [3]. 

Концептуальна картина світу також є системою інформації про об’єкти, 

актуально й потенційно презентованою через діяльность індивіда, де одиницею 

інформації постає концепт, покликаний фіксувати й актуалізувати поняттєвий, 

емоційний, асоціативний, вербальний, культурологічний та інший зміст 

об’єктів дійсності, що містяться в структурі концептуальної картини світу [3]. 

Будучи способом зберігання мовних знань та знань про світ, мовна картина 

світу не самостійна, вона невіддільна від концептуальної картини світу: суть 

питання про їх співвідношення зводиться до відмінностей у відбитті дійсності в 

мові та культурі [3]. Б. О. Серебренніков [3] зазначає, що концептуальна 

картина світу і мовна картина світу співвідносяться одна з одною як ціле з 

частиною, при цьому мовна картина світу бідніша за концептуальну картину 

світу, оскільки у створенні останньої беруть участь, поряд із мовними, також 

інші видимисленнєвої діяльності. 

Відмінними є елементи змісту двох картин світу: для мовної картини світу – 

це семантичні категорії і поля, для концептуальної картини світу – групи й 

поняття як константи свідомості. Мовна картина світу надбудовується над 

концептуальною [3].  

Таким чином, картина світу відіграє неабияке значення у житті кожного 

індивіда. Вона допомагає сприйняти та відобразити світ за допомогою 



різноманітних факторів. Кожна каротина світу відповідає за певну категорію 

людей та їхню діяльність. Картина світу дає змогу не лише краще дослідити 

специфічні риси окремого народу, а й досить повно та достовірно описати 

погляд на світ загалом.  
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