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Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці: 

збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 
У 2 ч. Ч. 1 (227 с.). Київ, 2021. 
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мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці” розглянуто низку 
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наукового, технічного та художнього перекладу, перекладознавства і корпусної 

лінгвістики, мовних контактів у контексті глобалізаційних процесів та 

етнокультурних факторів міжкультурної комунікації, проблем когнітивної семантики 

та когнітивного синтаксису, а також сучасних проблем і перспектив 

лінгвопрагматики. 
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Н. М. Бобер, 

кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри германської філології 

ІФ Київського університету імені Бориса Грінченка 

 
ЕМОЦІЙНО-ОЦІННІ ІМЕННИКИ 

У СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
 

Емоції наповнюють усі сфери життя людини і супроводжують її під час 

будь-якої діяльності, у тому числі комунікативної, відображаючись на всіх 

рівнях мови. 

Вербалізація емоцій є предметом значної кількості досліджень у різних 

галузях науки, зокрема, лінгвістики вже впродовж тривалого часу. 

Самою важливою формою прояву та вираження людиною емоцій 

вважається мовлення. Якщо вираження емоційного стану у мовленні 

характеризується надзвичайною варіативністю, сам по собі факт суспільної 

комунікації свідчить про те, що ознаки емоційного стану людини правильно 

розпізнають лише її учасники. Залежно від того, як людина розуміє ті чи інші 

явища, залежить характер емоцій, адже емоції відображають навколишню 

дійсність і відповідно до цього формується їх класифікація. У цьому аспекті 

тему дослідження слід вважати актуальною та достатньо перспективною для 

вивчення, оскільки класифікація та групування емоцій людини потребує 

врахування значної кількості чинників та складових. 
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Метою нашого дослідження є аналіз емоційно-оцінних іменників 

в англійській мові. 

Проблемні питання диференціації та спроби класифікації і групування 

емоцій вважаються однією з найзапекліших і дискусійних впродовж багатьох 

років. В. І. Шаховський зазначає, що загалом психологами нараховується понад 

500 різних проявів емоцій людиною (Шаховський, 2008). Проте немає однієї 

думки стосовно типології та побудови групування емоцій. Особливо це 

торкається питань та проблеми визначення позитивних та негативних емоцій. 

Оскільки людина може сприймати дійсність як позитивно, так і негативно, 

емоції також можуть набувати позитивного або негативного забарвлення. 

Існує класифікація емоцій людини за критерієм, так званої, модальності 

переживання Е. Л. Пушикян (Пушикян, 1986), згідно з якою автор пропонує 

поділяти емоції на: 

1) емоції позитивні – тобто схвалення, ніжність та радість; 

2) емоції негативні – гнів, страх, відчай, обурення, образа, сором, докір, 

погроза, смуток, зневага та підозра; 

3) емоції здивування та іронії. 

На думку Е. Л. Пушикяна, тільки здивування та прояви іронії можуть 

мати нейтральне забарвлення, тобто виражати та нести в собі як позитивні, так і 

супутні негативні прояви та риси. 

Відома американська дослідниця позитивних емоцій психолог 

Б. Л. Фредріксон вважає, що поняття задоволення, цікавості, любові та радості 

також є позитивно забарвленими емоціями (Фредріксон, 2009). 

Глибокий аналіз відомих класифікацій емоційного стану приводить до 

висновку, що ні одна з них у повній мірі не відображає усіх відтінків 

позитивних емоцій. Так, К. Ізард серед фундаментальних у диференційованій 

ним класифікації емоцій серед позитивних виділяє лише три: радість, прояви 

інтересу та подиву. Для більшості людей сором і провина пов’язані 

з неприємними відчуттями і можуть бути позитивними тільки у конкретній 

ситуації. 
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В якості основи при визначенні переліку негативних застосована відома 

класифікація базових емоцій того ж дослідника, який вважає, що базові емоції 

людини послуговують в якості емоцій первинних, від яких у подальшому і 

походить велике розмаїття відтінків емоцій переживань, із якими людина 

зустрічається в повсякденному житті. На думку вченого, до емоцій, які є суто 

негативними, слід віднести емоції горя, гніву, відрази, страху, презирства та 

подиву (Ізард, 2000). 

Також у полі зору дослідника знайшли місце наступні негативні емоції: 

презирства, подиву, занепокоєння, нудьги, роздратованості, незадоволення, 

відчаю, паніки, переляку, скаженості, огиди, образи, шаленості, ворожості, 

приниженості, ніяковості. 

Аналіз емотивної лексики, як зауважує Т. Бондарчук, свідчить про те, 

що емоційні конотації на лексичному рівні створюються у мові завдяки 

емоційно оцінним прикметникам, прислівникам, іменникам, дієсловам, які 

містять оцінку в своїй структурі. Одиницями мови, які мають емоційне 

значення, акцентує нам дослідниця, є також вигуки. Значну роль у процесі 

мовного відображення людських емоцій відіграють фразеологізми ( Бондарчук, 

2016). 

Одним із найвпливовіших засобів вияву емоцій та емоційного стану 

кожної людини є іменник. Останній, окрім позначення предмета або особи, 

також передає емоційне відношення та емоційне оцінювання конкретний дій, 

суб’єктів або об’єктів оцінювання. Наведену вище функцію виконують 

зазвичай емоційно оцінюючі іменники, серед яких варто виділити наступні дві 

групи: 

1) іменники з позитивним емоційним наповненням, які вживаються для 

вираження позитивного оцінювального ставлення до особи людини або самої 

події: satisfaction, gratitude, fciscincilion, enjoyment, adoration, surprise тощо; 

2) іменники з негативним емоційним наповненням, які вживаються для 

вираження негативного оцінки людини або події: anger, irritation, pique, chafe, 

scorn тощо. 



8  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Лексична система 

сучасної англійської мови має яскраву палітру іменників, які допомагають 

висловити позитивні та негативні емоції. Слова, що власне виражають емоції, є 

маркованими емотивністю і представляють величезний інтерес для лінгвістів, 

що досліджують емоції. Можна передбачити, що особливості структури 

значення слова, образності у різних групах емоційно-оцінних іменників 

відрізняються один від одного і мають у перспективі проведення дослідження, 

яке сприятиме виявленню додаткових особливості емоційно-оцінних іменників 

сучасної англійської мови та вивченню особливостей їх перекладу та вживання 

у текстах різного стилю. 
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