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ВСТУП 

 

Дисертаційну роботу присвячено вивченню особливостей лінгвальних 

презентацій емоційних станів за допомогою прикметників в 

англійськомовній картині світу. У роботі запропоновано дослідження 

семантичних та словотвірних особливостей англійських ад’єктивних 

емосемізмів, схарактеризовано основні групи та здійснено зіставний аналіз 

відповідно до їхнього семантичного наповнення. 

Сучасна лінгвістична наука характеризується пожвавленим інтересом до 

вивчення мови як соціокультурного феномену, а тому в центрі уваги багатьох 

лінгвістичних досліджень є людина та її роль в організації й використанні 

мови як засобу спілкування. Оцінні елементи навколишньої дійсності, 

осмислені мовною свідомістю на основі життєвого та творчого досвіду 

людини, відтворені в картині світу, є наслідком діяльності цілого ряду 

поколінь, для яких мова є  засобом передавання досвіду світосприйняття. 

Мова як соціальне явище пронизана суб’єктивністю, носій мови дедалі 

частіше виступає об’єктом у мовознавчих пошуках, а тому без урахування 

людських емоцій неможливо осягнути та відтворити мову, провести 

детальний аналіз мовної системи. 

Дослідження різних галузей мовознавства засвідчує те, що жодна з них 

нині не може існувати без вивчення емотивних аспектів мовних, 

мовленнєвих і текстових одиниць, адже емоційний складник людської 

особистості відіграє неабияку роль у сучасній лінгвістичній парадигмі. 

Проблеми емотивної семантики тісно перетинаються з емотивним аспектом 

людського чинника в мові, саме тому вивчення емотивної лексики – це 

важлива умова гуманізації мовознавства, яка знаходить втілення в 

антропоцентризмі як принципі дослідження. Опис семантичних і 

словотвірних особливостей ад’єктивних емосемізмів дає змогу адекватно 

розглянути картину світу людських емоцій і допомагає краще зрозуміти, як 

вона відображена в мові.  
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Антропоцентричний характер сучасної лінгвістичної парадигми 

зумовлює значний інтерес учених до проблеми репрезентації емоцій у мові та 

мовленні, яку досліджують у психолінгвістичному (В.І. Жельвіс, 

О.О. Залевська, О.О. Леонтьєв, В.А. Маслова, О.Ю. Мягкова), когнітивному 

(С.О. Аскольдов, О.С. Кубрякова, Д. Клоур, А. Коллінз) та 

лінгвокультурологічному (Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицька, М.О. Красавський, 

Й.А. Стернін) напрямах. Використовуючи методи певного напрямку, 

лінгвісти розглядають засоби вираження емоцій у системі мови 

(В.Ю. Апресян, М.С. Ретунська, Дж. Ейтчісон), аналізують емотиви на 

матеріалі конкретних дискурсів (Л.Г. Бабенко, Е. Вейганд, О. Є. Філімонова), 

досліджують проблеми реалізації категорії емотивності в синтаксичних 

структурах (В.Я. Галаган, В.І. Кушнерик), розглядають мовне втілення 

конкретних емоційних станів у лінгвістиці (О.О. Борисов, О.С. Сарбаш, 

З. Ковечеш), визначають роль емоцій у мовленнєвій взаємодії (О.Г. Борисова, 

К. Годдард, Н.М. Григоренко, А. Павленко, Н.І. Формановська). Проте і досі 

не розв’язаною залишається низка проблем, серед яких детальнішої розвідки 

потребує словотвірний аспект вивчення мовного втілення емоцій, адже 

емотивні лексичні одиниці мови з погляду їхньої структури, морфемного 

складу та способів утворення становлять значний дослідницький інтерес.  

Системний підхід до вивчення лексики англійської мови викликає 

необхідність виявлення закономірностей функціонування її окремих 

компонентів, серед яких особливий інтерес викликають ад’єктивні 

емосемізми – мовні засоби репрезентації емоційних станів людини, що 

поєднують семантичний і прагматичний компоненти змісту (предметно-

логічний і емоційно-оцінний), а тому у виборі емотивного прикметника уже 

відображено суб’єктивне ставлення мовця до предмета, який він описує. 

Теоретико-методологічну основу дисертаційної праці формують 

наукові концепції, випрацювані в межах емотиології (А. Вежбицька, 

К. Оутлі, Р. Плутчик, В.М. Телія, В.І. Шаховський), лінгвокультурології 

(Н.І. Андрейчук, Г.В. Колшанський, Г.А. Уфімцева), лексичної семантики 
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(О.Г. Беляєвська, В.І. Кушнерик, В.В. Левицький, Р.Л. Траск, Й. Трір), 

словотвору (О.А. Земська, О.С. Кубрякова, В.М. Немченко). 

Актуальність роботи зумовлюється антропоцентричним напрямом 

дослідження ад’єктивних емосемізмів і загальним спрямуванням сучасних 

лінгвістичних студій на вивчення змістового аспекту мови та необхідністю 

внутрішньомовного аналізу, за якого словотвірний аспект вивчення 

проблеми поєднується із семантичним. Контрастивне дослідження 

емотивних прикметників в англійськомовній картині світу сприяє виявленню 

таких властивостей лексичної семантики, які відображають специфіку 

світобачення цього лінгвосоціуму. Запропонований підхід розкриває важливі 

семантичні та словотвірні зв’язки між елементами похідної емотивної 

лексеми, адже зміна парадигм окремих мовних одиниць уможливлює розгляд 

деяких лексичних та семантичних явищ у новому світлі. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідної 

теми кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

„Семантичні, синтагматичні та парадигматичні властивості різнорівневих 

одиниць в германських мовах” затвердженої науковою радою факультету 

іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (протокол № 2 від 23 лютого 2011 року, номер державної 

реєстрації 0111U003620). Тема дисертації затверджена вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол 

№ 9 від 22 грудня 2009 року). 

Мета дисертаційної роботи полягає в установленні семантичних і 

словотвірних особливостей емотивних ад’єктивних одиниць в 

англійськомовній картині світу. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- встановити теоретико-методологічне підґрунтя вивчення ад’єктивних 

емосемізмів в англійськомовній картині світу; 
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- проаналізувати особливості функціонування емотивних прикметників в 

англійській мові загалом та художніх текстах зокрема; 

- виокремити групи прикметників, що виражають емоційні стани на 

основі їхніх лексичних значень; 

- визначити найпродуктивніші словотвірні афікси ад’єктивних 

емосемізмів та дослідити їхні основні словотвірні моделі; 

- уточнити роль семантичних чинників у процесі творення англійських 

емотивних прикметників.  

Об’єктом дослідження є ад’єктивні емосемізми в англійськомовній 

картині світу, предметом – семантичний та словотвірний аспекти емотивних 

прикметників. 

Матеріалом дослідження послугували емотивні прикметники 

англійської мови, відібрані методом суцільного вибирання з тлумачних 

словників: Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2013), Collins Cobuild 

Advanced Dictionary of English (2013), Longman Dictionary of Contemporary 

English (2014), Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2007), 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (2010). Всього 

виявлено 2937 прикметників, які проявляють повну (всією лексико-

семантичною структурою) або часткову (одним або декількома лексико-

семантичними варіантами) належність до лексико-семантичного поля 

англійських ад’єктивних емосемізмів. Стійкі вирази чи фразеологічні 

словосполучення не ввійшли у досліджуваний матеріал, адже їх зарахування 

до структури поля вимагало б додаткового вивчення питань фразеології, що 

не входить до завдань дослідження.  

Методи дослідження. Завдання дослідження визначили використання:  

- методу суцільного вибирання з метою відбору матеріалу дослідження; 

- описового методу для аналізу та опису англійської емотивної лексики; 

- дефініційного аналізу – для вивчення лексичного значення емотивних 

прикметників, яке відображено в їхніх словникових тлумаченнях; 
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- компонентного аналізу – для виявлення у семантичній структурі 

ад’єктивних емосемізмів основних змістових одиниць;  

- методу ступінчатої ідентифікації як одного з напрямів компонентного 

аналізу для виокремлення основних груп у межах лексико-семантичного 

поля емотивних прикметників;  

- кількісного аналізу – для встановлення квантитативних характеристик 

англійських ад’єктивних емосемізмів; 

- словотвірного аналізу з метою дослідження синхронних словотвірних 

зв’язків у межах похідних емотивних прикметників.  

Положення, що виносяться на захист: 

1. Для лінгвального вираження емоцій характерним є об’єднання їх на 

основі домінантних емоційних станів, що уподібнюються за знаком 

(позитивності/негативності) і різняться за ступенем інтенсивності. 

2. Емотивний компонент є наслідком відображення емоцій у процесі 

їхньої вербалізації та семантизації, його основним структурним елементом 

виступає сема емотивності, яка обов’язково наявна в ад’єктивних 

емосемізмах і відображена в їхніх словникових тлумаченнях. 

3. Лексико-семантичне поле емотивних прикметників у сучасній 

англійській мові має складну структуру, передбачає безперервність зв’язків 

лінгвальних об’єктів множини, утворюючи в його межах основні лексико-

семантичні групи, об’єднані на основі таких емотивних сем, як Anger (гнів, 

розлючення), Fear (страх, жах), Joy (радість, щастя), Love (любов, кохання), 

Sadness (сум, горе), Surprise (здивування, подив).  

4. Емотивні прикметники позитивної семантики становлять значну 

частину загальної лексики англійської мови, проте є менш чисельними, ніж 

прикметники негативної семантики. Лексико-семантична група ад’єктивів 

із емотивною семою „Sadness” є найчисельнішою у вказаному лексико-

семантичному полі, що підкреслює роль ад’єктивів як безпосередніх 

виразників саме негативної оцінки в англійській мові. 
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5. За своєю словотвірною структурою похідні ад’єктивні емосемізми 

вмотивовані основами іменників, дієслів, прикметників, прислівників, 

прийменників, вигуків, числівників і утворені за допомогою суфіксального, 

префіксального, префіксально-суфіксального способів словотвору, причому 

останній характеризується найбільшою кількістю словотвірних моделей 

(80 моделей), а перший – найбільшим числом похідних одиниць 

(1 529 ад’єктивів). 

6. Найпродуктивнішими словотвірними моделями для утворення 

похідних емотивних прикметників англійської мови є: для суфіксального 

словотвору – N + -y = A, для префіксального словотвору – Un- + A = A, для 

суфіксально-префіксального словотвору – Un- + V + -ed = A, для 

словоскладання – N + A = A та A + N + -ed = A. 

7. Взаємовплив структурних і семантичних особливостей ад’єктивних 

емосемізмів виявляється при дослідженні їхнього словотвору: позитивна чи 

негативна оцінка є компонентом лексичного значення якісного емотивного 

прикметника та зумовлена такою ж оцінною семантикою твірної основи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

вперше здійснено комплексний аналіз семантичних особливостей одиниць 

лексико-семантичного поля емотивних прикметників з його розподілом на 

шість основних груп на основі наявності в їхній семантиці спільних емосем 

(Joy, Love, Surprise, Anger, Fear, Sadness). Новим у дослідженні є детальне 

вивчення структурних характеристик похідних ад’єктивних емосемізмів та 

опис основних словотвірних моделей, що беруть активну участь у їхньому 

утворенні. Вперше визначено, що за словотвірною структурою більшість 

анлійських емотивних прикметників є похідними та утвореними здебільшого 

за допомогою суфіксального способу словотвору, а найбільшими 

словотвірними потенціями відзначаються субстантивні та вербальні твірні 

основи. Новим є порівняльний аналіз конституентів лексико-семантичного 

поля емотивних прикметників в англійськомовній картині світу загалом та 

їхня регулярність у межах художніх текстів зокрема. 
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Теоретична цінність роботи полягає в тому, що вона робить певний 

внесок у розроблення концепції мовної емотивності з використанням теорії 

поля, у вивчення лексичної семантики прикметника в цілому та емотивних 

прикметників зокрема. У роботі також уточнюються теоретичні уявлення, 

пов'язані зі здатністю словотвірних афіксів прикметників передавати 

емоційні стани. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

прогнозування характеру семантичної організації нових емотивних одиниць 

ад’єктивного типу, які поповнюють лексичний склад англійської мови. 

Матеріали дисертації можна використати під час викладання курсів із 

загального мовознавства (розділи „Лексична семантика”, „Семасіологія”, 

„Словотвір”), у спецкурсах із лінгвокраїнознавства та лінгвокультурології 

сучасної англійської мови (розділ „Мова, культура, людина, етнос”), для 

написання дипломних і магістерських робіт, які стосуватимуться зазначеного 

аспекту дослідження, а також для укладання підручників, посібників і 

методичних рекомендацій з англійської філології. Виокремлені в дослідженні 

конституенти лексико-семантичного поля емотивних прикметників можуть 

слугувати наочністю в лексикографічній практиці з метою укладання на їхній 

основі спеціальних словників.  

Особистий внесок здобувача полягає в інтерпретації семантичної та 

словотвірної специфіки ад’єктивних емосемізмів сучасної англійської мови. 

Результати дослідження є узагальненнями роботи дисертантки, проведеної 

одноосібно. 

Апробацію основних положень та результатів дисертаційного 

дослідження здійснено на шести конференціях, зокрема чотирьох 

міжнародних: „Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та дидактичні 

особливості викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій 

школі” (Львів, 2007), „Актуальні проблеми германської філології та 

Болонський процес” (Чернівці, 2007), „Наука в інформаційному просторі” 

(Дніпропетровськ, 2010), „Актуальні проблеми романо-германської філології 



 12 

та прикладної лінгвістики” (Чернівці, 2011); двох всеукраїнських: „Мовна 

комунікація: сучасні технології у форматі різнорівневих підсистем” 

(Горлівка, 2008), „Зіставне вивчення германських та романських мов і 

літератур” (Донецьк, 2009). 

Загальну концепцію, базові положення і висновки дисертації 

обговорено на засіданні кафедри германського, загального і порівняльного 

мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (протокол № 7 від 26 червня 2014 року). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи 

викладено у 10 наукових статтях (4,11 др. арк.), 9 з яких опубліковано у 

фахових наукових виданнях України, 1 – в іноземному виданні; 6 праць 

опубліковано за матеріалами доповідей на наукових конференціях (1,35 др. 

арк.). Усі статті виконано одноосібно. Загальний обсяг публікацій – 

5,46  др. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, списку лексикографічних 

джерел, списку джерел ілюстративного матеріалу та додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 227 сторінок, основний текст – 182 сторінки. 

Дисертаційна робота містить 19 рисунків і 17 таблиць. Бібліографія 

нараховує 258 позицій, у тому числі 44 джерела іноземними мовами. Текст 

дисертації доповнюють 10 додатків, викладених на 20 сторінках, у яких 

унаочнено результати дослідження. 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету та 

завдання; схарактеризовано об’єкт, предмет, методи та матеріал дослідження; 

розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації; 

наведено відомості про апробацію і публікації основних положень роботи. 

Перший розділ роботи „Теоретичні передумови дослідження 

емотивної лексики” присвячено ключовим теоретичним положенням, які 

визначають поняття категорії мовної емотивності, вивченню особливостей 

емоційних станів у психології, а також поняттю мовної картини світу. 
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Схарактеризовано емотивний компонент у структурі лексичного значення та 

встановлено зв’язок емотивності з іншими близькими до неї категоріями, 

такими, як експресивність та оцінність; обґрунтовано вибір дослідження 

ад'єктивних одиниць, що семантизують емоції людини через лексико-

семантичне поле. 

У другому розділі „Методика та методи аналізу ад’єктивної 

лексики” викладено методи лінгвістичного дослідження, які уможливили 

комплексне цілісне вивчення ад’єктивних емосемізмів в англійськомовній 

картині світу, описано етапи проведення дослідження та матеріал розвідки.  

У третьому розділі „Семантика емотивних прикметників у 

сучасній англійській мові” розглянуто ЛСП англійських ад’єктивних 

емосемізмів та встановлено основні семантичні характеристики його 

конституентів. 

Четвертий розділ „Словотвірний потенціал англійських 

ад’єктивних емосемізмів” присвячено опису особливостей словотвору 

похідних емотивних прикметників в англійській мові, а також дослідженню 

продуктивності основних афіксів та моделей, що беруть активну участь у 

їхньому творенні.  

У загальних висновках підведено підсумки виконаного дослідження, 

сформульовано теоретичні та практичні результати роботи, окреслено 

перспективи подальшого наукового дослідження обраного об’єкта.  

До списку літератури входять праці вітчизняних і зарубіжних авторів, 

в тому числі лексикографічні джерела, дані яких використовувалися при 

проведенні семантичного аналізу матеріалу. 

У додатках наведено таблиці продуктивності словотвірних афіксів та 

моделей похідних емотивних прикметників англійської мови, відображено 

взаємозалежність їх префіксальних та суфіксальних морфем. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ  

 

Проблеми дослідження й опису емоцій є надзвичайно важливими. Які б 

умови та детермінанти не визначали життя і діяльність людини, психологічно 

дієвими вони стають тільки у тому випадку, якщо їм вдається проникнути у 

сферу її емоцій, знайти відображення та закріпитися у ній [150, c. 3]. Емоції 

є настільки яскравим відображенням психічної діяльності людини, що 

існування її поза межами емоційної сфери є просто неможливим. Вони 

„супроводжують будь-які прояви життєдіяльності особи та відображають 

у формі переживання значимість явищ і ситуацій, слугуючи одним 

із головних механізмів внутрішньої регуляції психічної діяльності 

та поведінки людини” [114, c. 74].  

 

 

1.1 Психологічний статус емоцій 

 

Для психологів питання про визначення емоцій є так само важким, як і 

оволодіння ними [225, c. 3–4]. Науковці визначають емоції та емоційні стани 

з опорою на теорію, прихильниками якої вони є, підкреслюючи, зазвичай, 

лише одну з багатьох ознак емоцій. Наприклад, видатний психолог 

О.М. Леонтьєв визначає емоції як „психологічні стани людини, які інколи 

виявляються в зовнішній поведінці, … мають чітко виражений ситуативний 

характер, тобто виражають оцінне ставлення особи до ситуацій, що 

виникають.” [115, c. 77–78].  

Філософ Г.Х. Шингаров називає емоцію „психофізіологічним 

механізмом, за допомогою якого на „психічному” рівні відображення 

дійсності під впливом зовнішніх чинників змінюється внутрішнє середовище 

організму” [202, c. 10].  
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В соціологічному словнику О.В. Шапошникова визначає це поняття як 

безпосереднє психічне відображення ставлень до явищ навколишньої 

дійсності та власних станів, що становить цілісну єдність його вегетативних 

та когнітивних компонентів [173, c. 1272]. Психолог К.К. Платонов 

наголошує, що емоції відображають не предмети та явища реального світу, а 

об’єктивні відношення, в яких ці предмети та явища перебувають. Емоції 

викликають у свідомості не образ предмета чи явища, а переживання [142, 

c. 38].  

К. Ізард називає емоцією „дещо, що переживається як почуття (feeling), 

яке мотивує, організовує та направляє сприйняття, мислення та дії” [73, 

c. 27]. Узагальнюючи результати власного досвіду та наукові дані, 

П.В. Симонов робить висновок, що „емоція – це відображення мозком 

людини чи тварини будь-якої актуальної потреби (її якості та розміру) і 

ймовірності (можливості) її задоволення, яку мозок оцінює на основі 

генетичного і раніше набутого індивідуального досвіду” [169, c. 20].  

В цій праці опоровим є визначення емоцій, яке пропонує 

О.Ю. Артем’єва: „Емоції – це особливий клас психологічних станів, що 

відображають у формі безпосередніх переживань, відчуттів приємного і 

неприємного ставлення людини до світу та людей, процес і результати її 

практичної діяльності” [10, с. 89]. У цьому визначенні зосереджено увагу  на 

двох основних ознаках емоцій: зв’язку цього явища з оцінкою навколишньої 

дійсності (когнітивний аспект) та можливості його відтворення засобами 

мови. 

Багатогранність внутрішньої форми емоцій зумовлює велику кількість 

теорій і підходів до вивчення їхніх особливостей. У рамках різних 

психологічних класифікацій, таких як фізіологічні, когнітивні, оцінні та 

таких, що базуються на поведінці чи чуттєвому досвіді [219, с. 3–40], 

конкретні емоції різняться складністю, частотністю переживання, а також 

іншими характеристиками. 
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Адаптаційна теорія (Р. Плутчик [237; 238]) вивчає емоцію як 

соматичну реакцію, безпосередньо пов’язану із адаптивним біологічним 

процесом. Автор біологічної (фізіологічної) теорії В. Джеймс [240] 

стверджує, що емоції виникають на основі фізіологічного збудження з 

опорою на пам’ять та мотивацію людини. Прихильник психоаналітичної 

теорії дослідження емоцій З. Фрейд [188] за основу формування емоційних 

факторів бере свідомість. Автор мотиваційної теорії Р.В. Ліпер [150] 

розглядає емоції як мотиви адаптації до умов навколишнього середовища. 

У когнітивній теорії вивчення емоцій Л. Фестінгер [222] їхнє виникнення 

пов’язує безпосередньо з мисленням людини. Теорія диференційних емоцій, 

випрацювана К. Ізардом [73], розглядає конкретні емоції незалежно одна від 

одної, тобто як окремі самостійні психологічні мотиваційні процеси. 

Прихильник теорії діяльності О.М. Леонтьєв [116] вважає механізмом 

виникнення емоцій людську діяльність. Інформаційна теорія П.В. Симонова 

[169] зображає емоцію як оцінку ситуації індивідом. 

Експресивна та комунікативна функції емоцій є важливим фактором 

регуляції процесів пізнання. Життя без емоцій неможливе, адже емоційно-

виражальні рухи людини (жести, міміка, пантоміміка) виконують функцію 

спілкування та впливу на безпосереднього суб’єкта її сприйняття.  

Як зазначає відомий психолог Ж. Годфруа, інколи „слова є занадто 

бідними, щоб виразити те, що реально відчуває суб’єкт. Невже можна 

стверджувати, що людина, яка говорить „я люблю яблука”, „я люблю маму”, 

„я люблю цю людину” чи „я люблю це місто”, виражає однакові почуття?” 

[44, с. 260].  

З погляду психології, існують декілька підходів при визначенні базових 

функцій емоцій: І.М. Сєченов [168] основною їхньою функцією вважає 

відображальну (емоції є результатом відображення об’єктів навколишньої 

дійсності у свідомості індивіда); К. Ізард [74] висловлює думку, що 

найважливішою є когнітивна функція, яка полягає у пізнанні та суб’єктивній 

оцінці індивідом навколишнього світу; Я. Рейковський [155] однією з 
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найсуттєвіших називає регуляторну функцію емоцій, яка визначає поведінку 

людини у певних ситуаціях. Більшістю психологів однією з основних 

визнається сприяння емоцій кращому розумінню між людьми, адже спільна 

діяльність та спілкування представників інколи навіть різних культур 

вдосконалюється – безпомилкове сприйняття та оцінка виразу обличчя 

співрозмовника допомагає визначити такі емоційні стани, як здивування, 

смуток, радість, відразу тощо. 

При дослідженні такого складного психологічного явища як емоції 

людини доцільним є розгляд основних їхніх властивостей, що складають 

невід’ємну частину загальної структури теорії емоційних явищ. Є.П. Ільїн 

серед основних властивостей емоцій називає такі:  

- універсальність (незалежність емоцій від виду потреб та специфіки 

діяльності, в якій вони виникають),  

- динамічність (фазовість перебігу емоцій),  

- домінантність (здатність сильних емоцій стримувати протилежні до 

них, не допускаючи їх у свідомість людини),  

- сумація й усталення (інтенсивність та зміцнення почуттів 

відбувається внаслідок сумації емоцій, пов’язаних із певним об’єктом 

протягом усього життя людини),  

- адаптація (здатність зниження гостроти переживання певних емоцій 

при тривалій повторюваності одних і тих самих вражень),  

- упередженість або суб’єктивність (можливість виникнення різних 

емоцій, викликаних однією й тією ж причиною, залежно від особистісних і 

темпераментних особливостей людини),  

- заразливість (здатність людини, яка відчуває певну емоцію, 

передавати свій настрій іншим),  

- пластичність (така сама за модальністю емоція може переживатися з 

різноманітними відтінками або навіть як емоція протилежного характеру), 

- утримування у пам’яті (науковці вирізняють особливий вид пам’яті – 

емоційний),  
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- іррадіація (здатність людини поширювати настрій з первинних 

обставин на все, що вона сприймає),  

- перенесення (властивість почуттів переноситися на інші об’єкти), 

- амбівалентність (можливість одночасно переживати і позитивні, і 

негативні емоції),  

- „перемикання” (здатність емоції ставати предметом (об’єктом) іншої 

емоції) [75, c. 54–58]. 

Необхідно зазначити, що багато вчених надзвичайно важливою 

характеристикою емоцій вважають схильність деяких з них до 

амбівалентності. Швейцарський психолог О. Блейлер, який вперше ввів 

це поняття в психологічну науку, стверджував, що „амбівалентність, тобто 

двоякість чуттєвого переживання, яка виражається у тому, що один і той 

самий об’єкт викликає у людини одночасно два протилежні почуття, полягає 

в неоднозначності ставлення людини до оточуючого, у суперечності системи 

її цінностей” [88, с. 17]. 

Багатогранність емоцій спричинює їхній вплив майже на всі сфери 

існування людини: поведінку, фізіологію, досвід, концептуалізацію, почуття. 

Практично всі дослідники сфери емоційного визначають першочерговість 

впливу емоцій на поведінку людини – вони суттєво впливають на хід її 

діяльності, виступаючи у ролі її внутрішніх мотивів, що виявляються у 

почуттях та зумовлені реальним ставленням індивіда до навколишньої 

дійсності [150, c. 156].  

Отже, психологічна теорія емоцій розглядає їх як особливий, 

неоднорідний клас психологічних станів, що відображають ставлення 

людини до дійсності чи інших людей. 

 

1 . 1 . 1  О с н о в н і  в и д и  е м о ц і й н и х  п р о ц е с і в .  До емоційних 

процесів психологи зараховують широкий клас процесів внутрішньої 

регуляції діяльності людини [96, c. 75], які безпосередньо впливають на її 

поведінку у соціумі. Сюди належать такі явища як власне емоції, почуття, 
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афекти, пристрасть, настрій, стрес, адже вони входять до всіх психічних 

процесів і станів людини та є різноманітними за своєю природою та виявом. 

Власне-емоції можуть відносно слабко проявлятися у зовнішній 

поведінці людини, а інколи бувають зовсім непомітними для інших. Вони не 

завжди усвідомлюються, хоч і супроводжують будь-який акт поведінки 

індивіда, спрямований на задоволення певних потреб. Власне-емоції властиві 

кожній людині з раннього дитинства, саме тому її емоційний досвід, 

зазвичай, є набагато більшим, ніж досвід її індивідуальних переживань. 

Також важливою рисою емоцій для людини є те, що вона здатна передбачати 

ситуації та події, які ще не відбулися у реальності та виникають унаслідок 

уявних або пережитих раніше ситуацій.  

Довготривалі, стійкі стани, які складаються з великої кількості 

компонентів (знань, намірів, емоцій тощо), називають почуттями. 

Загальновідомими є такі почуття як щастя, кохання, ревнощі, дружба. 

Почуття є продовженням емоцій, найвищим продуктом їхнього розвитку, 

що виникає як результат узагальнення конкретних ситуативних емоцій: 

„Емоції генеруються у нашій підсвідомості, тоді як фізіологічні зміни – 

почуття – які ми асоціюємо з цими емоціями, генеруються у нашій 

несвідомості” [216, c. 13]. Вони характеризують людину з соціально-

психологічного боку: „Почуття відповідають найвищим соціальним потребам 

і виражають ставлення людини до суспільних явищ, інших людей, самої себе. 

Вони характеризуються стабільністю, незалежністю від стану організму 

та ситуації, яка наочно сприймається” [114, c. 99].  

На відміну від власне-емоцій, почуття мають історичний і предметний 

характер і виникають лише за наявності певного рівня інтелекту, 

безпосередньо визначаючи емоційне життя людини. Вони мають тісний 

зв’язок із мовою: „Менш диференційна природа настроїв відображена у тому, 

що у мові, мабуть, є менше слів для позначення настроїв, ніж для позначення 

емоцій” [220, c. 59].  
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Чітко виражений предметний характер почуттів та формування ними 

емоційного ставлення людини до певного об’єкта (конкретного чи 

абстрактного) або процесів оточуючого світу є основою для їх виокремлення 

в особливу групу емоційних станів і визначає їхню мотивувальну роль [115, 

c. 78]. Цікавим є те, що після зниження інтенсивності специфічної емоції, 

тема якої перестає перебувати у центрі уваги, почуття можуть розвиватися як 

залишкові її явища [240, с. 55–61].  

Наступний рівень емоційних процесів характеризують особливо 

виражені стани, що супроводжуються помітними змінами у поведінці 

людини, яка їх переживає – афекти, причому кожна без винятку емоція може 

у деяких випадках переживатися індивідом в афективній формі. Зазвичай, 

афекти виникають у зв’язку з конкретними подразниками, а тому завжди 

є предметно чи об’єктно спрямованими.  

До цього особливого виду емоційних процесів належать такі стани як 

гнів, захват, жах, лють тощо. А.В. Петровський визначає афект як 

„емоційний процес, що швидко охоплює людину та характеризується 

великою силою і бурхливим перебігом. Йому властиві значні зміни 

свідомості, порушення контролю за діями, втрата володіння собою, а також 

зміни всієї життєдіяльності організму” [139, c. 73].  

Ще одним видом складних, своєрідних і властивих виключно людині 

емоційних станів є пристрасть. Зазвичай, пристрасть стимулює людину 

до активної діяльності, спрямовуючи її думки та вчинки на конкретну ціль, 

якою є задоволення певних бажань. Ж.-П. Сартр визначає її як „суттєву силу 

людини, що енергійно прямує до свого предмета, долає перешкоди будь-

якими способами та руйнує все на своєму шляху” [140, c. 220]. Пристрасть 

примушує людину вперто розмірковувати над предметом її інтересу 

та уявляти собі задоволення потреб з можливими труднощами на шляху 

до цього задоволення.  

Настрій, як один із видів емоційних станів у психологічній науці, 

характеризується відносною стійкістю та інтенсивністю поведінки людини 
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протягом тривалого часу, проте не є таким яскравим, як пристрасть чи афект 

[139, c. 82]. Настрій може бути радісним чи сумним, легковажним чи 

серйозним, бадьорим чи пригніченим, спокійним чи тривожним залежно 

від ситуації та доволі часто впливає на діяльність людини, її продуктивність.  

Стрес як особлива форма емотивного стану включає фізіологічні 

та психологічні компоненти. Його джерелом можуть бути складні ситуації, 

в яких людина змушена протистояти небезпеці. Засновник теорії стресу 

Г. Сельє стверджував, що саме стрес забезпечує людині умови найбільшого 

сприяння у боротьбі з цією небезпекою [164, c. 98].  

Коло явищ і станів, які психологи описують як емоції та емоційні 

процеси, дуже широке, проте принципово важливим є те, що всі вони 

визначають поведінку та діяльність людини, адже будь-який емоційний стан 

супроводжується багатьма фізіологічними змінами організму.  

Система емоцій людини, як вважає С.Л. Рубінштейн [159], змінюється 

відповідно до зміни певної епохи в її житті. У розвитку емоційного життя 

людини, звичайно, існує певна послідовність – перехід від почуттів одного 

періоду до почуттів наступного, який опосередковується всім розвитком 

особистості.  

Відомий психолог В.К. Вілюнас стверджує, що „які б умови 

та детермінанти не визначали її життя та діяльність – внутрішньо, 

психологічно дієвими вони стають тільки у тому випадку, якщо їм вдається 

проникнути у сферу емоційних відносин та закріпитися у ній” [32, с. 77].  

Незважаючи на важливість феномену, ґрунтовне вивчення емоцій 

залишається, на думку вчених-психологів, незавершеним, адже ще й досі 

не було побудовано цілісної, багаторівневої психологічної теорії емоцій, 

а тому одним із найактуальніших залишається питання їхньої класифікації. 

Численні спроби у зарубіжній та вітчизняній психологічній науці 

призвели до поділу величезного масиву емоцій на декілька груп з нечіткими 

межами, а тому необхідність єдиної, логічно побудованої системи емоцій із 

достатньою кількістю складових і досі турбує багатьох науковців: „Питання 
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класифікації є важливим складником психологічної теорії емоцій, розгляд 

якого у певній концепції можна вважати показником і загальної її 

випрацюваності.  

Багатогранність емоцій, їхній прояв на різних рівнях відображення та 

діяльності, складні відносини з предметним змістом, здатність до злиття та 

утворення поєднань виключають можливість простої лінійної їхньої 

класифікації” [150, c. 17–18].  

Як стверджує Б.Г. Додонов, „універсальну класифікацію емоцій 

створити взагалі неможливо, і класифікація, яка б добре слугувала для 

вирішення одних завдань, неминуче повинна бути змінена при дослідженні 

інших, адже у розмовній практиці ми часто використовуємо одне слово для 

позначення різних переживань” [55, c. 173]. Прикладом цього слугує 

одночасне позначення однієї емоції різними словами (наприклад, rage та fury, 

що позначають гнів та лють в англійській мові). 

Таким чином, види емоційних процесів різняться своєю природою 

і проявами, відображаючи внутрішню регуляцію діяльності людини 

та охоплюючи такі явища, як власне емоції, почуття, афекти, пристрасть, 

настрій, стрес. Різноманітність емоційних процесів є додатковим чинником 

ускладнення їх опису та систематизації у психологічній науці.  

 

1 . 1 . 2  П с и х о л о г і ч н і  п і д х о д и  д о  к л а с и ф і к а ц і ї  е м о т и в н и х  

с т а н і в .  Неоднозначність та багатогранність емоцій створює неабиякі 

труднощі для психологів при їх визначенні та класифікації. До основних 

параметрів, за якими науковці розрізняють та систематизують емоційні 

стани, належать: модальність (якість), інтенсивність, тривалість, глибина, 

усвідомленість, генетичне джерело, складність, умови виникнення, функції, які 

вони виконують, вплив на організм (стенічні та астенічні емоції), потреби 

(інстинкти), форми їхнього розвитку, предметний зміст та спрямованість (на 

себе, на інших, на минуле чи майбутнє), психічні процеси, з якими вони 

пов’язані, особливості, способи вираження, рівні прояву у будові психічного. 
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Взявши до уваги певні з цих параметрів, науковці-психологи створюють 

повні та всеохопні, на їхній погляд, класифікаційні схеми. Проте, у більшості 

випадків, такі схеми (зокрема, емпіричні) є скоріше спробами 

систематичного опису, аніж власне класифікаціями емоцій [150, c. 20]. 

Сьогодні існує велика кількість психологічних класифікацій емоцій, які 

об’єднуються між собою за принципами дослідження. Всі вони 

є взаємодоповнювальними, адже науковці зосереджують свою увагу на 

різних параметрах емоційних явищ. Указану тенденцію легко відстежити, 

проаналізувавши основні методи та підходи до класифікації емоції 

у психологічній науці.  

Найпоширенішим є психоаналітичний метод дослідження та класифікації 

емоційних явищ, який зосереджує увагу на фізичних характеристиках емоцій 

та їхніх видах. Прихильниками цього методу є такі науковці, як К. Ізард [74], 

О.М. Леонтьєв [115], А.В. Петровський [139], З. Фрейд [188] та інші.  

На думку К. Ізарда, існують дві основні групи емоцій – позитивні та 

негативні, залежно від того, який вплив вони мають на 

внутрішньоособистісні процеси та процеси взаємодії особистості з 

найближчим соціальним оточенням [73, c. 34]. Як стверджує вчений, 

позитивні емоції є корисними, адже вони полегшують взаємодію людей і 

містять позитивну оцінку, а негативні емоції не сприяють взаєморозумінню, 

а тому є шкідливими і їх, зазвичай, уникають мовці. У своїй роботі 

„Психологія емоцій” автор пропонує класифікацію, що складається з 52 

емоційних явищ, визначених за допомогою диференційного підходу, суть 

якого полягає у тому, що кожна з емоцій розглядається окремо від інших як 

самостійний „переживально-мотиваційний” процес, що має специфічний 

набір ознак і складників. 

Актуальним для цього підходу є також виокремлення базових 

(основних, фундаментальних) емоцій, які суттєво відрізняються від 

периферійних (вторинних). Прихильники диференційної теорії емоцій, 

засновником якої був К. Ізард, наголошують саме на конкретних базових 
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емоціях, які, об’єднуючись, створюють усі інші (вторинні) емоції. Різні вчені 

називають неоднакову кількість базових емоцій: мінімально їх налічують 

три, а максимально – одинадцять. Наприклад, К. Ізард називає базовими 

інтерес, радість, здивування, сум, страждання, гнів, відразу, презирство, 

страх, сором [73, c. 64]. Виокремлення базових емоцій, на думку деяких 

дослідників [30; 92], надзвичайно важливе не тільки для психологів, але й для 

лінгвістів, адже це дозволяє їм простежити процеси виникнення певних 

номінацій. 

Низка вчених дотримується класифікації І. Канта, який взяв за основу 

параметр впливу емоцій на організм та поділив їх на стенічні й астенічні. 

Стенічні (від грец. stenos – збудження, підвищена життєдіяльність організму) 

емоції є для людини спонуканням до дій, а тому збільшують напруження. 

Зазвичай, стенічні емоції супроводжуються активністю людини, адже, 

відчуваючи їх, вона не може залишатися байдужою. В свою чергу, астенічні 

(від грец. astenos – пригнічення, гальмування) емоції, навпаки, роблять 

людину пасивною та споглядальною. Вони заважають долати труднощі, які 

трапляються на шляху до поставленої мети, та пригнічують активну 

діяльність людини. Деякі вчені, приймаючи цю класифікацію, пов’язують 

стенічні емоції з позитивними проявами у людській свідомості, тоді як 

астенічні – з негативними. Проте поділ на ці дві групи є лише відносним, 

оскільки обидва зазначені типи емоцій можуть мати позитивний і негативний 

відтінок залежно від сили, умов реалізації, ситуації, індивідуальних 

особливостей сприйняття індивіда, культурної специфіки тощо. 

Відомий психолог Б.Г. Додонов [54] розподіляє емоції, опираючись на 

параметри потреб і цілей, тобто мотивів, які лежать в основі тих чи інших 

емоцій. Важливим є той факт, що до класифікації вченого увійшли тільки 

емоції, які надають безпосередньої цінності власне процесу діяльності 

людини та в яких вона найчастіше відчуває потребу. За цим принципом 

учений виокремлює такі типи емоцій: альтруїстичні (ніжність, радість за 

іншого, співпереживання, турбота, співучасть, жаль); комунікативні 
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(бажання спілкуватися, симпатія, прихильність, повага, вдячність, 

обожнювання, бажання заслужити схвалення); глоричні ((від лат. gloria – 

слава) прагнення завоювати визнання, уражене самолюбство, гордість, 

зверхність); праксичні (бажання досягнути успіху у роботі, напруження, 

милування результатами праці, приємна втома); пугністичні ((від лат. pugna – 

боротьба) жадоба гострих відчуттів, рішучість, азарт); романтичні (прагнення 

до незвичайного, очікування дива); гностичні ((від лат. ((від лат. gnosis – 

знання) здивування, здогадка); естетичні (жадоба краси, замисленість, 

зворушеність); гедоністичні (веселощі, безтурботність, спокій, солодкі лінощі, 

легка ейфорія); аквізитивні ((від франц. acquisition – придбання, надбання) 

прагнення до накопичення, колекціонування). 

Дослідник психології емоцій В.К. Вілюнас [32] поділяє емоції на дві 

фундаментальні групи: провідні (емоційні явища, які породжуються 

специфічними механізмами потреб) і ситуативні (емоційні явища, які 

порожуються універсальними механізмами мотивації). 

Є.П. Ільїн [75] класифікує емоційні стани, враховуючи експресивний 

компонент емоційного реагування та показує основні критерії за якими 

будується його систематизація: емоції очікування та прогнозу (хвилювання, 

тривога, страх, відчай); фрустраційні емоції (розчарування, прикрість); 

комунікативні емоції (веселощі, сором); інтелектуальні „емоції” чи афективно-

когнітивні комплекси (здивування, інтерес, почуття гумору); емоційні стани, 

що виникають у процесі діяльності (стрес, нудьга).  

О.М. Леонтьєв [114] пропонує детальну класифікацію з урахуванням 

різних аспектів прояву емоцій. Ієрархічна послідовність емоцій, на думку 

психолога, починається з емоційного тону відчуттів (до яких він зараховує 

температурні, больові та смакові відчуття), що є найпростішим рівнем, на 

якому емоції діляться на позитивні та негативні [114, c. 87–89]. Далі 

формуються прості або елементарні емоції, які є узагальненням мотивації та 

відчуттів людини. Сюди належать емоційні стани, що виникають під 

впливом небезпеки, спраги, голоду, холоду тощо.  
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Наступний рівень містить предметні емоції, що мають 

передбачувальний характер і з’являються у зв’язку з певними об’єктами та 

ситуаціями. В екстремальних випадках на цьому рівні можуть виникати 

афекти. Набагато складнішим порівняно з двома попередніми є рівень 

ситуативних емоцій, який безпосередньо залежить від особливостей 

особистості та її життєвого досвіду.  

Результатом узагальнення конкретних ситуативних емоцій є почуття, 

які поділяються на моральні, інтелектуальні та естетичні. Процес розвитку 

почуття називають переживанням, що базується на необхідності людини 

пережити певну критичну ситуацію. Якщо ж будь-яке почуття стає особливо 

сильним і домінує над іншим, воно переростає у пристрасть.  

О.М. Леонтьєв підкреслює, що „орієнтуючись на емоції, індивід 

здійснює необхідні дії, доцільність яких нерідко залишається для нього 

прихованою; проте, виконуючи функцію позитивного чи негативного 

підсилення, емоції сприяють навчанню корисним форм поведінки та 

усуненню тих, що себе не виправдали” [114, c. 81]. 

Отже, багатогранність, неповторність та неоднозначність видів емоцій 

значно ускладнюють їх пізнання та вивчення психологами, адже 

різноманітність теорій їхнього виникнення та сутності зумовлює велику 

кількість дискусій навколо цього складного явища, які здебільшого 

стосуються різних аспектів його прояву. Проте вивчення основних підходів 

до визначення та систематизації емотивних станів у психології дає основу 

для глибинного дослідження характерних рис їхнього лінгвального 

відображення.  

 

 

1.2 Лінгвістична теорія емоцій  

 

За яким би принципом не класифікувались емоції, їхнє втілення у 

життя людини неможливо ідентифікувати без допомоги слів, а тому, на 
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думку деяких лінгвістів, „психологи, що поділяють емоції на базові та 

вторинні, полонені самою мовою, що нав’язує їм „свою” класифікацію 

конкретного вербально-когнітивного феномена” [52, с. 47–51].  

Пізнаючи явища навколишнього світу, індивід сприймає та суб’єктивно 

оцінює їх; саме емоційна оцінка ситуації спонукає його до дії, тобто емоції і 

діяльність людини не можуть бути відокремленими одне від одного [214, 

с. 98]. Власне вербалізація емоцій у мовленні, для здійснення якої можуть 

використовуватися мовні засоби (емотивні слова та вирази, що мають 

емоційну значущість) та мовленнєві механізми, є найактуальнішим 

і найпоширенішим способом їхньої актуалізації та предметом вивчення 

сучасної лінгвістики.  

Мовне втілення психологічного поняття емоцій лінвісти досліджують 

вже досить давно, проте очевидним є те, що наука про мову ще не готова 

дати повний, розгорнутий опис лінгвістичної категорії емотивності [194, 

с. 233–241]. Спроби систематизувати та класифікувати емоційні процеси 

з лінгвістичного погляду були здійснені багатьма провідними вітчизняними 

і зарубіжними дослідниками, які, орієнтуючись на різні характеристики 

лексичних одиниць, зараховували до емотивного фонду мови певні групи 

слів, утворюючи теорію лексичної емотивності, серед яких найважливішими 

є інтегративна концепція (Л.Г. Бабенко), функціональна концепція лексичної 

емотивності (В.І. Шаховський) та понятійний підхід до вивчення емотивної 

лексики (А. Вежбицька). 

Прихильники інтегративної концепції [15] зараховують до складу 

емотивної лексики такі різні за своїми функціями групи мовних одиниць:  

1) категоріально-емотивна лексика (сюди належать емотиви-номінативи 

з вихідними емотивними смислами, такі як хвилювання, веселощі тощо),  

2) диференційно-емотивна лексика (емотиви-номінативи зі включеними 

смислами, наприклад, переповнюватися злістю, радістю тощо);  

3) конотативно-емотивна лексика (емотиви-експресиви з супутніми 

емотивними смислами, такі як виряджений, причепурений тощо).  
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Функціональна концепція лексичної емотивності передбачає 

виокремлення емотивних лексем на основні їхнього виконання чи 

невиконання основної функції – вираження емоційного стану мовця або його 

ставлення до предмета мовлення. При такому підході до складу емотивної 

лексики зараховують лексику, що позначає емоції, лексику, яка описує емоції 

та лексику, яка виражає емоції [197]. Відповідно до цього виокремлюються 

два типи емотивної лексики: афективи, які є спеціалізованими словами 

для вираження емоцій і безпосередньо характеризують найвищий ступінь 

емоційності мовців (вигуки, емоційно-підсилювальні прислівники 

та прикметники, пестливі і лайливі слова) та конотативи, що виявляють 

емотивне забарвлення тільки опосередковано – через логіко-предметну 

семантику – і характеризують більшу усвідомленість емоцій, що 

виражаються (деривати з афіксами емотивно-суб’єктивної оцінки, емотивна 

лексика в переносних, другорядних значеннях) [197].  

Крім того, до двох цих типів емотивної лексики необхідно, на думку 

деяких лінгвістів [203, с. 106], зарахувати за функціональним принципом ще 

такі мовні одиниці, що містять у своїх значеннях емоційну оцінку навколишніх 

предметів і явищ (метафоричні найменування, емотивність яких створюється 

внаслідок яскравої внутрішньої форми (наприклад, ведмідь (про людину)); 

лексеми, емоційна оцінка яких зумовлена значенням похідного слова 

(нездара, буркотун тощо) та емоційно-оцінні слова, що є непохідними 

одиницями (піжон, фіфа тощо). За таким принципом до емотивної лексики 

належать також сленгізми, вульгаризми, жаргонізми та експресиви, що 

володіють яскраво вираженим емотивним потенціалом (метафори, паремії, 

алюзії тощо). 

У свою чергу, прихильники понятійного підходу до класифікації 

емотивної лексики [248] зараховують до її складу слова, що відображають 

чуттєві явища у вигляді понятійних знаків (любов, хвилювання тощо) 

та зосереджують свою увагу на виявленні способів експліцитного та 

імпліцитного мовного вираження основних учасників емоційної ситуації 
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(носія емоції, самої емоції та її причини) [43], одночасно виокремлюючи такі 

групи відповідних одиниць: емоції, пов’язані з „поганими предметами” 

(distress, unhappiness, sorrow, upset, sadness, despair, grief); емоції, пов’язані 

з „хорошими предметами” (happiness, joy, pleasure, content, excitement, 

delight); емоції, пов’язані з людьми, які зробили погані вчинки, що 

викликають негативну реакцію (rage, anger, fury, madness, wrath); емоції, 

пов’язані з самооцінкою, роздумами про самого себе (shame, guilt, 

embarrassment, triumph, pride, remorse, humiliation); емоції, пов’язані зі 

ставленням один до одного (love, hate, envy, respect, pity).  

Незважаючи на різноманітність підходів до класифікації емоційних 

процесів, більшість дослідників відзначає груповий характер емоцій, їхня 

здатність до об’єднання на основі базових, домінантних емоційних станів. 

Дуже часто саме під назвою домінантної емоції мають на увазі всю групу, 

причому її добре усвідомлюють носії мови. Ю.Д. Апресян [6] визначає 

домінантні лексеми першого плану, які є найбільш уживаними у певній мові 

та добре укорінилися у відображеній у ній словесній культурі. Власне 

домінантні емоційні стани, на думку деяких лінгвістів, можуть бути подібні 

між собою за якістю (Н.В. Вітт, В.І. Шаховський) і модальністю 

(Д.О. Романов) та можуть відрізнятися за ступенем інтенсивності 

(А. Вежбицька, О.М. Вольф, В.І. Шаховський). Крім того, багато науковців 

[6; 42; 157; 248] стверджують, що основою домінантних емоційних станів 

є когнітивний досвід людини. 

А. Вежбицька підкреслює, що неоднакові концепції та класифікації 

емоцій створювалися різними мовами та у різні епохи, при цьому більшість 

психологів орієнтувалась на емоційні концепти, виражені в їхній рідній мові 

[29]. Це також певною мірою пояснює невпорядкованість емоційної лексики, 

яка безпосередньо впливає на виокремлення її основних типів. Як зазначають 

деякі лінгвісти [77], найчіткішу та найточнішу класифікацію емоцій може 

здійснювати тільки природна мова, адже емотивна лексика належить до 
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систем, які виокремлюють у своїй структурі певні компоненти за власними 

внутрішніми законами.  

Деякі дослідники [15; 197] акцентують на особливому місці емоційних 

процесів у сфері інтересів сучасної лінгвістичної науки, а тому наголошують 

на необхідності детального та глибинного аналізу проблематики вивчення 

емоційних явищ та об’єднують їх в окремий напрям лінгвістики – 

емотиологію, яку визначають як науку про вербалізацію, вираження та 

комунікацію емоцій [196, с. 49–52].  

Ця новітня наукова парадигма розглядає емоційне середовище 

функціонування мови: емоційно-забарвлені поняття, мотиваційні знаки мови 

та їхню прагматику, емоційну мовну особистість тощо. Об’єктом емотиології 

є мовна категоризація емоцій та полістатутна презентація категорії 

емотивності. Мовні одиниці, що об’єктивують емоції в емотиології, 

поділяють за назвою чи позначенням, різними видами дескрипції та їхнім 

вираженням у мовленні. 

Якщо емоція як психологічна категорія є відображенням у свідомості 

людини її ставлення до навколишньої дійсності, то результат її перевтілення 

у мовну називають емосемізмом, або емотивом, який вважається „мовною 

одиницею, у семантичній структурі якої є емоційна частка у вигляді 

семантичної ознаки, семи, семного конкретизатора, знання, завдяки чому ця 

одиниця адекватно вживається всіма носіями мови для вираження 

емоційного ставлення чи стану” [197, c. 24–25].  

Емотиви не співвідносяться безпосередньо, як це роблять вказівні 

слова, з предметами та явищами дійсності. Вони співвідносяться, у першу 

чергу, з типізованими емоціями, які викликані цими предметами. Проте, на 

відміну від ментальних станів, які відносно легко вербалізуються суб’єктом, 

описати емоції за допомогою номінативних одиниць є доволі складним 

завданням, адже „слову, що позначає емоцію, майже неможливо дати пряме 

лексикографічне пояснення” [5, c. 12]. Крім того, нелегко встановити 

відповідні засоби вербалізації для кожної емоції, тому що, з одного боку, для 
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вираження одних емоцій використовуються різні мовні засоби, а з іншого, 

одні й ті ж мовні засоби можуть бути використані для вербалізації різних 

емоцій, причому необхідно врахувати розмежування „спонтанного 

емоційного мовлення” та  „емоційного мовлення, метою якого є вплив на 

адресата” [47; с. 247–248]. 

Основним принципом зарахування слова до емосемізмів, на думку 

більшості лінгвістів [9; 197], є функціональна ознака: якщо слово виражає чи 

здатне виражати емоції, то воно є емотивним. Таким чином, емотивна 

лексика значно відрізняється від номінативної, адже її семантичним 

призначенням є не тільки номінація денотата, але і вираження емоційного 

ставлення мовця до ситуації спілкування чи до предмета мовлення. 

Вербалізація емоцій, на думку В.М. Телії [178], можлива за допомогою 

двох основних способів: називання емоційних станів як фактів (вживаючи 

слово сміх або смерть, ми не сміємося і не помираємо, а тільки називаємо 

чи описуємо ці стани як факти) або вираження емоційних станів 

за допомогою експресії (вживаючи вислови сміятися до сліз чи дати дуба, 

ми передаємо почуття-відношення свого „я” до позначуваних понять). Таким 

чином, лексика, що називає емоції, має асоціативно-емотивний характер, 

тому що вона, не виражаючи емоції, асоціативно адресує свідомість мовця до 

сфери емоцій [197, с. 93]. Вона є лише втіленням думки мовця про почуття, 

тоді як лексика, що виражає емоції, є безпосередньою їхньою маніфестацією 

у мовленні та супроводжується внутрішнім і зовнішнім переживанням носія 

мови.  

Важливою характеристикою лексики, що позначає або виражає емоції, 

є емотивність, яка визначається у лінгвістичній науці як „іманентно властива 

мові семантична властивість виражати системою своїх засобів емоційність 

як факт психіки; відображені у семантиці мовних одиниць соціальні 

та індивідуальні емоції” [197, c. 24] або як „функцію мовних одиниць, 

пов’язану з вираженням емоційного ставлення мовця до об’єктивної 

дійсності” [141, с. 28–29]. В.І. Жельвіс називає емотивність вираженням 
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емоцій, при якому спілкування зберігає свою життєвість, природність, 

емоційність [63, c. 4]. 

Емотивність лексичних одиниць відіграє неабияку роль, адже завдяки 

їй посилюється їхня комунікативна значимість, збагачуючи, насичуючи та 

підсилюючи комунікативну компетенцію мовця з метою прагматичного 

впливу на адресата. А тому категорія емотивності є цінною складовою 

мовної системи і є вагомою для розгляду мовної особистості, адже будь-яка 

людська діяльність базується на емоційних переживаннях. Категорія 

емотивності є невід’ємною при вивченні контекстів різних культур, адже 

існування типових емоційно значущих ситуацій міжкультурного людського 

спілкування зумовлює можливість виявлення спільних емоційних тем, таких 

як небезпека, любов, повага, смерть, тощо [29, с. 9].  

Досліджуючи явище мовної емотивності, В.І. Шаховський з’ясував, що 

вона має два плани: план змісту і план вираження, через які маніфестуються 

емоційні ставлення або стани мовців [197, с. 130]. У процесі дослідження 

автор встановив три типи емотивності слова: власне емотивність, 

емотивність як одна з реалізацій семантики слова та контекстуальна 

емотивність. Відповідно, було виокремлено три рівні вираження емотивності: 

1) емотивне значення; 2) конотація як компонент, поєднаний з логіко-

предметним компонентом значення слова; 3) рівень емотивного потенціалу. 

Основою першого рівня є емотивне значення як основний ядерний 

компонент семантики слова, на другому рівні емотивність виражається через 

конотацію, яка не завжди може бути реалізована у різноманітних уживаннях 

слова як його компонент, тоді як рівень емотивного потенціалу нічого не 

змінює у семантиці слова, проте виявляє його приховану конотацію при 

реалізації у тексті. Отже, зіставити з мовною системою ми можемо тільки 

перший рівень вираження емотивності слова, тобто емотивне значення, тоді 

як два останніх залежать безпосередньо від контексту їхнього 

функціонування, а тому є периферією мовлення [197, с. 133–140].  
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Основна проблема категорії емотивності у лінгвістиці пов’язана, 

насамперед, із синонімічним уживанням термінів „емоційність” та 

„емотивність” у мовленнєвій парадигмі. Деякі науковці вважають 

емоційність лінгвістичною категорією, яка слугує для вираження почуттів 

суб’єкта [111] чи ставлення до об’єкта [158], тоді як інші [197] взагалі 

заперечують лінгвістичний характер емоційності, стверджуючи, що вона є 

суто психічним явищем. Ми дотримуємося другої думки, взявши за основу 

той факт, що ці категорії належать до різних наукових дисциплін – психології 

та лінгвістики. Емоційність – це психологічна характеристика особистості, 

стану її емоційної сфери, адже саме мовлення не може містити власне емоції, 

які є психічним феноменом, а тільки їх опис, тоді як емотивність є 

характеристикою мовних засобів, що вживаються для кодифікованого 

вираження емоцій у мовленнєвому спілкуванні, чинячи, у більшості 

випадків, емоційний вплив на реципієнта. Отже, емоційність як 

психологічний феномен у процесі вербалізації перетворюється на 

емотивність, яка є мовним феноменом, об’єднуючи різні типи емотивної 

лексики, а тому „емотивний – це те ж саме, що і емоційний, але виключно 

щодо мови, її одиниць та їхньої семантики” [197, с. 24].  

Таким чином, лінгвістична теорія емоцій передбачає вивчення їхнього 

безпосереднього втілення у мові, результатом якого є емосемізм або емотив, 

що володіє важливою інтегральною властивістю – емотивністю. 

 

1 . 2 . 1  Е м о т и в н и й  к о м п о н е н т  у  с т р у к т у р і  л е к с и ч н о г о  

з н а ч е н н я  с л о в а .  При дослідженні функціонування емотивних ад’єктивів 

в англійській мові виникає необхідність детального вивчення їхньої 

внутрішньої форми, яка базується на емотивному компоненті та 

відображається за допомогою їхніх лексичних значень.  

Проблема співвідношення компонентів лексичного значення слова є 

частково вирішеною у сучасній лінгвістичній парадигмі. Різноманітні 

визначення лексичного значення слова дещо різняться, однак загальним 
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принципом є те, що вони описують це явище як реалізацію поняття засобами 

мовної системи. Зокрема, О.Г. Беляєвська стверджує, що лексичне значення 

слова – це система, яка складається з елементів різного ступеня складності, 

що виступають у нерозривній єдності та визначаються семантикою, 

прагматикою та синтактикою слова [19, с. 37].  

В.В. Левицький зазначає, що такі поняття, як семантика, прагматика та 

синтактика можуть бути об’єднані за формулою „знання про сукупність 

можливих уживань у мовній та немовній ситуації”, тому науковець пропонує 

наступне визначення лексичного значення слова: „…значення – це набуті 

шляхом досвіду (у процесі діяльності) знання про сукупність мовних і 

немовних ситуацій, в яких може вживатися слово” [107, с. 68–69]. 

Отже, лексичне значення слова є цілісним і комплексним явищем, яке 

базується на відображенні у свідомості індивіда об’єктивної дійсності. 

Завдяки лексичному значенню людина має змогу розуміти слово та вживати 

його у мовленні. На відміну від понять, які є загальними для різних мов, 

лексичне значення слова формується в умовах конкретних словесних зв’язків 

мови, а тому, як і вся її лексика, є національно-специфічним. Особливістю 

його є і те, що воно може не збігатися з поняттям, до якого відноситься за 

обсягом чи змістом [7, с. 55].  

Лексичне значення слова тісно пов’язане з граматичним залежно від 

частини мови, до якої воно належить, а тому кожна з них має свої семантичні 

особливості. Крім лексичного та граматичного значень, деякі лінгвісти в 

окрему категорію виокремлюють і фонетичне значення слова [78; 106], яке 

визначається як символічне значення звуків. Таким чином, внутрішня форма 

слова, тобто його значення, становить складну структуру, яка називається 

семантичною структурою слова чи структурою лексичного значення слова та 

містить у собі низку складових [4, с. 130–131].  

В.І. Шаховський включає у модель лексичної семантики слова три або 

два макрокомпоненти: денотативний (логіко-предметний), конотативний і 
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функціонально-стилістичний чи, відповідно, денотативний та функціонально-

стилістичний [197].  

На думку О.Г. Беляєвської [19], основою лексичного значення є 

предметна співвіднесеність, яка формує його дійсний зміст та є здатністю 

слова позначати предмети та явища об’єктивної дійсності, а тому лексичне 

значення слова повинно містити три основні компоненти: дійсний зміст 

(який включає денотативний і сигніфікативний аспекти), конотативний і 

прагматичний аспекти.  

Л.Г. Бабенко, аналізуючи емотивну лексику, зазначає, що „можна не 

розмежовувати денотативний і сигніфікативний компоненти лексичного 

значення та оперувати переважно терміном „денотація”, дотримуючись 

ширшого його тлумачення: денотація – частина лексичної семантики, 

багатокомпонентна та ієрархічно організована, що містить інформацію про 

різноманітні факти дійсності, включаючи інформацію про людські емоції” 

[15, с. 21]. 

З.Д. Попова та Й.А. Стернін вважають, що „у значенні слова 

виокремлюється предметно-логічна частина, яка відповідає поняттю, та 

додаткова, конотативна частина, що відображає загальні суб’єктивні моменти 

людського сприйняття поняття та його найменування” [146, с. 27]. Це 

розуміння характеризує денотативний компонент як „центральне значення 

лінгвістичної форми” [242, с. 45], що є частиною лексичного значення слова, 

яка повністю покриває його логіко-предметний зміст (позначення предметів 

і понять, спільних для всіх носіїв мови) та протиставляється конотації.  

Проблема конотації у лінгвістиці є однією з найскладніших та 

найсуперечливіших, адже до цих пір відсутнє єдине розуміння цього 

феномену, його природи та сутності. У сучасній лінгвістичній науці 

конотацію визначають як „додаткове значення мовної одиниці, тобто її 

компонент, який доповнює предметно-понятійний (денотативний), а також 

граматичний зміст мовної одиниці та надає їй експресивності на основі 

відомостей, що співвідносяться з емпіричним, культурно-історичним, 
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світоглядним знанням мовця, з емоційним і ціннісним ставленням мовця до 

предмета, що характеризує мову, її форму та соціальні відносини носіїв 

мови” [213, с. 236]. 

На думку В.М. Телії, „конотація – це семантична сутність, яка узуально 

або оказіонально входить до семантики мовних одиниць, виражаючи 

емотивно-оцінне та стилістично марковане ставлення суб’єкта мовлення до 

дійсності при її позначенні у висловлюванні, яке отримує на основі цієї 

інформації експресивний ефект” [178, с. 26]. Б.О. Плотніков вважає, що 

„майже кожне лексичне значення є конотативним, тобто має велику кількість 

додаткових смислів як загального, так і окремого, індивідуального для 

кожного носія мови характеру” [143, с. 34]. 

За своєю структурою конотативний аспект значення слова є досить 

складним, а тому в його рамках лінгвісти виділяють різноманітні 

компоненти: емотивний, стилістичний [176]; експресивний, емоційний, 

оцінний, інтенсивний, образний [100]. Л.М. Васильєв визначає конотацію як 

результат логічно розчленованого відображення дійсності, що пов’язаний з 

чуттєво-ситуативним мисленням, та зараховує до його складу експресивно-

образний, емоційно-образний, емоційно-оцінний та модально-оцінний зміст 

[27, с. 91].  

На думку Ю.П. Солодуб, конотація є багаторівневою синтезуючою 

суперструктурою, де ієрархія компонентів може бути представлена по-

різному: вершиною її може бути експресивність, емотивність або оцінність 

[172, с. 223]. Крім того, деякі науковці називають у рамках конотації 

прагматичний, національний, ідеологічний і культурологічний компоненти, а 

тому говорять про додаткові її відтінки, зумовлені соціальними, культурними 

та ситуаційними аспектами комунікації.  

Структурні елементи конотації виконують певні функції у мовленні: 

емотивність відображає емоційне переживання певного явища суб’єктом, 

експресивність має здатність підсилювати вплив на адресата мовлення, 

оцінність відповідає за позитивну чи негативну реакцію мовця, стилістичний 
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елемент має за мету виявити належність слова до певної сфери спілкування, 

інтенсивність відповідає за ступінь прояву певної ознаки об’єкта. На думку 

В.М. Телії, конотація, як експресивно маркований макрокомпонент 

семантики, є результатом оцінного сприйняття та відображення дійсності 

у процесах номінації [178, с. 5].  

Емотивно-оцінне ставлення мовця до об’єкта є одним із смислових 

компонентів конотації, що доповнює раціональну оцінку, адже у системі 

лексичних засобів є велика кількість одиниць, семантика яких є наслідком 

взаємодії у слові чуттєвого та раціонального, номінативних і стилістичних 

(оцінних) компонентів [183, с. 95]. Таким чином, конотація як частина 

лексичного значення тісно взаємодіє з екстралінгвістичними чинниками, 

адже всі додаткові семантичні, стилістичні чи прагматичні відтінки значення 

слова будуються саме на її основі.  

Денотативний і конотативний макрокомпоненти у структурі семантики 

слова тісно пов’язані між собою: денотація відображає основні понятійні 

ознаки номіната, а конотація відповідає за їхню оцінку та емоційне ставлення 

мовця до них, що забезпечує досягнення сукупного прагматичного ефекту в 

мовленні. Таким чином, і денотативний, і конотативний аспект значення 

слова взаємодіють з прагматичним, адже мають спільну функцію – 

характеризують учасників комунікації та їхнє ставлення до об’єкта. Як 

справедливо зауважує Й.А. Стернін, „не завжди можна вирішити, де 

закінчується денотативне і починається конотативне…, більше того, частіше 

конотація абстрактно відсторонюється від денотативного значення; хоча, 

насправді, вони можуть бути злитими воєдино” [176, с. 126]. І навіть маючи 

диференційні ознаки, компоненти цих категорій інтегровані у структурі 

лексичного значення слова. Зупинимося детальніше на розгляді основних 

характеристик одного з компонентів конотації – емотивного, адже саме він 

співвідноситься зі сферою емоційно-чуттєвого сприйняття індивіда та, 

на думку деяких лінгвістів [199], є „семантичним стрижнем конотації”. 
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Емотивний компонент є результатом відображення емоцій у процесі 

їхньої вербалізації та семантизації, який, на думку деяких лінгвіств [40], 

слугує для індивідуального вираження емоційної оцінки об’єктів світу. 

Основним структурним елементом емотивного компонента є сема 

емотивності або емосема, поняття якої було введено у лінгвістичну 

термінологію В.І. Шаховським [199], що визначив її як окремий вид семи, 

який співвідноситься з емоціями мовця. У семантиці слова сема емотивності 

є сукупністю конкретної семантичної ознаки „емоція” та певного її 

конкретизатора (наприклад „любов”, „ненависть” тощо), що здатна 

відображати емоційний процес як щодо мовця, так і щодо слухача чи навіть 

когось стороннього. 

Розглядаючи місце емосеми у структурі лексичного значення слова, 

більшість науковців [37; 197] погоджується, що вона є компонентом 

конотації та лише супроводжує денотативний компонент. Проте необхідно 

зазначити, що сема емотивності може бути і в денотативному 

макрокомпоненті, наприклад, при відображенні емоцій як об’єктивно 

існуючої реальності у мові та мовленні.  

Позиція емосеми у семній структурі слова визначає її статус і характер 

маніфестації емотивних значень слів, виконуючи функцію визначального 

фактору та беручи безпосередню участь у вираженні емоцій у семантиці 

слова. Саме це формує її визначальну роль при дослідженні та детальному 

описі емотивного пласту лексики. 

Доведено, що семи емотивності можуть вступати у різноманітні 

взаємовідносини з денотативними семами: в адгерентних контекстах 

денотативні семи можуть набувати іншої референтної співвіднесеності, що 

спричинює розширення семантики слова внаслідок появи у ньому емосем 

[195, с. 97–99]. У зв’язку з цим у нього з’являється нове, додаткове емотивне 

значення: „достатньо наявності у значенні мовної одиниці хоча б однієї 

емосеми, навіть прихованої, щоб ця одиниця in potentia мала можливість 

коли-небудь її реалізувати” [195, с. 98]. 
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У процесі вивчення семи емотивності у лексико-семантичній структурі 

слова виникає необхідність з’ясування статусу його емотивного значення, яке 

базується на емосемі та визначається як „облігаторний семантичний зміст, 

що повністю збігається з лексичним значенням слова та слугує тільки 

для вираження емоційного стану чи ставлення (без його називання у слові) 

до світу. Денотатами емотивного значення є соціологізовані емоції мовців 

(типологізовані емоційні ситуації спілкування)” [197, с. 26].  

Л.Г. Бабенко [15] вважає емотивним таке значення, у семній структурі 

якого міститься сема емотивності того чи іншого рангу, тобто значення, в 

якому якимось чином представлені (виражені чи позначені) емотивні смисли. 

Тобто, обов’язковою умовою функціонування емотивного значення є 

наявність у ньому семи емотивності, а звідси – чітко вираженого емотивного 

змісту.  

Емотивні значення варіативно відображаються у лексичній семантиці, 

виникаючи на різних мовних і мовленнєвих рівнях у вигляді спеціалізованих 

семантичних компонентів, притаманних цим рівням, та містять основну 

інформацію про емоції людини. Основною їхньою функцією, на думку 

Я. Рейковського, є вираження певного емоційного стану мовця або його 

ставлення до навколишньої дійсності, що активізується за допомогою 

емоційно заряджених компонентів (емоціогенних маркерів) [155, с. 58]. 

При дослідженні сутності емотивного значення необхідно акцентувати, 

що воно вагомо відрізняється від емотивної забарвленості, хоч ці поняття 

досить часто ототожнюють. У сучасній лінгвістичній науці емотивну 

забарвленість визначають [85] як суб’єктивний компонент висловлення, що 

входить в об’єктивний план висловлювання та є складовим елементом його 

семантики. Щодо відмінностей між поняттями емотивного значення та 

емотивної забарвленості, то деякі лінгвісти [152, с. 15] наводять конкретні 

приклади: англійські прикметники з емотивним значенням (terrible, 

wonderful, delightful), які є вираженням емоційного враження від предмета 

думки, та емоційно забарвлені прикметники (two-faced, pigheaded, barbarous), 
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які мають оцінний елемент, породжений смисловим змістом слова. Звідси 

випливає, що емотивне забарвлення є способом вираження особистої 

емоційної реакції мовця на висловлювання, що є властивістю мовлення, тоді 

як емотивне значення є суто мовною властивістю слова.  

Цікавим є те, що за присутності у висловлюванні хоча б одного слова з 

емотивним значенням, воно беззаперечно стає емоційно-забарвленим, адже 

„емоційна забарвленість ніби накладається на загальне значення слова” [152, 

с. 16], надаючи йому необхідного емотивного заряду та певної оцінки. Отже, 

емотивне значення вказує на безпосереднє вираження словом певної емоції 

та оцінки, у той час як емоційно-забарвлені прикметники розкривають свій 

емоційно-оцінний смисловий зміст залежно від оточення, в якому вони 

перебувають.  

Таким чином, емотивне значення тісно пов’язано з власне категорією 

емотивності, яка „без сумніву є функціонально-семантичною категорією, 

адже відповідає всім її ознакам” [197, с. 112]. В.І. Шаховський розглядає 

категорію емотивності на рівні лексико-семантичного поля, виокремлення 

якого підтверджує системний статус емосемізмів, що здійснюють у межах 

цього поля свою емотивну функцію, яка реалізується за допомогою 

емотивного коду „як лінгвістичної універсалії, що природно формується у 

кожній мові на основі певного набору засобів, серед яких є експресиви та 

емотиви всіх рівнів – від фонологічних до структурних” [199, с. 9]. 

Отже, емотивний компонент є невід’ємною частиною функціонально-

семантичної категорії емотивності, яка є базовою для формування лексико-

семантичного поля емотивних прикметників в англійській мові та виконує 

функцію вираження почуттів носія мови, що виникають на основі впливу 

навколишнього середовища.  

 

1 . 2 . 2  С п і в в і д н о ш е н н я  е м о т и в н о с т і ,  е к с п р е с и в н о с т і  т а  

о ц і н н о с т і .  Співвідношення емотивності з такими близькими до неї 

категоріями, як експресивність та оцінність у сучасній мовознавчій парадигмі 
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набуло неабиякого значення, адже, досліджуючи семантичну структуру 

експресивних лексем, лінгвісти [22; 187; 199] вважають, що емотивність, 

оцінність, експресивність та образність є складниками конотативної частини 

семантики слова, які рідко виступають ізольовано, а здебільшого – у різних 

комбінаціях. Проте досі спорідненість та відмінність функцій цих категорій 

у мові та мовленні є питанням, яке не має остаточного вирішення, що 

пов’язано, насамперед, з нечіткістю визначень цих понять.  

У новітній лінгвістичній науці експресивність трактується як 

„сукупність семантично-стилістичних ознак одиниць мови, що забезпечують 

її здатність виступати у комунікативному акті засобом суб’єктивного 

вираження ставлення мовця до змісту чи адресата мовлення” [213, с. 591], 

як „виражально-зображальні якості мовлення, що відрізняють його від 

звичайного (або стилістично нейтрального) і надають йому образності та 

емоційного забарвлення” [13, с. 524] або як „потенційна здатність слова 

позначати не тільки дію, явище, предмет, ознаку, але і характер його прояву, 

його якісно-кількісні властивості, зумовлені експресією самого явища, дії, 

об’єкта чи особи” [119, с. 157].  

Узагальнюючи різнобічні трактування категорії експресивності, 

В.А. Чабаненко наголошує, що „експресія – це не те, що надає мовленню 

емоційності, образності, характерності, а те, що саме породжується 

емоційністю, образністю мовлення… Це не виразність, а інтенсифікація 

виразності, це збільшення впливової сили сказаного, надання йому особливої, 

психологічно мотивованої піднесеності” [192, с. 7]. У цьому тлумаченні 

розкривається основна роль складної лінгвостилістичної категорії 

експресивності – підсилення виразності повідомлення мовця та надання йому, 

у деяких випадках, необхідної образності. Таким чином, відзначимо, що у 

лінгвістиці експресивність є семантико-стилістичною, психологічно й 

соціально вмотивованою властивістю мовних одиниць і сприймається як 

інтенсивне вираження, що на фоні загального, нейтрального виділяє окремі 

одиниці [125, с. 189–190].   
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Аналізуючи співвідношення категорій емотивності та експресивності 

у мові і мовленні, помічаємо, що у сучасній лінгвістичній парадигмі 

простежується тенденція до їх ототожнення [46; 76] чи зближення [17]. 

В.О. Аврорін [1], аналізуючи емотивність та експресивність, виокремлює 

функції мови та функції мовлення, причому експресивну категорію 

він відносить до другої поряд з комунікативною, конструктивною та 

акумулятивною, тоді як емотивність вважає виключно функцією мови, 

називаючи її емотивно-волюнтативною. Експресивність є ширшою за 

емотивність, адже вона здатна пронизувати як емоційне, так і інтелектуальне 

[186; 190]. На відміну від емотивності, яка, на думку В.І. Шаховського, 

пов’язана, передусім, із реалізацією емоційної оцінки, експресивність 

зіставляється з наміром мовця переконати адресата у чомусь, додати більшої 

виразності висловлюванню, підсилити його перлокутивний ефект. 

 Унаслідок своєї іманентної віднесеності до структури мовного знака та 

здатності визначати оцінку референта, категорія емотивності має пріоритетну 

значущість у дослідженнях багатьох науковців, які розглядають її як частину 

висловлювання, що відповідає самовираженню мовця та відображає його 

почуття і враження, у той час як основною суттю експресивності є 

підсилення впливової сили висловлювання відповідно до запланованого, 

цілеспрямованого прагматичного впливу на адресата. Таким чином, 

емотивність та експресивність є співвідносними категоріями. 

Більшість дослідників визначають взаємозв’язок емотивності 

з оцінністю, яка протягом тривалого часу була об’єктом вивчення багатьох 

лінгвістів [20; 83; 174; 230]. Природа мовної та мовленнєвої оцінності, 

закономірності її прояву та різновиди і досі є дискусійними у мовознавстві. 

Перш за все це стосується принципового розмежування мовної оцінності та 

екстралінгвістичної оцінки, адже оцінність – це суто мовна категорія, тоді як 

оцінка може поєднуватися з категоріями логіки, оскільки вона задана 

фізичною та психічною природою людини, а тому у лінгвістиці оцінкою 

називають „об’єктивно-суб’єктивне та суб’єктивне ставлення людини до 
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об’єкта, виражене мовними засобами експліцитно чи імпліцитно” [102, 

с. 158–185]. Тобто, оцінка належить до сфери свідомості людини і 

формується як результат засвоєння та усвідомлення цінностей, що мають 

неабияку аксіологічну значущість, перетворюючи саму оцінку на 

аксіологічну категорію, нерозривно пов’язану з номінативною та 

комунікативною функціями мови.  

Правильний або об’єктивний вибір критеріїв оцінки має велике 

значення для людини, оскільки природа оцінки є завжди антропоцентричною 

[148, с. 14], а в основі оцінки лежать цінності. Таким чином, у процесі 

цілеспрямованого та вибіркового відображення свідомістю людини реальної 

дійсності відбувається актуалізація предметної цінності, а тому такі поняття, 

як „цінності”, „емоції” та „оцінка” є взаємозумовленими та 

взаємодоповнюючими. Ціннісні орієнтири мовної особистості визначаються 

її індивідуальним дейксисом, „конституентом якого є внутрішній емоційний 

космос” [200, c. 38]. 

Оцінка – антропоцентрична та універсальна категорія, вона залежить 

від принципів певної мовної спільноти, а тому формує національну 

специфіку сприйняття світу. Ця категорія має складну структуру, 

до обов’язкових експліцитних та імпліцитних компонентів якої О.М. Вольф 

відносить суб’єктивний і об’єктивний фактори (відображення ціннісних 

відношень між суб’єктом і об’єктом) та засоби оцінного предиката 

(емоційність, емотивність, експресивність, інтенсифікація, раціональність, 

ефективність) [37, с. 22–24]. Найважливішою особливістю будь-якої оцінки є 

обов’язкова присутність у ній суб’єктивного фактора, що завжди взаємодіє 

з об’єктивним: „оцінка міститься всюди, де відбувається зіткнення суб’єкта 

пізнання з об’єктивним світом” [86, с. 142].  

Суб’єктом оцінки вважають особу або групу осіб, які приписують 

цінність певному предмету шляхом вираження цієї оцінки, що може бути 

порівняльною (характер якої залежить від того, чи вона встановлює перевагу 

у цінності одного предмета над іншим) і абсолютною (характер якої 
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визначається тим, чи кваліфікує вона свій предмет як „хороший”, „поганий” 

або „байдужий” їй) [70, с. 21–24]. Завдяки цьому критерію суб’єкт хвалить, 

осуджує чи висловлює байдужість до певних речей, а тому можна 

стверджувати, що емотивність базується на оцінності, оскільки взаємозв’язок 

цих категорій „випливає із взаємного зв’язку емоції та оцінки” [151, с. 5]. Це 

дозволяє розподілити емотивну лексику між двома асиметричними пластами 

– емосемізмами з позитивною чи негативною оцінкою в їхній семантиці. 

Необхідно акцентувати, що ця диференціація є умовною, адже тільки 

виявлення домінувального компонента у складному психологічному стані 

людини дозволяє віднести його до групи позитивних чи негативних емоцій.  

Оцінка має здебільшого негативний характер, оскільки „норма оцінки 

збігається з позитивним виміром аксіологічної шкали, а це означає, що з 

поняттям норми пов’язана і кількісна перевага негативної оцінки над 

позитивною” [20, с. 44–45]. Зазначений критерій має суто мовний характер, 

тому що оцінка, яка міститься у значенні емотиву, не є власне оцінкою, а, 

скоріше, „квазіоцінкою”, адже емоційний стан може розцінюватися як 

позитивний чи негативний лише з погляду „загальної думки”: коли людина 

радіє – це добре, коли сумує – погано [36, с. 336]. При цьому необхідно 

враховувати, що одна і та ж лексема інколи здатна одночасно виражати 

протилежні емоції у межах певного контексту залежно від індивідуального, 

але у межах соціального досвіду мовця. Це явище лінгвісти називають 

оцінною амбівалентністю. 

Результатом реалізації категорії оцінності у мовленні є оцінне 

значення, яке В.М. Телія визначає як „інформацію, що містить відомості про 

ціннісне ставлення суб’єкта мовлення до певної властивості, виокремленої 

відносно того чи іншого аспекту певного об’єкта” [178, с. 81]. Оцінне 

значення у мові протиставляється дескриптивному як такому, що лише 

описує та інформує. За словами Н.Д. Арутюнової, „для того, щоб оцінити 

об’єкт, людина повинна „пропустити” його через себе: природа оцінки 

відповідає природі людини” [11, с. 58]. 
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Розглядаючи зв’язок категорій емотивності та оцінності, необхідно 

зазначити, що у роботах деяких науковців емотивність розглядається як 

факультативна частина оцінності [43; 178]. Як зазначає О.М. Вольф, 

„важливо підкреслити, що емотивність є у всіх оцінних висловлюваннях 

і вказує на присутність у них суб’єкта…” [37, с. 38–39]. Науковець вважає, 

що емотивність інтегрована з оцінністю, складається з оцінного мовного 

змісту та експресивного вираження, тому емотивність завжди одночасно 

виражає і оцінність, а засоби актуалізації категорії емотивності є одночасно 

і способами вираження оцінки.  

В свою чергу, В.І. Шаховський наголошує, що емотивність завжди 

припускає присутність оцінності, однак раціональна оцінність не завжди 

пов’язана з емотивністю. Автор розглядає ці поняття як два самостійних 

компоненти значення, надаючи головну роль емотивності в їхній інтеграції: 

емотивний компонент завжди є оцінним, але якщо слово оцінне, воно 

необов’язково при цьому повинно бути емотивним [198, с. 61]. Тобто, 

оцінність є обов’язковим елементом емотивності, а одне і те ж слово у різних 

мовленнєвих ситуаціях може виражати або тільки емоцію, або одночасно 

і емоцію, і оцінку. А тому можна припустити, що поняття оцінки є ядерним 

компонентом емотивності, адже будь-яка емоція містить у собі оцінку.  

Отже, лінгвістична категорія емотивності відображає певний 

емоційний стан мовця та безпосередньо співвідноситься з категоріями 

експресивності та оцінності, які є невід’ємними складовими частинами 

семантики слова, що часто поєднуються у різних комбінаціях у межах її 

структури. 

 

1.3 Словотвірне моделювання похідної емотивної лексики 

 

Інтерес лінгвістів до проблем словотвору за останні десятиліття 

безумовно змінив постановку проблем і методику їх вирішення. Проте не всі 

вони є до кінця чи навіть частково вирішеними, адже важливим є 
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встановлення у межах вмотивованого слова сумісних та несумісних 

семантичних і формальних елементів та вивчення системних 

закономірностей словотвору, які визначають можливість чи неможливість 

утворення нових слів [179, с. 168].  

Словотвір забезпечує динамічне зростання лексичного фонду нації, 

адже завдяки ньому відбувається безперервний рух лексичних одиниць у 

межах мовної системи: нове явище чи предмет забезпечує появу відповідного 

нового слова (а отже і нового значення), яке є його безпосереднім 

лінгвальним відображенням. Дослідження емотивної ад’єктивної лексики 

сучасної англійської мови також вимагає актуалізації питання щодо 

встановлення особливостей її словотвору, таких як статус словотвірних 

моделей, формантів, значень, адже аналіз матеріалу у такому ракурсі 

дозволить розкрити основну тенденцію утворення нових ад’єктивних 

емосемізмів як частини мовної системи, що постійно поповнюється 

лексичними одиницями відповідно до швидкого темпу її розвитку.  

Лексичні одиниці мови з погляду їхньої структури, морфемного складу 

та способів утворення важливі для дослідження лінгвістикою сучасної 

англійської мови, адже більшість розвідок науковців [31; 79; 136; 145] 

спрямовані на вивчення змістовного аспекту мови у поєднанні 

з внутрішньою будовою її елементів. При такому підході дослідження 

основної лексичної одиниці мови – слова – базується на одночасному 

вивченні його формальної (морфологічної) та змістовної (смислової) 

структури. З погляду семантики, слово узагальнює, називає, позначає, 

повідомляє та виражає певне ставлення, почуття, переживання мовця та 

слухача [165, с. 47]. Процеси зміни слова, на думку деяких науковців [67; 

175], не призводять до значних відмінностей між твірною та похідною 

формами, у той час як словотвірні процеси характеризуються значними 

семантичними змінами форм.  

Вивчаючи роль словотвору у формуванні мовної картини світу, 

необхідно звернути увагу на комунікативно-прагматичний характер похідної 
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лексики, адже „ця частина мовної системи слугує моделюванню особливих 

одиниць номінації, призначених не тільки для позначення та фіксації певних 

структур знання, але і їх об’єктивації у такій формі, що забезпечує їхню 

участь у вигляді зручних і раціонально організованих одиниць” [96, с. 13].  

Словотвір як одна з найдинамічніших сфер мовної системи 

супроводжується складними змінами, що виникають між вихідною та 

похідною одиницями, а також між похідною основою та словотвірним 

формантом (тобто афіксом, який є його прямим матеріальним вираженням), 

результатом яких є словотвірне значення.  

Поняття словотвірного значення слова трактують у сучасній 

лінгвістиці залежно від визначення його ролі у похідному слові та 

співвідношення зі значенням словотвірних формантів. Так, словотвірним 

вважають таке значення, що є загальним для похідних певного типу та 

встановленим на підставі семантичного співвідношення основ і похідних слів 

або узагальненим, категоріальним значенням похідних слів певної 

формальної словотвірної структури, що встановлюється на підставі 

семантичного співвідношення похідних слів цієї структури з відповідними 

основами [67, с. 184]. У цій праці ми розглядаємо словотвірне значення як 

властиве похідним словам узагальнене значення, що семантично відображає 

об’єднання мотивувальної основи та форманта. До основних ознак 

словотвірного значення зараховують такі: 

1) словотвірне значення охоплює частину слів, що належать до тієї чи 

іншої частини мови, отже, відрізняється від категоріальних граматичних 

значень; 

2) словотвірне значення не утворює ряду значень, що перебувають 

у відношенні протиставлення у рамках єдиної морфологічної категорії, 

яка охоплює всі слова однієї частини мови; 

3) словотвірне значення не є індивідуальним значенням окремого слова 

(у цьому полягає відмінність словотвірного значення від лексичного), воно 

має спеціальний засіб вираження – словотвірний формант; 
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4) словотвірне значення завжди містить вказівку на відношення 

вмотивованого слова до мотивувального [179, с. 170]. 

Проблема вивчення словотвірного значення як суми значень похідної 

основи та словотвірного форманта знайшла своє відображення у працях 

Г.Й. Винокура, О.А. Земської, О.С. Кубрякової, І.С. Улуханова та інших. Як 

компонент семантичної структури похідного слова, словотвірне значення має 

зв’язний характер і виявляється у рамках словотвірного типу та словотвірної 

моделі. А оскільки нові слова у мові оформлені за певними правилами, то 

кожна частина мови має власні засоби словотвору, а у різних частинах мови 

створюються неоднакові словотвірні моделі [126, с. 292]. Саме словотвірне 

моделювання є основою для утворення будь-якої похідної одиниці мови. 

Словотвірну модель науковці розглядають як „типову структуру, що 

має узагальнений лексико-категоріальний зміст і здатна наповнюватися 

різним лексичним матеріалом при наявності певних закономірностей 

сполучуваності її елементів один з одним” [175, с. 32]. Як зауважує 

О.С. Кубрякова, „продуктивність моделі – це, скоріше, кількісна 

характеристика словотвірного ряду: модель є продуктивною, якщо за її 

зразком у мові складаються десятки, а подекуди і тисячі похідних слів. 

З іншого боку, активність моделі – це, швидше, її якісна характеристика, 

тому що вона означає здатність словотвірного ряду до поповнення новими 

одиницями [95, с. 21]. 

Словотвірна модель є основною класифікаційною одиницею 

словотвору і завдяки своїй морфологічній і семантичній структурі вона 

відображає його як одну з найдинамічніших сфер мовної системи, адже 

„правила словотвору знаходять своє вираження у словотвірних моделях і є 

логічно послідовними, якщо можна передбачити значення будь-якого слова, 

утвореного за цими правилами” [215, с. 38].  

На думку М.Д. Степанової, модель – це не тільки структура, адже вона 

передбачає певний зміст, що характеризує структуру. Саме зміст моделі, 

іншими словами, її семантична сторона, сьогодні набуває особливого 
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значення, оскільки суттєвий поворот до примату семантики характеризує 

сучасне мовознавство, а тому принцип моделювання на основі семантики як 

вихідного положення викликає особливий інтерес [241, с. 54]. 

Часто поняття словотвірного типу та моделі функціонують як тотожні 

[33, с. 125], проте, як стверджує О.А. Земська [68, с. 11], словотвірна модель 

характеризує конкретні морфонологічні особливості утворення слів того чи 

іншого словотвірного типу, а тому доцільним є її розгляд у цій роботі як 

формального, морфологічного різновиду словотвірного типу.  

Базою для утворення будь-якого похідного слова є твірна основа та 

словотвірний формант (афікс), а наслідком їхньої взаємодії є словотвірне 

значення. Завдяки вивченню словотвірного моделювання у межах лексико-

семантичного поля емотивних прикметників, можливим стає дослідження 

структури його конституентів та особливостей їхнього функціонування у мові, 

а також з’ясування можливості цих елементів збагачувати лексичний склад 

англійської мови новими словотвірними конструкціями.  

 

 

1.4 Мовна картина світу як площина вербалізованого втілення 

емоцій 

 

Система відображення емоцій у мові зумовлює різноманітні підходи 

до вивчення поняття емотивності та інших невід’ємних від неї категорій, які 

мають тісний взаємозв’язок із поняттям мовної картини світу (МКС), адже 

їхньою основною функцією є відображення емоцій як позамовної дійсності 

на лексичному рівні. Кожна природна мова відображає певний спосіб 

сприйняття та організації світу, а значення її одиниць утворюють певну 

систему поглядів, своєрідну цілісну колективну філософію – свою для кожної 

мови, яка є обов’язковою для всіх її носіїв [6, с. 631].  

Зафіксовані у мові знання людини про навколишній світ утворюють 

МКС, яка передує спеціальним картинам, таким як фізична, хімічна, адже 
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„людина здатна зрозуміти світ і саму себе завдяки мові, в якій закріплений 

суспільно-історичний досвід – як загальнолюдський, так і національний, що 

визначає специфічні особливості мови на всіх її рівнях” [123, с. 64–65]. 

МКС є частиною загальної картини світу, яка відображає особливості 

взаємодії людини зі світом і найважливіші умови її існування в ньому, а тому 

її визначають як цілісний образ світу, що лежить в основі світобачення 

людини та репрезентує важливі характеристики світу [167, с. 11]. 

Відбиваючись у семантиці природної мови, дійсність зазнає значних змін, 

а тому вона суттєво відрізняється від МКС, яка зумовлена специфікою 

конкретних мовних культур. Таким чином, МКС є, по суті, світобаченням 

через посередництво мови, цілісним відображенням нею внутрішнього світу 

людини та навколишнього світу.  

Вперше про існування МКС згадано у другій половині ХІХ століття 

в ученнях про внутрішню форму мови В. фон Гумбольдта та О. О. Потебні, 

які досліджували закономірності розвитку мови у поєднанні з уявленнями її 

безпосереднього носія – народу. В їхніх ученнях поняття картини світу 

розглянуто як фундаментальне поняття, що відображає взаємини людини 

та її оточення: „Зрозуміло, що у кожній мові закладено самобутній світогляд. 

Як окремий звук постає між предметом і людиною, так і мова постає між 

людиною та природою, яка впливає на неї внутрішньо та ззовні. Людина 

переважно та навіть винятково (оскільки відчуття та дія у неї залежать від її 

уявлень) живе з предметами так, як відображає це мова” [50, с. 324]. Таким 

чином, розмаїття сприйняття дійсності відображено у різних мовних формах, 

воно забезпечує втілення мовою своєрідності культури певного народу. 

Розвиваючи цю ідею у своїх працях, Е. Сепір стверджував, що „люди 

живуть не тільки у матеріальному світі та не тільки у світі соціальному, як 

прийнято думати: значною мірою вони всі перебувають і у владі тієї 

конкретної мови, яка стала засобом вираження у цьому суспільстві… 

уявлення про те, що людина орієнтується у зовнішньому світі, по суті, без 

допомоги мови та те, що мова є лише випадковим засобом вирішення 
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специфічних завдань мислення і комунікації, – це лише ілюзія… ми бачимо, 

чуємо та взагалі сприймаємо навколишній світ саме так, а не інакше, в 

основному завдяки тому, що наш вибір при його інтерпретації визначається 

мовними звичками нашого суспільства” [166, с. 261]. 

У сучасному мовознавстві дослідженням МКС присвячені праці таких 

видатних лінгвістів, як Н.І. Андрейчук [3], Ю.Д. Апресян [6], 

Н.Д. Арутюнова [11], Г.І. Приходько [148] та інших. Різні науковці підходять 

до визначення МКС по-різному, а тому тлумачать її як „виражену за 

допомогою різних мовних засобів системно впорядковану, соціально 

значиму модель знаків, що містить інформацію про навколишній світ і 

людину у ньому” [167, с. 17], як „деталізовану класифікаційну схему 

дійсності, представлену у свідомості носіїв мови” [235, с. 208], як „продукт 

свідомості, результат взаємодії мислення, дійсності та мови як засобу 

вираження думок про світ” [72, с. 122] або як „образи світу, викарбувані у 

семантиці мови та весь сукупній концептуальний зміст цієї мови” [135, с. 22–

25]. Таким чином, поняття МКС є одним із ключових у сучасній лінгвістиці 

[45], адже в її формуванні беруть участь всі сторони психічної діяльності 

людини, включаючи емоційні процеси, що визначають особливості її 

мислення та ставлення до навколишньої дійсності.  

Чітке розмежування науковцями мислення та мови призвело до 

розрізнення концептуальної та мовної картин світу, межі яких залишаються 

досить нечіткими. У науковій літературі сформувалося кілька поглядів 

на співвідношення концептуальної та мовної картин світу: 

- концептуальна картина світу є основою мовної картини світу, а тому 

„основний зміст мовної моделі світу покриває увесь зміст концептуальної 

моделі” [117, с. 39]; 

- концептуальна та мовна картини світу є тотожними [167, с. 210]; 

- концептуальна та мовна картини світу не можуть збігатися, оскільки 

в концептуальній картині світу є поняття, які не мають мовного вираження 

[146, с. 55].  
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Як справедливо зауважує О.О. Залевська, проблема специфіки тих чи 

інших аспектів або фрагментів картини світу відображена у двох основних 

напрямах: „одні науковці беруть за основу мову, а тому аналізують 

встановлені факти міжмовної схожості чи відмінності крізь призму мовної 

системності та говорять про мовну картину світу, тоді як для інших 

початковою є культура, мовна свідомість членів певного лінгвокультурного 

суспільства, а у центрі уваги опиняється образ світу” [65, с. 40].  

Таким чином, поняття МКС чітко відмежоване від поняття 

концептуальної або когнітивної картини світу, адже МКС є основою мовного 

втілення, словесної концептуалізації сукупності знань людини про світ [163, 

c. 365–367] та належить до сфери лінгвістичної семантики, тоді як 

концептуальна картина світу є сферою семантики відображення [82, с. 305] 

та формується під впливом навколишньої дійсності. МКС безпосередньо 

вербалізує концептуальну картину світу, реалізує її через мову, а тому ці дві 

картини перебувають у тісній взаємодії на вербальному рівні та 

протиставляються як понятійний рівень свідомості та рівень значень.  

Як стверджує Л.Б. Нікітіна, „між цілісною концептуальною картиною 

світу як системою образів світу та знань про світ (куди входять і наукові, 

і мовні знання), з одного боку, та МКС (куди входять і наукова МКС, і наївна 

МКС) – з іншого, існують складні відносини, взаємозв’язок 

і взаємопроникнення” [133, с. 12]. 

На думку Ю.Д. Апресяна [6], загалом сучасні роботи, що 

використовують поняття МКС, можна поділити на два основні напрями – 

психолінгвістичний і лексикографічний. До психолінгвістичного напряму 

належать праці О.О. Залевської, С. Левінсона, О.О. Леонтьєва, О.І. Новикова 

та інших. Роботи цих вчених виконані з використанням спеціальних 

психолінгвістичних методів, основою яких є експеримент безпосередньо з 

носієм мови, а не аналіз текстів, тоді як для лексикографічного напряму МКС 

– це результат, до якого прагне опис конкретної мови методами системної 

лексикографії: „Надзавданням системної лексикографії є відображення 



 53 

втіленої у мові наївної картини світу – наївної геометрії, фізики, етики, 

психології тощо. Наївні уявлення кожної з цих сфер не хаотичні, 

а утворюють певні системи і, цим самим, повинні однаково описуватися 

у словнику” [6, с. 351]. 

Емоційна сфера свідомості, яка також є невід’ємною частиною МКС, 

дає змогу виокремити емоційну картину світу, що відображає об’єктивно 

існуючу дійсність через емоції людини як частини її психіки. Відтак, емоційна 

картина світу є різновидом МКС, об’єднує у собі такі компоненти, як емоційні 

уявлення та поняття, що формують складне структурно-смислове утворення, 

елементи якого, відбиваючись у мові, обов’язково емоційно „опрацьовуються” 

людиною [29, с. 25], а тому вивчення презентації емотивної лексики у МКС є 

пріоритетним завданням емотиології. Специфіка емоцій щодо мови полягає 

у тому, що, будучи частиною об’єктивної дійсності, вони можуть бути 

відображені у мові, а також, беручи участь у формуванні МКС, вони є 

інструментом відображення самих себе та інших об’єктів дійсності [197, с. 7–8].  

Картина світу містить оцінні елементи навколишньої дійсності, 

осмислені мовною свідомістю на основі життєвого та творчого досвіду, 

а тому МКС є наслідком діяльності цілого ряду поколінь, для яких мова 

є засобом передачі досвіду світосприйняття.  

Базуючись на принципах антропоцентричної лінгвістики, яка 

„розглядає мову як феномен людської психіки та менталітету у взаємодії з 

об’єктивною дійсністю” [80, с. 5], МКС розкриває специфіку мислення 

людини, відображаючи об’єктивний світ через відчуття, сприйняття, поняття, 

судження та уявлення. Таким чином, МКС існує як частина загальної 

картини світу, яка знаходить своє відображення у мовних формах, адже саме 

у мові втілюються відносини між явищами і предметами навколишньої 

дійсності. Тобто, будучи основою МКС, картина світу є феноменом набагато 

складнішим, адже не все, що сприймається та пізнається, набуває вербальної 

форми [41, с. 44]. 
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Необхідно зазначити, що МКС як „вербально виражений результат 

духовної активності людини як суспільної істоти, постійно змінюється 

з розвитком самої людини та її уявлень про світ у ході всесвітнього 

історичного процесу” [189, с. 20]. Беззаперечним є той факт, що МКС 

формується за допомогою мовних засобів, які відображають мовні 

універсалії, а також за участі засобів, що закріплюють особливості 

національного світобачення певного етносу, а тому конкретна національна 

мова „досить по-різному розчленовує дійсність, накладаючи свій 

специфічний відбиток на загальнолюдські процеси мислення та на 

особливості вербального оформлення думок” [90, с. 42].  

Поняття МКС розлядають як цілісну сукупність елементів, що 

утворюється за допомогою таких лінгвістичних засобів, як: 

- номінативні засоби мови – лексеми, що забезпечують розподіл 

і класифікацію об’єктів національної дійсності; 

- граматичні засоби мови; 

- функційні засоби мови – відбір найчастотнішої лексики для спілкування, 

тобто складу комунікативно релевантних мовних засобів народу; 

- образні засоби – напрями розвитку переносних значень, внутрішня 

форма мовних одиниць, національно-специфічна образність; 

- фоносемантика мови; 

- дискурсивні (текстові) засоби мови – специфічні засоби та стратегії 

побудови тексту, аргументації, діалогу, особливості стратегій і тактик 

комунікативної поведінки народу у стандартних комунікативних ситуаціях, 

прийоми побудови текстів різних жанрів [193, с. 10].  

При тлумаченні поняття мовної картини світу, лінгвісти [80; 146; 162] 

найчастіше мають на увазі лексичний рівень з притаманним йому процесом 

номінації, адже лексика є важливим джерелом інформації про МКС: 

„складові частини концептуальної картини світу знаходять своє 

відображення у одиницях МКС, об’єднаних у лексико-семантичні поля” [163, 

c. 259–260]. Аналіз структури лексико-семантичного поля дає змогу 



 55 

визначити ступінь його номінативної різноманітності та охарактеризувати 

його основні елементи, які є частиною дійсності, відображеної у мові. Саме 

тому лексико-семантичне поле є певним способом систематизації та 

впорядкування лексичних одиниць мови і належить до цілісного номінативного 

простору мовної системи, який є результатом лексичної інтерпретації 

світових реалій як частини картини світу. Таким чином, картина світу як 

система уявлень про навколишній світ і людину у ньому розкривається через 

лексико-семантичну систему мови [163, c. 259–260], а лексико-семантичне 

поле, яке характеризується як складне системне утворення, що відрізняється 

динамічністю та розмитістю меж, є презентацією мовної картини світу у 

лексиці, тобто її окремим фрагментом, важливим змістовим елементом, адже 

основою МКС є знання, закріплені у семантичних категоріях і семантичних 

полях, які складаються зі слів та словосполучень [181, с. 139]. 

Деякі мовознавці пропонують диференціювати три статуси МКС: 

системний, текстовий і текстонаслідувальний [204, с. 9–10]. У нашому 

дослідженні МКС розглядається з погляду її системного представлення 

у поєднанні з використанням текстового аспекту, адже ми вивчаємо вияв 

основних властивостей лексем, які аналізуємо в ілюстративних контекстах. 

Саме вони є відображенням індивідуально-авторської картини світу 

письменника, що є наслідком категоризації світовідчуття певною мовною 

особистістю та опосередковується мовою й авторським світобаченням, отримує 

свою матеріальну оболонку у процесі розумово-мовленнєвої діяльності 

письменника, тобто при створенні ним художніх текстів [2, с. 72].  

Як зауважує Г. В. Колшанський, поняття МКС передбачає ознаку 

цілісності, а ця цілісність у мові може бути реалізована тільки у масштабах 

всієї системи, яка, в свою чергу, може бути реалізована у тексті як 

довготривалому акті спілкування людей певного соціуму [85, с. 75], а тому 

привертає увагу дослідження авторського тезаурусу на основі вияву 

нестандартних семантичних зв’язків слів, „властивих не мові загалом, а 

тільки певному автору” [101, с. 227]. Вивчення ад’єктивних емосемізмів в 
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індивідуально-авторській картині світу через текст як цілісну мовну єдність, 

відтак, є перспективним й актуальним, оскільки дозволяє ширше описати 

загальну мовну картину світу і стимулює вчених „залишити системно-

детерміністичний світ звичного представлення мовної будови та ступити 

до імовірнісного світу мовної особистості” [81, с. 48], яка розкриває себе 

в художніх текстах у всій своїй багатогранності і невичерпності.  

Підсумовуючи погляди вчених на сутність МКС, ми розглядаємо її 

як певну системно впорядковану модель світу, що виражається за допомогою 

різних мовних засобів, є соціально значущою та передає інформацію 

про навколишній світ. Відтак, МКС відображає специфічні риси мови, а тому 

її вивчення дає змогу зрозуміти систему уявлень окремого народу, зокрема 

його самобутність та світопізнання, адже „відтворення моделі світу на основі 

аналізу мовних даних можна вважати першим і основним етапом 

реконструкції мовної картини світу, тоді як другий етап передбачає можливу 

інтерпретацію на основі соціально-історичних і культурних факторів” [69, 

с. 15]. 

Таким чином, при вивченні такої складно організованої системи 

людини як емоції у структурі МКС, відбувається дослідження емоційної 

картини світу на основі англійських емотивних прикметників, які складають 

її вагому частину, адже детальний опис семантики груп цих мовних одиниць 

як окремого її фрагменту дає змогу безпосередньо уявити загальну картину 

світу англійської мови.  

 

 

1.5 Лексико-семантичне поле як фрагмент мовної картини світу 

 

Розглядаючи у цьому дослідженні МКС як специфічну мовну структуру, 

фрагментами якої є різні лексико-семантичні поля (ЛСП) та значення слів, 

доцільним є розгляд їхніх властивостей та основних характеристик, адже 

структура ЛСП та значення окремих слів є важливою частиною МКС.  
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Основними завданнями дослідження лексико-семантичної системи 

мови є виокремлення, опис, визначення класифікувальних ознак та 

встановлення внутрішніх зв’язків слів у окремих лексико-семантичних полях 

та групах, а тому „існування у мові різних видів полів свідчить про те, що 

словниковий склад мови є не просто набором лексичних одиниць, а певним 

чином організованою та структурованою єдністю” [30, с. 155]. 

Дослідження та вивчення мови як системного утворення, що складається 

з певних елементів і діє за своїми внутрішніми законами, перебуваючи 

у безпосередньому зв’язку зі світом людини, породжує для лінгвістів певні 

проблеми при визначенні поняття лексико-семантичного поля [134] та 

лексико-семантичної групи [26]. Невід’ємними умовами їх виокремлення є 

знаходження слова-ідентифікатора (домінанти) та аналіз лексико-

семантичного значення слова за допомогою компонентного аналізу 

словникових дефініцій [26; 110], який не завжди відповідає вимогам точності 

та послідовності, проте є цілком закономірним, адже „семантика не 

піддається формалізації, залишаючись складним і суперечливим феноменом” 

[49, с. 291–314].  

Системний характер лексики та закономірності семантичних зв’язків 

між мовними одиницями були вперше описані Г. Ібсеном, М. Меєром, 

В. Порцигом, О.О. Потебнею, Г. Шпербером та іншими лінгвістами наприкінці 

ХІХ століття. Ці дослідження ще не були цілісною теорією, проте 

стимулювали подальше вивчення цього питання.  

Перші спроби теоретичного осмислення цього понятття поділилися на 

діаметрально протилежні тлумачення семантичного поля: перше 

(парадигматичне) було представлене думками Й. Тріра та Л. Вайсгербера 

[243; 246], а друге (синтагматичне) базувалося на ідеях Г. Ібсена та 

В. Порцига [238]. Основні відмінності цих підходів полягають у тому, що 

Й. Трір визначав поле як суто логічну категорію, до складу якої входять 

одиниці, що об’єднані на основі наявності в їхній структурі загального 
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значення, а Г. Ібсен основним критерієм належності слова до певного поля 

вважав існування загальних формальних показників [207, с. 78]. 

Саме поняття „поля” було вперше сформульовано Й. Тріром [243, 

с. 11], який став основоположником польової теорії, розробивши у своїх 

працях не тільки нові принципи системного аналізу лексики, а й 

застосувавши їх у дослідженні конкретного матеріалу. Науковець розглядав 

мову окремого періоду (давньо- і середньо-верхньонімецької мови) як сталу 

та відносно замкнену систему, слова якої залежать від інших слів, поєднаних 

з ними, та мають певний зміст. Ці ідеї були сформульовані під впливом 

вчення про внутрішню форму мови В. фон Гумбольдта, який наголошував на 

лексичній „подільності” мови та закономірностях, зумовлених її 

внутрішньою формою, а також під впливом думки Ф. де Соссюра про 

характер мовної структури як замкнутої системи, що організовується за 

своїми власними законами. 

Й. Трір зосереджував увагу на існуванні так званих закритих картин 

світу кожної окремої природної мови [243, с. 131], яка розділяє буття на 

поняття та понятійні структури, що знаходять вираження у різних мовних 

елементах загалом та у лексиці зокрема. Окремі слова об’єднуються у групи 

за принципом співвіднесення за певним поняттям завдяки семантичній 

єдності та функціонально-смисловому взаємозв’язку.  

За своєю структурною організацією ці групи утворюють поля, що 

мають власну форму, зміст і характеризуються динамічністю семантики, 

тобто розширенням або звуженням семантичного ядра поля та внутрішніми 

якісно-кількісними перетвореннями. Таким чином, у концепції Й. Тріра 

система семантичного поля є структурою однорівневих утворень, в якій є 

чітка понятійна співвіднесеність, а тому значення кожного окремого слова 

залежить від значення інших слів і є зумовленим семантичним членуванням 

цілого. Ядро поля представлене понятійним комплексом, який утворюють 

семантично взаємозалежні слова, що входять до складу цього поля [243, 

с. 11].  
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За теорією Й. Тріра, існують „понятійні” та „словесні” поля. Понятійне 

поле є структурою певної понятійної сфери чи низки понять, що існують 

у мовній свідомості та не мають відповідної форми виявлення у мові, тобто 

значення певного слова виявляється тільки у межах цього поля і лише 

завдяки йому [184, с. 29–44]. Словесне поле підпорядковується замкненому 

понятійному комплексу, утворюючись на основі слова та понятійно 

споріднених із ним слів.  

Теорія семантичного поля Й. Тріра була прийнята та розвинена 

Л. Вайсґербером, який називав мову тим „проміжним світом”, що стоїть між 

дійсністю та нашою свідомістю. На думку науковця, картина зовнішнього 

світу створюється мовою, а тому людям, що розмовляють різними мовами, 

вона уявляється по-різному. Автором була розроблена концепція 

ієрархічності системи семантичного поля, що визначає організацію 

лексичних одиниць і передбачає власне формальну сторону поля [246, с. 211]. 

При такому підході, всі елементи перебувають у рівноправних або залежних 

відносинах з іншими словами відповідно до їхнього змісту.  

На відміну від Й. Тріра, що використовував ономасіологічний підхід до 

вивчення складу поля, Л. Вайсґербер бере за основу семасіологічний підхід, 

вважаючи, що основні принципи членування словникового складу поля 

необхідно брати з самої мови, а власне значення кожного слова визначається 

його місцем серед інших, співвіднесених з ним слів і його розташуванням у 

полі. Таким чином, мовні поля не складаються з окремих семантично 

самостійних слів, а, навпаки, визначають значення окремих слів як членів 

певної єдності. Науковець бере за основу дослідження не значення самих 

слів, а певні поняття. Такий самий підхід використовує у своїх працях 

і Й. Трір. 

Г. Ібсен, вперше вживаючи термін „смислове поле”, вважав, що до 

однієї семантичної групи належать споріднені за змістом слова, які мають 

однакове морфологічне оформлення завдяки смисловій близькості. 

Досліджуючи не понятійні, а лінгвістичні поля, В. Порциг вважав 
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семантичним полем поєднання двох або більше слів, які утворюють певну 

семантичну єдність, зумовлену синтаксичними зв’язками, які він називає 

„сутнісними зв’язками”. Підхід В. Порцига передбачає вивчення окремих 

членів поля з погляду синхронії і діахронії, що є відмінною характеристикою 

його „елементарних смислових полів” від абстрактних полів Й. Тріра [238, 

c. 121].  

У теорії лінгвістичних полів А. Воллеса об’єднання слів в одну групу 

базується на наявності семантичних зв’язків між словами [245, c. 169]. 

Основою дослідження стає встановлення типу значення, на основі якого 

слова об’єднуються у „семантичні поля”, що постійно змінюються та 

розширюються, на відміну від строго окреслених меж і мозаїчного характеру 

полів Й. Тріра.  

Сучасна лінгвістика розглядає підходи до вивчення семантичного поля 

як взаємодоповнювальні, адже парадигматичні та синтагматичні відношення 

взаємопов’язані: вивчення парадигматичних відношень слів дає можливість 

передбачити їхні потенційні синтагматичні зв’язки, а при аналізі 

синтагматичного аспекту слова легко визначити його місце в парадигмі.  

У сучасних лінгвістичних дослідженнях поняття лексико-семантичного 

поля є надзвичайно актуальним при вивченні лексико-семантичної структури 

мови як комплексу взаємопов’язаних елементів. Дослідженню особливостей 

системної організації лексики, зокрема теоретичним і методологічним 

принципам теорії польової організації лексичної системи мови, присвячені 

праці таких видатних вчених ХХ століття, як Ю.Д. Апресяна, 

Л.М. Васильєва, В.А. Звегінцева, Ю.М. Караулова, В.І. Кодухова, 

Г.А. Уфімцевої, Д.М. Шмельова та інших. 

Найтрадиційнішим способом дослідження матеріально-змістової 

природи лексичного складу мови є його розподіл на групи та формування 

ЛСП, необхідних для розгляду в конкретних наукових розвідках. 

У широкому сенсі ЛСП розуміють як сукупність лексичних одиниць, 
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об’єднаних спільністю змісту, що відображають певний предметно-

понятійний відрізок об’єктивної дійсності.  

Ф.О. Нікітіна визначає ЛСП як природно існуючі системні єдності 

всередині складної мовної системи – лексики [134, с. 11]. Т.І. Вендіна називає 

ЛСП „сукупністю мовних одиниць, об’єднаних загальністю значення, що 

відображає предметну, понятійну чи функціональну подібність позначуваних 

явищ” [30, с. 153–154]. І.М. Кобозєва, аналізуючи вказане поняття, зазначає, 

що „лексика являє собою сукупність окремих систем або підсистем, які 

називають семантичними полями, всередині яких слова пов’язані між собою 

відношеннями взаємного протиставлення” [83, с. 98].  

Таким чином, семантичне поле характеризується зв’язками слів або 

їхніх окремих значень, системним характером цих зв’язків, 

взаємозалежністю та взаємовизначенням лексичних одиниць, відносною 

автономністю поля, безперервністю смислового простору, видимістю та 

психологічною реальністю носія мови [213, с. 380]. Проаналізувавши 

різноманітні підходи до визначення ЛСП, за основу в цьому дослідженні 

приймаємо таке: ЛСП – це сукупність лексичних одиниць, які об’єднані 

спільністю змісту та відображають поняттєву, предметну або функційну 

подібність позначуваних явищ [91, c. 265].  

Елементи ЛСП як парадигматичної структури перебувають у певних 

стосунках та утворюють цілісну єдність, що характеризується складними 

зв’язками та відношеннями протиставлення. Загальне значення об’єднує 

слова в одну парадигму, проте власне це значення у кожній окремій 

словесній одиниці доповнюється специфічними семантичними ознаками, за 

якими члени цієї парадигми протиставлені один одному. 

Характерною ознакою поля є ієрархічність його будови: воно 

складається з менших за обсягом мікросистем, лексичних одиниць, які є 

взаємозалежними та пов’язані між собою за допомогою регулярних 

семантичних зв’язків, забезпечуючи системний характер ЛСП. Основною 

структурною характеристикою ЛСП є опозиційний тип відносин між його 
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складовими елементами. Крім того, кожне поле має у своєму складі спільну 

(інтегральну) ознаку, яка об’єднує всі його одиниці, причому кожна з них 

повинна відрізнятися від інших одиниць цього ж поля хоча б однією 

диференційною ознакою [91, с. 211]. Таким чином, семантичні поля не є 

ізольованими об’єднаннями, вони пов’язані між собою та навіть можуть 

перетинатися. Зв’язки між полями забезпечують безперервність семантичного 

простору, який об’єднує їх в єдину лексико-семантичну структуру мови.  

Дослідження будь-якого семантичного поля базується на принципі 

системності та висуває на перший план зв’язок мови з дійсністю, її 

співвіднесеність з позамовною реальністю. Необхідно відзначити, що 

сучасна лінгвістична наука розглядає поняття „поля” одночасно як лексичну 

групу слів і принцип організації цієї групи, тобто наявність польової 

структури, яка об’єднує різні елементи мови, має такі ознаки мовного поля, 

як обширність, смислову атракцію, цілісність, впорядкованість, 

взаємовизначення елементів, повноту, розмитість меж, безперервність [51, 

с. 127].  

Як особлива мовна система семантичне поле – це складна мовна 

структура, утворена сукупністю найрізноманітніших парадигматичних 

угрупувань. Різноманітні класи лексичних одиниць всередині поля, які 

об’єднані за певними смисловими ознаками, представляють різноманітні 

парадигматичні відносини, що різняться неоднолінійністю, адже одне і те ж 

слово може одночасно входити до різних лексико-семантичних парадигм. 

Парадигматичні системні відносини одиниць кожного поля виявляються в 

семантичних опозиціях, а їх виявлення є одним з найважливіших завдань при 

вивченні лексико-семантичної системи мови.  

Деякі лінгвісти [83] зазначають, що зв’язки між одиницями окремого 

семантичного поля можуть відрізнятися специфічністю та „широтою”, 

причому найтиповішим серед них є зв’язки парадигматичного типу, такі як 

синонімічні, антонімічні, родо-видові тощо. Таким чином, одиницями ЛСП 

як парадигматичного утворення є лексеми, що об’єднані спільною 
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категоріальною семою у своєму значенні та, зазвичай, належать до однієї 

частини мови. Включення їх до складу ЛСП зумовлено не асоціаціями, 

а „притяганням поля” [209, с . 68]. 

Семантичне поле є складною структурою, в якій виокремлюють ядро, 

навколоядерну зону та периферію, основними характеристиками яких є такі: 

- члени ядра найповніше позначають родове поняття, тоді як члени 

периферії відповідають за конкретні, видові поняття; тобто одиницям, що 

входять до ядра, притаманна широта, а одиницям периферії – конкретність 

значень; саме тому найвіддаленіші від ядра слова мають у собі найбільше 

семантичних ознак; 

- ядро є основним показником для периферійних елементів, які є менш 

стабільними, а тому воно може їх поглинути або повністю витіснити; 

- ядро конкретизує основну інформацію про все поле; 

- елементи ядра мають велике функціональне навантаження, а тому 

його дистрибутивні можливості – це узагальнене відображення синтагматичних 

властивостей всього поля; 

- члени ядра психологічно важливіші, ніж елементи периферії [170, с. 44]. 

Межа між ядром і периферією дуже нечітка, а тому елементи одного 

поля (особливо периферійні) можуть входити до іншого поля. Таким чином, 

лексичну систему мови можна уявити як сукупність семантичних полів, що 

частково перекривають одне одного [30, с. 154], групуючись в структуру 

безлічі лексичних одиниць, об’єднаних спільністю змісту, що відображають 

певний відрізок об’єктивної дійсності. Слово як лексема входить до складу 

польової структури тим окремим значенням або лексико-семантичним 

варіантом, в якому потенційно закладений і здатний активізуватися 

сигніфікативно-денотативний аспект відображення реальності. 

Семантичне поле містить у собі інтегральну семантичну ознаку, яка 

об’єднує всі його одиниці та виражається лексемою з узагальненим 

значенням – інтегральною лексемою, саме вона є формальним словом-

домінантою з широким лексичним значенням, яке об’єднує сукупність 
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семантичних ознак поля, найбільш постійними та релевантними серед яких є 

семеми. У мові семеми виражаються лексично за допомогою певної кількості 

лексем або лексико-семантичних варіантів слів, маніфестуючи 

сигніфікативно-денотативну співвіднесеність зі смисловим центром поля. 

В свою чергу, семи зумовлюють належність слова до окремої польової 

структури або протиставляють лексеми одна одній у межах конкретного 

поля, втілюючи відповідно інтегральний або диференційний характер. Таким 

чином, слово у структурі ЛСП може мати повну, часткову, потенційну або 

контекстуальну співвіднесеність, яка залежить від належності слова 

до певного поля всім своїм значенням, одним або декількома зі значень, 

поєднанням зі словом-конкретизатором або впливом певного лексичного 

значення у контексті. Більшість слів мови є багатозначними, а тому значна 

частина лексичних одиниць належать одночасно до різних ЛСП, а їхні 

смислові області мають розмиті межі та дифузно взаємодіють між собою, 

забезпечуючи „безперервність смислового простору” поля [137, с. 22]. 

Поняття семантичного поля часто синонімічно вживають поряд 

з такими термінами, як семантичний клас, семантичний простір, лексико-

семантичне поле. У нашому дослідженні за основу взято останній термін, 

оскільки у ньому враховано лексичну сутність поля, його структурну 

організацію, в якій слова або їхні лексико-семантичні варіанти об’єднуються 

за спільним змістом і відображають певну понятійну сферу завдяки 

закладеній у них семантиці. 

Основною структурною характеристикою ЛСП є опозиційний характер 

відношень між лексичними одиницями, що входять до його складу, адже при 

протиставленні одиниць поля виявляється їхнє структурне значення або 

значимість.  

Найважливішим складовим компонентом ЛСП є лексико-семантична 

група (ЛСГ), однак ці поняття досить часто вживають у синонімічному 

значенні. Структура ЛСГ є складною системою, що складається з лексико-

семантичних парадигм (синонімічних рядів, близьких за значенням слів, пар 
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слів), які пов’язані між собою за допомогою певних семантико-

парадигматичних відношень, об’єднуючись навколо домінанти 

(центрального слова). Компоненти значення слова-домінанти обов’язково 

повинні бути присутніми як інваріант у всіх членів ЛСГ. Принцип 

інваріантності є основою ЛСГ та відображенням об’єктивно існуючих 

угрупувань елементів.  

В.І. Кодухов зазначає, що лексико-семантичні групи об’єднують слова 

однієї і тієї ж частини мови однакової предметної спрямованості, завдяки 

чому вони зближуються з тематичними, термінологічними та синонімічними 

групами слів [84, с. 178].  

Й.А. Стернін основну відмінність між ЛСП та ЛСГ вбачає у характері 

зумовленості зв’язків, що об’єднують їхні елементи, адже ЛСП побудовані на 

основі понятійного зв’язку, тоді як ЛСГ об’єднують внутрішньо-мовні 

відносини. Крім того, ЛСП може формуватися зі слів як однієї, так і 

декількох частин мови, тоді як ЛСГ може об’єднувати слова тільки однієї 

частини мови, в яких „окрім загальних граматичних сем є як мінімум ще одна 

загальна сема – категоріально-лексична (архісема) [100, с. 73].  

ЛСГ є парадигмою лексем, об’єднаних семантичною, граматичною та 

функціональною спільністю, у той час як ЛСП є складною парадигмою, що 

базується на сукупності парадигм однієї лексико-семантичної сфери, 

елементи якої пов’язані не тільки спільністю мовних значень, але і 

референтною спільністю [108, с. 69]. 

Проаналізувавши різні точки зору, ми дотримуємося думки, що ЛСП і 

ЛСГ є неоднорідними лексико-семантичними системами, адже поле, на 

відміну від групи, позначає більше за обсягом утворення, яке 

характеризується безперервністю смислового простору та структури. Ці 

поняття є якісно різними сукупностями, що співвідносяться між собою як 

частина та ціле, а тому ми розглядаємо їх у цій роботі саме за таким 

принципом. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Проблема вивчення емоцій є актуальною у сучасних психологічних 

дослідженнях, що зумовлює велику кількість їхніх теорій. До основних 

емоційних процесів належать такі явища, як власне емоції, почуття, афекти, 

пристрасть, настрій, стрес, які різняться своїми проявами та природою. 

Питання класифікації емоційних явищ і досі залишається не до кінця 

з’ясованим ні у психології, ані в лінгвістиці.  

2. Проблема репрезентації емоцій у мові та мовленні розглядається 

лінгвістами з погляду психолінгвістичного, когнітивного та 

лінгвокультурологічного підходів. Вербалізацію, вираження та комунікацію 

емоцій у лінгвістиці вивчає особлива дисципліна – емотиологія, об’єктом 

якої є їхня категоризація та презентація. Основною понятійною одиницею в 

емотиології є емосемізм або емотив, що вживається носіями мови для 

вираження їхнього емоційного стану чи ставлення.  

3. До емотивної лексики зараховують слова, які виражають або 

потенційно здатні виражати емоції, тобто є їхньою маніфестацією у 

мовленні. Цей тип лексики має інтегральну характеристику – емотивність, 

яка є мовним відображенням емоцій засобами різних мовних рівнів, на 

відміну від емоційності, яка є суто психологічним феноменом, що 

співвідноситься емотивністю. Близькими до емотивності у мовознавстві 

є експресивність та оцінність.  

4. Емотивний компонент є результатом відображення емоцій у процесі 

вербалізації та семантизації. Основним структурним елементом емотивного 

компонента є сема емотивності, або емосема. Позиція емосеми у семній 

структурі слова визначає її статус і характер маніфестації емотивних значень 

слів, виконуючи функцію визначального фактора та беручи безпосередню 

участь у вираженні емоцій у семантиці слова.  

5. Поняття мовної картини світу є одним із ключових у сучасній 

лінгвістиці, адже в її формуванні беруть участь всі сторони психічної 
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діяльності людини. МКС визначається лінгвістами як певна системно 

впорядкована модель, що виражається за допомогою різних мовних засобів, 

є соціально значущою та передає інформацію про навколишній світ. МКС 

складається з функціональних, образних, дискурсивних і номінативних 

засобів мови та розкривається через мовну структуру, зокрема лексико-

семантичну систему мовних одиниць, до якої належить і ЛСП емотивних 

прикметників. 

6. У сучасних лінгвістичних дослідженнях поняття лексико-

семантичного поля розглядають як лексико-семантичну систему, що 

відображає певний понятійний відрізок об’єктивної дійсності та складається 

з парадигм семантично близьких мовних одиниць, які опозиційно корелюють 

між собою внаслідок протиставлення в їхніх значеннях диференційних сем, 

а тому це лексичне утворення безпосередньо використовується при вивченні 

вербалізованого втілення емоцій в англійськомовній картині світу, адже 

слугує її фрагментом. 

7. Дослідження лексико-семантичного поля емотивних прикметників 

базується на принципі системності та висуває на перший план зв’язок мови 

з дійсністю, її співвіднесеність з позамовною реальністю. Воно є складною 

структурою, в якій виокремлюють ядро, навколоядерну зону та периферію.  

8. Аналіз словотвірної природи та дериваційної потенційності одиниць 

ЛСП емотивних прикметників як чисельного лексичного угрупування, що 

будується на основі понятійної спільності його елементів, є важливим 

завданням. Словотвірне значення ад’єктивного емосемізму – це сума значень 

похідної основи та форманта, а словотвірна модель визначає структуру нових 

словникових одиниць та слугує зразком для їхнього утворення. 

Розглянуті у розділі питання висвітлені у наступних публікаціях 

автора: [127; 129]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ АД’ЄКТИВНОЇ ЛЕКСИКИ 

 

При вивченні емотивних прикметників неабияке значення відіграє 

лексична семантика, дослідженню якої присвячені праці відомих лінгвістів 

[61; 105; 110; 130; 143], у яких відображені різні її напрями.  

Аналіз функціонування емотивної лексики у лінгвістичній парадигмі 

безпосередньо пов’язаний із формуванням антропоцентричної теорії, яка 

передбачає орієнтацію на вивчення особливостей не об’єкта, а суб’єкта 

пізнання, тобто людини, яка „згідно нової наукової парадигми висунута на 

перший план, а мова вважається головною конституентною характеристикою 

людини та важливою її складовою частиною” [123, с. 8]. Саме тому розвиток 

науки про емоції повинен супроводжуватися нашим зверненням до тих 

методів дослідження, що найбільше відповідатимуть поставленим цілям та 

визначатимуть семантичний підхід до об’єкта дослідження.  

Емоції є досить складним феноменом як у психологічному, так і 

в лінгвальному плані, а тому вичерпний аналіз емотивних значень чи 

конотацій у лексичній системі англійської мови є актуальним. При 

безпосередньому вивченні англійських ад’єктивних емосемізмів використання 

широкого діапазону методів та принципів дослідження є виправданим, адже 

завдяки їм можливо упорядкувати та систематизувати цей пласт лексики. 

 

 

2.1 Принципи відбору матеріалу та основні етапи його дослідження 

 

Ад’єктивні емотивні одиниці в англійській мові, що є матеріалом цієї 

розвідки, були виокремлені відповідно до мети дослідження – вивчення їхніх 

семантичних і словотвірних особливостей – із загального вокабуляра 

прикметників сучасних англомовних лінгвістичних словників.  
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Оскільки словник відображає складну лексичну систему мови як 

сукупність взаємопов’язаних одиниць, що об’єднуються за принципом 

ієрархічності, його дефініції відповідають багатьом вимогам, 

найважливішими серед яких можна назвати вичерпність визначення та 

врахування семантичних, словотвірних, граматичних і лексичних 

властивостей слова, тобто його мовної та системної специфіки. У зв’язку з 

тим, що відображення семантики лексичних одиниць притаманне не всім 

лексикографічним джерелам, то вибір їх для аналізу матеріалу дослідження 

базувався на принципі наявності у словниках високої інформативності та 

повноти тлумачень слів: Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (CALD), 

Collins Cobuild Advanced Dictionary of English (CCADE), Longman Dictionary 

of Contemporary English (LDCE), Macmillan English Dictionary for Advanced 

Learners (MED), Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 

(OALD).  

За даними обраних англомовних словників, лексико-семантична 

система англійської мови налічує близько 10200 прикметників, з яких 

емотивні одиниці становлять досить вагому частину, а саме 2937 ад’єктивів. 

Цей обсяг вибірки включає ад’єктивні одиниці, що позначають, виражають 

або описують емоції людини. Основним принципом відбору матеріалу 

дослідження є присутність головних показників емотивності – емосем – у 

словниковій дефініції.  

Крім того, до уваги було взято і вокабулярні позначки (derog., taboo, 

vulg.), які є додатковими засобами відбору емотивної лексики зі словників. За 

їхньою допомогою було знайдено лише 204 ад’єктивних емосемізми, що 

складають невелику частину від загальної кількості (майже 7 %), а тому їх 

слід розглядати лише як додаткові показники належності слова до емотивної 

лексики, адже визначальну роль вони відіграють лише у поєднанні 

з основним показником – емосемою.  

При дослідженні особливостей семантичної організації ЛСП емотивних 

прикметників загалом, його окремих груп та структури значення ключових 
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слів у його межах, предметом розгляду була вся сукупність матеріалу 

дослідження, тоді як вивчення словотвірних особливостей ад’єктивних 

емосемізмів проводилося на матеріалі суто похідних одиниць.  

Необхідно акцентувати, що детальний семантичний аналіз емотивних 

прикметників в англійськомовній картині світу зумовлює опрацювання 

відібраного матеріалу у кілька етапів: 

1) аналіз семантичних тлумачень відібраних для дослідження слів 

на основі словникових дефініцій; 

2) виокремлення спільних смислових компонентів у семантичних 

тлумаченнях лексем для визначення їхніх основних груп; 

3) розподіл емотивних прикметників на групи залежно від 

семантичного наповнення; 

4) визначення особливостей словотвору ад’єктивних емосемізмів та 

їхніх основних словотвірних моделей; 

5) дослідження особливостей функціонування ад’єктивних емосемізмів 

у художніх текстах. 

У дослідженні проводиться поетапне виконання визначених метою 

дослідження завдань з опорою на різноманітні методи, основними з яких є 

дефініційний, компонентний, кількісний і словотвірний аналізи. 

Методологічний підхід до матеріалу дослідження, що орієнтований на 

глибинний аналіз мовного спілкування з погляду взаємодії форми та 

функцій, обов’язково передбачає облігаторну комплексність, адже 

різноманітні методики, дані суміжних наук і понятійно-теоретичний апарат 

є необхідними умовами його вивчення та опису [120, с. 86]. 

Необхідно зазначити, що методи та підходи до вивчення мовного 

матеріалу, які використані у праці, детально висвітлені у лінгвістичній 

літературі. Їх застосування у дослідженні слугує цілям верифікації 

семантичного аналізу англійських ад’єктивних емосемізмів та є вагомим 

критерієм об’єктивності отриманих результатів.  
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2.2 Вивчення ад’єктивних емосемізмів за допомогою дефініційного 

аналізу  

 

Вивчення номінативної специфіки ад’єктивних лексичних одиниць 

з емотивним значенням безумовно потребує дослідження та виокремлення 

облігаторної парадигматичної сукупності семантичних компонентів, які 

безпосередньо відповідають за змістовий аспект цього лексико-семантичного 

утворення. При дослідженні функціонування ад’єктивних емосемізмів 

в англійськомовній картині світу виникає питання їхньої системної 

організації у мові.  

Лексико-семантичні угруповання лексики, у тому числі ЛСП 

емотивних прикметників, будується на спільності значень їхніх складових 

елементів, адже кожна системна організація лексики проявляється 

в існуванні у ній об’єднань слів, що характеризуються певною спільністю 

значень [70, с. 32]. Основними для дослідження емотивної ад’єктивної 

лексики є аналіз словникових дефініцій і компонентний аналіз, які тісно 

переплітаються та доповнюють один одного у цій розвідці, адже „словникова 

дефініція уже є компонентним аналізом, у якому кожна частина дефініції – це 

окремий компонент” [228, с. 16]. 

Спрямування дослідження на виявлення детермінування емотивних 

станів мовою є особливо характерним для дефініційного аналізу лексичних 

одиниць, метою якого є вирізнення у семантичній структурі слова 

елементарних одиниць плану змісту, які відображені у дефініції тлумачного 

словника та об’єднані між собою, формують значення певного слова у мові. 

Методика дефініційного аналізу може відрізнятися залежно від аспекту 

дослідження та його об’єкта.  

У цій роботі за основу обрано процедуру дефініційного аналізу, 

описану І.В. Арнольд [8, с. 52–55], в якій семи розглянуті як основні складові 

лексичного значення, що відображають ті ознаки об’єктів номінації, які є в 

арсеналі мови, а тому логічним є висновок про те, що словникові дефініції 
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повинні представляти семи. Саме тому при використанні дефініційного 

аналізу у нашому дослідженні значення емотивної лексичної одиниці 

прирівнюється до її словникового тлумачення, об’єктивно сформульованого 

у сучасних тлумачних словниках англійської мови.  

Словникова дефініція узагальнює відомості колективної думки про 

предмет чи явище, слугуючи основним джерелом інформації про семантичні 

особливості лексеми. Як зазначає Г.А. Уфімцева, для аналізу семантики 

лексичних одиниць дослідники небезпідставно звертаються до 

найоб’єктивніших та найдоступніших їм доказів – словникових дефініцій. 

Дефініційний аналіз є одним із основних методів лінгвістичних 

досліджень, адже при цьому словникові дефініції використовують як 

особливий методичний прийом для опису лексичної семантики [180, с. 134]. І 

хоча словникові дефініції як матеріал дослідження бувають неточними, проте 

для використання їх у лінгвістичних цілях, на думку деяких науковців [206, 

с. 39], необов’язково, щоб вони були семантично вичерпними, адже наше 

пізнання світу постійно змінюється, а тому достатньо того, щоб та чи інша 

дефініція була визнана носіями мови доречною та безпомилковою. 

Словникові дефініції лексичних одиниць відображають мовну ментальність 

носіїв конкретної мови, а тому безпосередньо належать до мовної картини 

світу.  

Позитивний досвід опрацювання матеріалу дослідження за допомогою 

методу словникових дефініцій підтверджується успішними роботами 

багатьох лінгвістів, а тому звернення до нього є цілком правомірним 

і актуальним. Проте, необхідно зазначити, що семантичний аналіз на основі 

словникових дефініцій має деякі недоліки, основним з яких є те, що 

„у словникових статтях поряд з правильними є також і хибні твердження, 

крім того, словникові дефініції часто є неповними” [161, с. 358]. Цілком 

очевидним є й те, що звернення не лише до одного, а до декількох 

авторитетних і сучасних лексикографічних джерел великою мірою виправляє 

цей недолік, дозволяючи отримати об’єктивну картину семантичного 
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наповнення емотивних лексичних одиниць одразу на початковому етапі 

аналізу. Використання дефініційного аналізу у цій розвідці дає змогу 

з’ясувати природу англійських ад’єктивних емосемізмів, виявити притаманні 

їм характеристики, встановити диференційні ознаки та їхню роль (домінуючу 

чи другорядну) у структурі значень слів.  

При дослідженні особливостей відображення емотивних явищ у мові 

використання сучасних англомовних тлумачних словників є досить дієвим, 

адже їхні дефініції охоплюють не тільки філологічне тлумачення слова, але й 

інформацію енциклопедичного характеру, яка є важливою для встановлення 

місця емотивних смислів у значенні лексичної одиниці. Завдяки цьому 

можливо простежити безпосередній зв’язок мови та людини і виявити ті 

елементи, що вказують на особливості відображення емотивних станів 

у свідомості носіїв мови.  

Об’єктом дефініційного аналізу у цій розвідці виступають ад’єктивні 

емосемізми, що відображають емоційні стани в англійській мові. В свою 

чергу, предметом аналізу є семи емотивності та лексичні одиниці, що є 

компонентами словникової дефініції та виражають ці семи. Наприклад, при 

дефініційному аналізі емотивного ад’єктива dreary з обраних 

лексикографічних джерел були виписані всі його словникові тлумачення, які 

представляють семи, що формують лексичне значення цієї одиниці: boring 

and making you feel unhappy (CALD); if you describe something as dreary, you 

mean that it is dull and depressing (CCADE); making you feel bored or unhappy 

(MED); dull and making you feel sad or bored (LDCE); that makes you feel sad; 

dull and not interesting (OALD). Таким чином, у дефініції цього емосемізму 

відображені елементарні одиниці плану змісту, які безпосередньо складають 

його значення у мові.  

Одним з основних завдань дослідження є опрацювання та порівняння 

вокабулярних визначень досліджуваних слів з метою виявлення подібності і 

розбіжності в їхній структурі, адже у межах ЛСП емотивних прикметників 

всі елементи мають спільні та диференційні семантичні компоненти. Цей 

http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=making
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=you
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=feel
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=bored
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=or
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=unhappy
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метод виявився плідним для дослідження у зв’язку з тим, що ад’єктивні 

лексичні одиниці на позначення емоцій людини не є чітко організованим 

утворенням, у ньому важко визначити опозиції за семантичними ознаками.  

Отже, звернення до словникових дефініцій є необхідним і обґрунтованим, 

адже дефініційний аналіз семантики досліджуваних одиниць дає змогу 

виокремити найвагоміші риси її складових компонентів і зв’язків між ними. 

 

 

2.3 Використання компонентного аналізу при дослідженні семантики 

емотивних прикметників 

 

Компонентний аналіз має безпосередній зв’язок із класичними 

методами вивчення лексики, та особливо, на думку деяких лінгвістів [208], з 

її лексикографічним представленням значень слів і теорією поля 

у лінгвістиці. Компонентний аналіз є методом дослідження змістової сторони 

понятійних одиниць мови, що передбачає поділ значення на мінімальні 

семантичні складові з метою вияву та представлення їхньої семантичної 

структури [83, с. 332].  

Компонентний аналіз лексики дозволяє розглядати семантику певних 

частин мови у світлі польового методу їх дослідження: основні принципи 

структурування конституентів певного ЛСП, залежно від їх розташування 

відносно центра поля та його периферії, безпосередньо застосовуються для 

вивчення їхньої семантичної структури. Використання цього аналізу для 

виявлення та опису семантичних компонентів слів однієї мікросистеми дає 

змогу виокремити основне слово-ідентифікатор, що є домінантою групи та 

відповідних до неї підгруп, які об’єднуються за принципом загальних 

компонентів значення, притаманних словам цих лексичних утворень.  

Компонентний аналіз є також досить продуктивним при вивченні 

структурування лексичного значення слова та визначення мінімальних 

семантичних складових (сем), які його втілюють у вигляді певної чітко 
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організованої структури, у межах якої значущість компонента визначається 

його відношенням до інших компонентів цього лексико-семантичного 

утворення. Цей аналіз передбачає дослідження значення слів із метою 

визначення компонентів змістової сторони словесних знаків, яку науковці 

(Л.М. Васильєв, Л.О. Новиков, Г.А. Уфімцева) розлядають як структуру, що 

складається із семем, або лексико-семантичних варіантів.  

Таким чином, лексико-семантичні варіанти слова утворюють його 

сукупне значення, перебуваючи між собою у відносинах семантичної 

продуктивності та характеризуються безперервним зв’язком із позамовною 

дійсністю. Мінімальні та неподільні компоненти значення, які структурують 

лексико-семантичний варіант, називають семами. Загалом, при 

співвідношенні з певним ЛСП, лексема може належати до нього повністю 

всім своїм значенням або декількома чи одним лексико-семантичним 

варіантом, за допомогою якого здатен активізуватися потенційний 

сигніфікативно-денотативний аспект дійсності, що відображається ним. 

Абстрактна категоріально-лексична сема, що міститься у значенні груп 

слів та на основі якої вони об’єднуються, є інтегральною семою. Значення 

семантично близьких слів різняться диференційними семами. Основною 

відмінністю між інтегральними та диференційними семами є те, що до 

перших належать компоненти значення, спільні для всіх членів поля (групи), 

які встановлені на основі протиставлення слів цього ЛСП словам, що не 

входять до нього, тоді як останні утворюють опозиції між лексемами одного 

ЛСП. 

Залежно від функції, яку виконують семи, деякі науковці [49; 98] 

виокремлюють такі їх види, як парадигматичні та синтагматичні (відповідно 

до типу відношень, які вони виражають у мовній системі); ядерні та 

периферійні (залежно від ступеня відношення до значення, яке вони 

пояснюють); домінантні та залежні (відповідно до характеру відносин 

у межах певного ЛСП); обов’язкові та факультативні (залежно від 
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ступеня їхньої фіксації у значенні слова); експліцитні та імпліцитні 

(відповідно до способу маніфестації у мові та мовленні).  

Компонентний аналіз, що використовується у цій праці у поєднанні 

з аналізом словникових дефініцій, дозволяє виявити емотивний компонент 

значення в тлумаченнях ад’єктивних лексем. Перед безпосереднім аналізом 

значень лексичних одиниць важливим завданням дослідження є операція 

складання найповнішої дефініції певного значення на основі даних різних 

словників. Метою цієї операції є наведення змісту досліджуваного значення 

у найбільш експліцитній формі мовного вираження з врахуванням усіх 

компонентів, вказаних словниками, завдяки чому можливо розглядати 

структуру лексичної одиниці зі збереженням її основного змісту. Наприклад, 

визначення прикметника frightened у перехідному варіанті значенні виглядає 

так: 

1) Feeling fear or worry (CALD) – той, що відчуває страх або 

хвилювання. 

2) If you are frightened, you are anxious or afraid, often because of 

something that has just happened or that you think may happen (CCADE) – якщо 

ви налякані, ви хвилюєтеся або боїтесь, часто через те, що щойно трапилося 

або щось, що, ви гадаєте, може трапитися. 

3) Feeling afraid; scared (LDCE) – той, що боїться; переляканий. 

4) Feeling or showing fear, especially suddenly; very nervous or worried 

(MED) – той, що відчуває або виражає страх, особливо несподівано; дуже 

знервований або збентежений. 

5) Afraid; feeling fear (OALD) – наляканий; той, що відчуває страх. 

Очевидним є те, що дефініції різних словників не мають принципових 

відмінностей, окрім повноти та розгорнутості, адже всі вони описують стан 

людини, охопленої страхом. Таким чином, їхнє об’єднання та перетворення, 

що виражатиме цей стан, можна сформулювати так: afraid or nervous, 

suddenly feeling fear or worry. Завдяки використанню компонентного аналізу, 

значення лексичних одиниць відображаються у вигляді об’єднання 
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елементів, в якому деякі компоненти виконують домінувальну роль, інші – 

другорядну (субординативну). Наприклад, у значенні прикметника frightened 

домінувальним компонентом є слово afraid, його зміст представлений семами 

feeling fear, worry, а другорядним компонентом – suddenly. І оскільки при 

дослідженні семантики емотивних лексичних одиниць розподіл їх на 

компоненти та інтеграція у лексико-семантичні групи проводяться 

паралельно, то на цьому етапі аналізу очевидною є належність прикметників 

frightened та afraid до лексико-семантичної групи, що об’єднує у своїх межах 

одиниці з домінувальним компонентом fear у їхніх значеннях: alarming 

(causing worry or fear); frightening (making you feel fear); blood-curdling 

(causing a feeling of extreme fear); creepy (causing an unpleasant feeling of fear 

or slight horror); dreadful (causing fear or suffering), тощо. 

До іншої рівноцінної групи належить такий прикметник, як furious та 

подібні до нього ад’єктиви з інтегральною ознакою anger у їхній структурі: 

furious (with great energy or anger); irritable (getting annoyed easily, showing 

anger); vexatious (difficult to deal with and causing a lot of anger, worry or 

argument) тощо. Для цієї групи характерною загальною семантичною 

ознакою є каузація злості, яка, поряд з іншими подібними семантичними 

ознаками, такими, як каузація страху, суму, радості, любові, здивування, 

утворює зміст узагальненої ознаки каузації емотивного стану, що формує 

загальне поле емотивності у системі англійської мови.  

Оскільки дослідження емотивної лексики на основі прикметників 

англійської мови має на меті визначення особливостей їхньої семантики, то 

віднесення їх до меж ЛСП не є легким завданням. Наприклад, такі ад’єктиви 

як good, bad, nice є досить широкими за своєю семантикою, яка виражає 

певну емоцію непрямо, а опосередковано: її антропонімічне спрямування та 

вираження ставлення, настрою чи стану людини підтверджує необхідність 

зарахування їх до ЛСП емотивних прикметників. У такому випадку ці 

ад’єктиви виявляють свою емотивну семантику у певному контексті, так 

само як і ад’єктивні одиниці, що виражають чи описують фізичні прояви 
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емоцій, риси характеру або темперамент людини, які безумовно є 

невід’ємною частиною ЛСП емотивних прикметників.  

Процедура компонентного аналізу передбачає зіставлення значень 

аналізованих лексичних одиниць, які ототожнюються за домінувальними 

ознаками їхніх семантичних структур і об’єднуються у певні ЛСГ. Необхідно 

зазначити, що при дослідженні ЛСП емотивних прикметників кожна група 

була детально вивчена за допомогою семантичного аналізу її членів, зокрема 

було розглянуто її структуру та особливості значення відповідних лексем, що 

входять до її складу.  

Для виокремлення лексико-семантичних груп у межах ЛСП емотивних 

прикметників у роботі застосовуємо метод ступінчастої ідентифікації, 

розроблений Е.В. Кузнєцовою [100]. Цей метод базується на методиці 

компонентного аналізу у поєднанні з використанням словникових дефініцій, 

а тому „прийом ступінчатої ідентифікації дозволяє визначити лексико-

семантичну групу слів як сукупність одиниць, що пояснюються через одні і 

ті ж слова-ідентифікатори” [147, с. 117]. Цей ідентифікатор може бути 

наявним безпосередньо у тлумаченні лексичної одиниці або ж проявлятися 

при її подальшій ідентифікації, а тому „слова, у значеннях яких вдалося 

виявити загальний ідентифікатор, будуть входити до лексико-семантичної 

групи, тоді як решта залишаються за її межами” [147, с. 118].  

Прикладом лексико-семантичної групи ЛСП емотивних прикметників є 

група „Love”, одиниці якої об’єднуються однойменною емотивною 

архісемою, адже при аналізі словникових одиниць цієї групи слово-

ідентифікатор love є найчастотнішим поряд з такими ідентифікаторами, як 

affection, likeness, fondness, amour. 

Що стосується ЛСП емотивних прикметників загалом, дефініційний та 

компонентний аналіз його членів показав, що інтегральною семою в їхній 

структурі є emotion. Для адекватного опису та дослідження вказаного ЛСП 

необхідно провести глибинний семантичний аналіз словникових тлумачень 

цієї семи, які відображають наступні його значення: 
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1) A strong feeling such as love or anger, or strong feelings in general 

(CALD). 

2) An emotion is a feeling such as happiness, love, fear, anger, or hatred, 

which can be caused by the situation that you are in or the people you are with; 

emotion is the part of a person’s character that consists of their feelings, as 

opposed to their thoughts (CCADE). 

3) A strong human feeling such as love, hatred, or anger (LDCE). 

4) A feeling that you experience, for example love, fear, or anger (MED). 

5) A strong feeling such as love, fear or anger; the part of a person’s 

character that consists of feelings (OALD). 

Очевидно, що дефініції цього поняття можна об’єднати, встановивши 

їхнє загальне визначення: a strong feeling subjectively experienced by a person 

such as love, anger, happiness, fear, hatred. Дослідження дефініцій семи 

emotion показало, що найближчою до неї є сема feeling, яка має наступні 

значення: 

1) Emotion or emotions, especially those influenced by other people 

(CALD). 

2) A feeling is an emotion, such as anger or happiness; your feelings about 

something are the things that you think and feel about it, or your attitude towards 

it; when you refer to someone’s feelings, you are talking about the things that 

might embarrass, offend, or upset them; feeling for someone is love, affection, 

sympathy, or concern for them (CCADE). 

3) An emotion that you feel, such as anger, sadness, surprise or happiness; 

someone’s feelings are their thoughts, emotions, and attitudes; a belief or opinion 

about something, especially one that is influenced by your emotions (LDCE). 

4) An emotional state, for example joy, anger or happiness; an opinion that 

you have about something, especially when it is based on general thoughts rather 

than definite reasons (MED). 

5) Something that you feel through the mind or through the senses; 

an attitude or opinion about sth; a person’s emotions rather than their thoughts 
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or ideas; strong emotion; the ability to understand sb/sth or to do sth in a sensitive 

way; sympathy or love for sb/sth (OALD). 

Дефініції цього поняття можна об’єднати, запропонувавши їхнє 

загальне визначення: an emotional state or reaction such as anger, happiness, 

love, joy, affection, sympathy, sadness, surprise. Таким чином, у визначеннях 

цих двох понять відображаються інтегральні елементи ЛСП ад’єктивних 

емосемізмів, до яких належать наступні емосеми: love, hatred, anger, 

happiness, fear, affection, joy, sympathy, sadness, surprise. Ці емосеми слугують 

безпосередніми ідентифікаторами при виокремленні відповідних лексико-

семантичних груп, а тому за їхньою допомогою на матеріалі дослідження 

здійснюється класифікаційний аналіз із застосуванням процедури ступінчатої 

ідентифікації для встановлення повного списку конституентів ЛСП 

емотивних прикметників.  

Дефініційний аналіз визначень цих понять показав, що деякі з них є 

дуже близькими: joy-happiness, anger-hatred, love-affection-sympathy, а тому 

доцільним вважаємо їх об’єднання з метою зосередження на найбільш 

загальних домінантних семах, що дозволять виокремити основні лексико-

семантичні групи у межах ЛСП ад’єктивних емосемізмів шляхом 

компонентного аналізу, адже саме цей метод передбачає виявлення 

в значеннях слів основних схем, з яких складається зміст. Із цією метою 

первинний список основних емосем був звужений до наступного переліку: 

anger, fear, joy, love, sadness, surprise. Саме на основі цих домінантних сем 

та присутності їх у семантиці 2937 одиниць, належних до ЛСП ад’єктивних 

емосемізмів, були виокремлені такі основні лексико-семантичні групи: 

1) ЛСГ прикметників із емотивною семою „Joy”: beatific, enraptured, 

exalted, glad, joyous, triumphant.  

2) ЛСГ прикметників із емотивною семою „Love”: affectionate, cloying, 

doting, infatuated, lovable, mawkish, romantic, unlovable. 

3) ЛСГ прикметників із емотивною семою „Surprise”: agape, pop-eyed, 

surprised, amazed, nonplussed, staggered, thunderstruck. 
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4) ЛСГ прикметників із емотивною семою „Anger”: acrimonious, 

annoyed, berserk, blistering, embittered, indignant, resentful. 

5) ЛСГ прикметників із емотивною семою „Fear”: afraid, alarming, 

blood-curdling, dauntless, fearless, formidable, creepy, dreaded, wide-eyed.  

6) ЛСГ прикметників із емотивною семою „Sadness”: affecting, dolorous, 

heartrending, moved, piteous, soulful, touching. 

Таким чином, використанням компонентного аналізу та методу 

ступінчатої ідентифікації при дослідженні мовних засобів її репрезентації 

було виокремлено багатокомпонентну структуру ЛСП емотивних прикметників 

та проведено лексико-семантичну класифікацію членів цього поля, 

результатом якої виявилися шість основних ЛСГ ад’єктивних емосемізмів, 

що активно функціонують у сучасній англійськомовній картині світу для 

позначення таких емотивних станів, як Anger (гнів, розлючення), Fear (страх, 

жах), Joy (радість, щастя), Love (любов, кохання), Sadness (сум, горе), 

Surprise (здивування, подив).  

Необхідно зазначити, що всі групи мають досить неоднорідну 

поліцентричну структуру, а тому можуть містити у собі емотивні елементи, 

що є близькими до них за значенням і втіленням певної емоції в мові. 

Зауважимо, що структурна організація значення емотивних лексичних 

одиниць та їх порівняння є пріоритетним у цьому дослідженні, яке, 

безумовно, передбачає обов’язкове використання компонентного аналізу 

задля висвітлення змістового об’єму лексичного значення ад’єктивних 

емосемізмів у складі поля загалом і у структурі певних лексико-семантичних 

груп зокрема, завдяки чому виявляється специфіка втілення цього відрізку 

позамовної дійсності у межах англійськомовної картини світу. 

Таким чином, використання компонентного аналізу забезпечує 

вивчення семантичного наповнення досліджуваного ЛСП, а також вивчення 

семантики мотивувальних основ, що беруть безпосередню участь у творенні 

відповідних значень слів, тобто з’ясування словотвірного аспекту 

функціонування англійських емотивних прикметників, метою якого є 
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визначення особливостей їхніх словотвірних основ і формантів та порівняння 

композиційної семантики мотивувальної основи та похідної одиниці.  

 

 

2.4 Аналіз словотвірного потенціалу ад’єктивних емотивних одиниць 

 

Систематичне вивчення словотвірних особливостей англійських 

емотивних прикметників передбачає їх розгляд у вигляді структури, що 

характеризується одночасно як цілісністю, так і подільністю. У цій праці 

компонентний аналіз на основі словникових дефініцій поєднувався зі 

словотвірним аналізом, за допомогою якого верифікувалися виділені ознаки 

емотивних одиниць, адже „здається сумнівним, щоб семасіолог, що має у 

своєму розпорядженні різноманітні інструменти дослідження лексичних 

значень, заздалегідь обмежував себе тільки одним із них… а тому розумне 

поєднання різноманітних способів опису є для сучасної семасіології 

нагальною необхідністю” [98, с. 66]. 

Словотвірний аналіз слова базується на словотвірному моделюванні 

та полягає у виявленні та дослідженні синхронних словотвірних зв’язків 

у межах певної лексичної одиниці. Варто зазначити, що у дослідженні 

проводиться саме словотвірний, а не морфемний аналіз, основною 

відмінністю якого від останнього є виокремлення у структурі слова тільки 

двох членів, незалежно від кількості морфем – словотвірної основи та 

форманта, пов’язаних між собою певними структурно-семантичними 

відношеннями. Таким чином, при вказаному підході до вивчення лексичних 

одиниць одночасно необхідно враховувати їхню структуру та семантику.  

Під час словотвору складні семантичні процеси відбуваються не тільки 

між твірним і похідним словом, але й внутрішньо між мотивувальною 

основою (коренем слова) та афіксом, адже його значення „завжди 

визначається за допомогою посилання на значення первинної основи, а не 

через прямий опис відповідного предмета дійсності” [34, с. 14].  
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На думку О.С. Кубрякової [96], розподіл інформації у поверхневій 

структурі похідного слова підпорядковується правилам, адже частина 

інформації є імплікованою, а тому інколи необхідно здогадатися, що саме 

імплікується під реально представленою складовою (коренем чи афіксом) 

похідного слова. Від семантичних факторів залежить можливість поєднання 

компонентів похідного слова, яке умотивовується семантично і структурно. 

Ці компоненти обов’язково впливають один на одного та підпорядковуються 

певним граматичним правилам. Зауважимо, що процеси зміни слова у 

функційній парадигмі, зазвичай, не призводять до значних відмінностей між 

твірною та похідною формами, у той час як у словотвірній парадигмі вони 

характеризуються значними змінами.  

Словотвірною основою може виступати просте або похідне 

мотивувальне слово чи словосполучення, тоді як словотвірний формант 

втілює сукупність формальних ознак, що відрізняють похідне слово від 

мотивувального. Основним завданням аналізу є визначення мотивувальних 

основ, їхніх семантичних і формальних відношень з похідними та 

дослідження основних словотвірних моделей утворення нових слів, які 

розглядаються як сукупність словоформ, тобто окремих лексем. У цій праці 

було досліджено іменникові, дієслівні, прикметникові, прийменникові, 

прислівникові, вигукові та числівникові мотивувальні основи, які 

відрізняються різним ступенем продуктивності при творенні похідних 

ад’єктивних емосемізмів.  

Афіксальні похідні ад’єктивні одиниці на позначення емоцій людини 

містять ознаки, характерні для всієї системи похідних одиниць, а також деякі 

специфічні риси. На основі компонентного аналізу цих одиниць можливо 

визначити прототипні значення їхніх мотивувальних основ і афіксів, а також 

сукупні системні значення вмотивованих ад’єктивів.  

Словотвірна система мови є найвищим рівнем категоризації [67, с. 21], 

а тому вона детермінує певний набір словотвірних реалій, які співвідносяться 

між собою та мають певні параметри, що перебувають у безпосередній 
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взаємодії. При дослідженні словотвірного аспекту функціонування 

ад’єктивних емосемізмів в англійськомовній картині світу за основу було 

обрано наступні критерії, розроблені відомим лінгвістом Г. Марчандом [229]: 

1) кожна похідна основа передбачає мотивувальну основу; 

2) похідна основа повинна співвідноситися з мотивувальною 

структурно та семантично; 

3) відношення похідності між цими основами (похідною та 

мотивувальною) повинні бути типізовані за допомогою словотвірного ряду чи 

моделі (об’єднання слів, що характеризується ознаками похідності); 

4) афіксальний словотвір в англійській мові базується, в основному, на 

бінарному поділі похідного слова на словотвірний афікс та мотивувальну 

основу, яка часто збігається з певною лексичною одиницею, що самостійно 

функціонує у цій мові. 

Як умотивований знак похідне слово вимагає звернення до мотивуючої 

основи для пояснення його значення, адже прості слова, які є основою для 

формування лексикону, виконують роль базису для вивчення словотвірної 

номінації. При такому підході на першому плані є вивчення ролі словотвірної 

моделі як ядра словотвірної системи, адже, будучи складним структурно-

семантичним утворенням, вона здатна відтворити усі зв’язки та відносини 

частин, що існують в її межах. При цьому формування значення похідного 

слова відбувається не тільки на основі семантики його складових, але й за 

рахунок семантики самої словотвірної моделі, яка одночасно враховує і 

структуру, і значення окремих лексичних одиниць. Усі похідні слова як 

номінативні одиниці мають одну особливість: їхня семантика є настільки 

єдиною, що її надзвичайно важко передати аналітичними засобами.  

Як вторинна одиниця найменування похідне слово опирається на готові 

знаки мови та структурно вмотивовується ними, а тому визначення його 

значення не можна зводити до простої операції поєднання значень 

мотивувального слова і форманта, адже похідна одиниця демонструє 
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специфічну смислову структуру, яка виявляє характер її зв’язку з 

позначуваним предметом або явищем дійсності [97, с. 15–16]. 

Першочерговим завданням словотвірного аналізу похідних емотивних 

прикметників було визначення їхньої словотвірної співвіднесеності з 

мотивувальними основами, адже кожне похідне та мотивувальне слово є 

найближчими за структурою та семантикою у межах ЛСП. Вагомим 

свідченням цього є те, що значення похідного слова завжди можна пояснити 

через посилання на значення мотивувального, тобто воно є, по суті, 

семантично вмотивоване ним. Таким чином, словотвірна співвіднесеність, 

яка, зазвичай, є типовою для певної групи слів, показує єдність формального 

та семантичного аспектів у структурі похідних емотивних прикметників.  

При словотвірному аналізі ад’єктивних емосемізмів було встановлено 

лексико-граматичний характер мотивувальних основ (іменники, дієслова, 

прикметники, прислівники, прийменники, вигуки, числівники), виокремлено 

їхні словотвірні форманти (афіксальні морфеми) та притаманні їм основні 

моделі словотвору (суфіксальна, префіксальна, префіксально-суфіксальна, а 

також моделі утворення складних і складнопохідних слів). 

Кожна похідна емотивна одиниця становить бінарну конструкцію, яка 

складається з двох елементів, причому роль форманта у ній є досить 

вагомою – саме за його допомогою утворюється нове слово. Проте необхідно 

зазначити, що словотвірні афікси, які відіграють роль формантів при 

утворенні нових ад’єктивних емосемізмів, повинні розглядатися окремо від 

формоутворювальних афіксів, основним завданням яких є не словотвір, а 

власне відображення форми слова.  

Важливим етапом словотвірного аналізу є встановлення семантичних 

відношень мотивувального та похідного слів і визначення їхнього 

словотвірного значення. Отже, смислові відношення між компонентами 

структури похідного емотивного прикметника будуються наступним чином: 

1) семантика мотивувального слова повністю зберігається та 

переходить в іншу частину мови (наприклад, compassion (n): a strong feeling 
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of sympathy for people who are suffering and a desire to help them – 

compassionate (adj): feeling or showing sympathy for people who are suffering); 

2) значення похідного слова уточнює значення мотивувального, не 

змінюючи при цьому його належності до певної частини мови (наприклад, 

sensitive (adj): easily offended or upset – hypersensitive (adj): very easily offened); 

3) лексичне значення похідного повністю збігається зі значенням 

мотивувального слова чи словосполучення (наприклад, to feel good (idm): to 

feel happy, confident etc. – feel-good (adj): making you feel happy and pleased 

about life);  

4) похідне слово має принципово нове значення, яке повністю 

відрізняється від семантики мотивувальної одиниці (наприклад, blood (n): 

the red liquid that flows through the bodies of humans and animals – bloody (adj): 

a swear word that many people find offensive that is used to emphasize a comment 

or an angry statement). 

Таким чином, за допомогою словотвірного аналізу було визначено 

словотвірний потенціал ад’єктивних емотивних одиниць, що активно 

функціонують в анлійськомовній картині світу, та відображено семантичні 

відношення між вихідними та отриманими елементами. 

 

 

2.5 Метод кількісних підрахунків у вивченні емотивної лексики 

 

При дослідженні функціонування емотивних прикметників в 

англійськомовній картині світу виникає необхідність встановити об’єктивні 

кількісні характеристики їхнього вживання в мові. І оскільки мова – це 

ймовірнісна, а не жорстко детермінована система [138], то для її пізнання 

розроблено квантитативні (кількісні) методи аналізу, пов’язані з дослідженням 

частотних, ймовірнісних та інших неологічних характеристик.  

Саме для наочності та чіткого визначення основних результатів 

дослідження певного мовного явища використовують методи кількісного 
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аналізу [109], адже квантитативна обробка матеріалу допомагає визначити 

кількісно-якісні особливості вживання певних груп лексики у мові. У такому 

випадку, на думку деяких вчених [25], лінгвістична наука займається 

виявленням та описом кількісних характеристик і закономірностей мови та 

мовлення, ґрунтуючись на факті, що певні кількісні характеристики, а також 

функціональні залежності між ними, отримані на обмеженій вибірці, 

характеризують мову загалом або окремі її функціональні стилі. 

Звернення лінгвістичної науки до кількісного методу аналізу мовного 

матеріалу допомагає правильно організувати дослідження та спостереження, 

забезпечуючи точність і достовірність висновків. Слід зазначити, що у цій 

розвідці за основу взято саме метод кількісних підрахунків, який, на відміну 

від статистичних методів, передбачає безпосередній підрахунок частоти 

вживання ад’єктивних мовних одиниць без використання формул, які є 

дієвішими для виявлення функціонування одиниць мовлення, а не мови. 

Кількісний метод аналізу лексики дає можливість осягнути квантитативні 

характеристики об’єкта дослідження, побачити за кількісними ознаками 

якісні, розкрити одну з рис діалектики у мовних явищах – перехід кількісних 

показників у нову якість [124, с. 18]. Таким чином, одержавши методом 

кількісного підрахунку дані щодо функціонування ад’єктивних мовних 

одиниць, наприклад, у межах однієї лексико-семантичної групи, їх можна 

зіставити з кількісними показниками ад’єктивів у межах іншої, завдяки чому 

отримуємо чіткі критерії для висновків про семантичне наповнення ЛСП 

емотивних прикметників. За таким же принципом у праці аналізуємо 

продуктивність словотвірних афіксів та моделей похідних ад’єктивних 

емосемізмів, а також оцінну семантику основних груп прикметників. Отже, 

процедуру кількісних підрахунків ми застосовуємо на всіх етапах роботи 

з метою унаочнення основних результатів та висновків дослідження. 

Результати застосування кількісних методів дослідження подаємо у вигляді 

таблиць та діаграм.  
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За допомогою методу кількісних підрахунків було встановлено 

найпродуктивніші словотвірні моделі та афікси, що беруть найактивнішу 

участь в утворенні нових емотивних ад’єктивів, та з’ясовано деякі інші 

важливі квантитативні характеристики одиниць ЛСП емотивних прикметників. 

Зокрема, було підраховано, що в ЛСП емотивних прикметників найбільшу 

частину становлять прикметники з негативною оцінною семантикою, 

а більшість емотивних прикметників є похідними словами. 

Таким чином, використання кількісного аналізу слугує безпосереднім 

узагальненням результатів дослідження та використовується з метою 

диференціації ад’єктивної лексики. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Розвиток науки про емоції повинен супроводжуватися зверненням 

науковців до тих методів дослідження, що найбільше відповідають 

поставленим цілям та визначають специфічний підхід до об’єкта 

дослідження, зокрема взаємозв’язку мови та емоцій, а тому у роботі 

проводиться поетапне виконання зумовлених метою дослідження завдань 

з опорою на дефініційний, компонентний, кількісний і словотвірний аналізи. 

2. Лексико-семантична система англійської мови налічує, за нашими 

підрахунками, близько десяти тисяч двохсот прикметників, виокремлених 

методом суцільного вибирання з сучасних тлумачних англомовних 

словників, для яких характерна максимальна інформативність та повнота 

тлумачень слів. 

3. Використання дефініційного аналізу дозволяє з’ясувати природу 

англійських ад’єктивних емосемізмів, виявити основні їхні характеристики, 

встановити диференційні ознаки та їхню роль (домінувальну чи другорядну) 

в структурі значень слів. 
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4. Компонентний аналіз, який ми використовуємо у розвідці разом 

із аналізом словникових дефініцій, дозволяє виявити емотивний компонент 

значення у тлумаченнях ад’єктивних лексичних одиниць, причому процедури 

розкладання лексичних одиниць на компоненти та інтегрування їх у лексико-

семантичні групи проводяться паралельно.  

5. За допомогою компонентного аналізу та методу ступінчатої 

ідентифікації на основі дослідження мовних засобів її репрезентації 

виокремлюється багатокомпонента структура ЛСП та проводиться лексико-

семантична класифікація членів цього поля. 

6. Основним завданням словотвірного аналізу емотивних прикметників 

є визначення мотивувальних основ, їхніх семантичних і формальних 

відносин з похідними та дослідження основних словотвірних моделей 

утворення нових слів, які розглядаємо як сукупність словоформ, тобто 

окремих лексем. При такому підході до вивчення лексичних одиниць 

одночасно враховується їхня структура та семантика.  

7. При дослідженні функціонування емотивних прикметників 

в англійськомовній картині світу ефективними є методи кількісного аналізу, 

які слугують основою для унаочнення та чіткого визначення основних 

результатів дослідження, що подані у вигляді таблиць та діаграм, адже саме 

квантитативна обробка матеріалу допомагає визначити кількісно-якісні 

особливості вживання анлійських ад’єктивних емосемізмів. 

Розглянуті у розділі питання висвітлюються у наступних публікаціях 

автора: [56; 59]. 
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РОЗДІЛ 3 

СЕМАНТИКА ЕМОТИВНИХ ПРИКМЕТНИКІВ 

У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

Опис ад’єктивної лексики пов’язаний із певними труднощами, адже 

особливий характер номінації прикметників [181], які мають складну 

семантичну структуру, надає їм особливої ваги серед лексичних одиниць 

мови, наближаючи до універсальних знаків. Проблемам дослідження 

функціонування прикметників у мові присвячені праці таких відомих 

науковців, як О.М. Вольф [35], К.В. Рахіліна [154], З.А. Харитончик [191], 

О.І. Юрченко [211], D. Bolinger [217], A. Gleby [222], Z. Vendler [244] та 

багатьох інших. У їхніх працях описується особливий статус прикметника, 

проте його граматика і семантика досі викликають багато суперечок, а тому 

трактуються по-різному. Особливо це стосується емотивних прикметників, 

які мають самостійне емотивне значення, виражаючи при цьому емоції, 

почуття та оцінку мовцем навколишньої дійсності та створюючи відповідне 

прагматичне навантаження у реченні. Цей особливий шар лексики перебуває 

у центрі уваги таких лінгвістів, як М.Г. Апресян, М.Я. Блох, І.І. Квасюк, 

О.Н. Кравченко, які досліджують його основні характеристики та функції у 

мові, проте словотвірний аспект вивчення ад’єктивних емосемізмів і досі не 

з’ясовано. 

 

 

3.1 Семантичні особливості англійських емотивних прикметників 

 

Традиційно прикметником вважають частину мови, яка позначає 

ознаку, властивість, якість предмета, а також відношення чи оцінку. 

Специфічною характеристикою прикметників як неоднорідного класу є 

значущість, яка може функціонувати як якість, що закладена у саму природу 

предмета, або як якість, що виводиться з відношення до предмета, обставини 
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чи дії [35, с. 151–152]. Відповідно до цієї характеристики ад’єктиви поділяють 

на якісні та відносні, вони виконують при цьому важливу роль – модифікують 

або уточнюють референт, не вказуючи безпосередньо на нього, а також 

оцінюють його [35, с. 46]. Звідси робимо висновок, що прикметники, які 

називають ознаку, властивість чи якість предмета, є якісними, а ті, що 

характеризують предмет через його відношення до інших предметів, є 

відносними. Саме якісні прикметники відповідають за прагматичний аспект 

висловлювання, який охоплює емоцію та оцінку мовця. 

За своєю семантикою прикметники є надзвичайно багатоплановими: 

від власне оцінних (хороший/поганий) до позбавлених оцінного значення 

взагалі (відносні прикметники). Визначальною властивістю, що 

безпосередньо впливає на вживання прикметників у мові, є їхній 

предикатний характер, який полягає у позначенні ними власне ознаки та 

оцінки, що реалізуються разом у межах одного висловлювання, завдяки чому 

ад’єктиви об’єднуються в один клас. Здатність прикметника бути у складі 

предиката, на думку О.М. Вольф [35, с. 46], є логічною основою прикметника 

як лінгвістичної сутності, яка стала предметом досліджень таких науковців 

як Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телія, Г.А. Уфімцева та інших. Праці цих лінгвістів 

доводять, що „прикметники не мають власної сфери предметної 

співвіднесеності, тобто не мають денотатів, а тому сферою їхнього вживання 

є все коло денотатів, що мають відповідну ознаку” [35, с. 3–4]. Таким чином, 

прикметники як особливий клас слів є, на думку деяких лінгвістів [182], 

семантично несамостійними, а тому надзвичайно мобільними, що зумовлено 

такою особливістю предикатів як відцетрованість їхнього понятійного змісту 

та прагнення до відриву від денотата. Саме несамостійність та залежність 

прикметника від іменника сприяє значному ускладненню його семантичної 

структури та появі у ньому похідних значень, у тому числі і переносних, що 

надзвичайно ускладнює дослідження сфери їх уживання.  

Що стосується лексичного значення прикметників, то завдяки 

особливості поєднання в їхній структурі семантичної та прагматичної 
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функцій, беззаперечним є те, що конотативний компонент для слів цієї 

частини мови є визначальним. Отже, семантична спеціалізація ад’єктивних 

одиниць, спричинена потенційно закладеною в них комунікативною 

функцією, зумовлює превалювання в їхніх значеннях таких елементів як 

емотивні, оцінні, експресивні, які складають основу конотативного 

компонента. Таким чином, ад’єктивні одиниці поєднують предметно-

логічний і емоційно-оцінний зміст у своїй структурі, а відповідно семантику 

та прагматику, яка є особливо очевидною у підкласі якісних прикметників, 

які, на думку О.М. Вольф [35, с. 9], є „чистими, класичними предикатами”, що 

вводять у вислів прагматичний аспект, включаючи у нього оцінку мовця як 

суб’єкта висловлювання. У такому значенні прикметники є емотивними та 

антропонімічними, тобто такими, що стосуються безпосередньо людини, 

виражаючи її настрій, стан, ставлення до себе та навколишньої дійсності. 

Власне ставлення та почуття людини до інших людей, речей і подій 

показують, як вона їх оцінює, завдяки чому виявляється зв’язок емоції та 

оцінки у процесі комунікації.  

Маючи значне модальне навантаження і нерідко невизначене 

предметно-логічне значення, емотивні прикметники стають частиною 

особливого пласту слів – афективної лексики, наближаючись до вигуків, які є 

чистими знаками емоцій. Таким ад’єктивним одиницям властиве постійне 

емотивне і оцінне значення, контекстуально незалежне на відміну від 

емоційно-забарвлених прикметників, емотивність яких виникає, зазвичай, 

при асоціативному зв’язку внаслідок частого вживання у певних контекстах. 

Основою для дослідження, відображеного у цій розвідці, є високий ступінь 

вираження прикметником емоції та емотивної оцінки безпосередньо своїм 

прямим значенням, яке передбачає їхню обов’язкову наявність у структурі 

цих одиниць. 

Оскільки прикметники, на думку науковців [35; 171; 191; 212], є досить 

несамостійною частиною мови, основне призначення якої полягає у 

повідомленні про предметні властивості та характеристики певних об’єктів, 



 93 

то вони „завжди передбачають іменник” [33, с. 123–125], позначаючи через 

взаємодію з ним предмети та явища навколишнього світу. Отже, сфера 

значень прикметників тісно пов’язана зі значенням іменника як 

безпосереднього носія певної ознаки, за яку відповідає субстантив, адже 

ознака не може існувати ізольовано, а тільки у взаємодії з денотатом, тобто 

предметом чи подією, що мають цю ознаку. Не виключенням є і ад’єктивні 

емосемізми, адже дефініційний аналіз їхніх словникових тлумачень, зокрема 

ілюстративних частин статей, показав, що вони часто реалізують свої 

значення у поєднанні з такими іменниками: 

1) Конкретні іменники – назви неістот, що позначають емоційні та 

поведінкові реакції: a hangdog (= unhappy or ashamed, especially because of 

feeling guilty) look/expression (CALD); a beaming (= very wide and happy, or 

someone who is smiling in this way) smile (CALD); a blank (= showing no 

understanding or no emotion in the expression on your face) stare/expression 

(OALD); a despairing glance/cry (CALD), he stared into her cold (= not showing 

kindness, love or emotion and not friendly) blue eyes (CALD); a harsh 

(= unpleasant, unkind, cruel or unnecessarily severe) voice (OALD); a confiding 

tone/whisper (CALD); a cordial (friendly, but formal and polite) smile/greeting/ 

welcome (CALD); to give a curt (= rude as a result of being very quick) nod/reply 

(MED) тощо. Вказані лексеми ілюструють фізичне вираження переданих 

прикметником емоційних станів та відображають емоції, настрій людини 

через її голос, поведінку, жести тощо.  

2) Абстрактні іменники широкої семантики, що позначають факти 

та події реального світу; an amazing (= extremely surprising) coincidence 

(OALD); the humane (= showing kindness, care and sympathy towards others, 

especially those who are suffering) way of dealing with a suffering animal 

(CALD); an astounding (= very surprising or shocking) fact/decision/revelation 

(OALD); the holiday was a welcome (= you are pleased to have or do it) 

change/break/relief (LDCE); her words had a soothing (= making you feel calm) 

effect (CALD); the advertising world can be a very cut-throat (= not involving 
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considering or worrying about any harm caused to others; fierce) business 

(CALD); abortion is a highly charged (= causing strong feelings and differences of 

opinion or, more generally, filled with emotion or excitement) issue (CALD); an 

intriguing (= very interesting because of being unusual or mysterious) possibility/ 

question (OALD) тощо. Ці слова відображають абстрактне вираження 

названих прикметником почуттів, передають емоційний стан носія мови.  

3) Іменники, що позначають проміжки часу: a pleasant (= enjoyable, 

attractive, friendly, or easy to like) day/surprise (LDCE); she went through an 

agonizing (= causing extreme worry) week waiting for the test results (CALD); 

after several arid (= with little interest, excitement, or purpose that it makes you 

feel bored or unhappy) years, the company has started to become successful 

(CCADE); my most embarrassing (= making you feel embarrassed) moment was 

trying to introduce a woman whose name I couldn’t remember (CALD) тощо. Ці 

субстантивні одиниці вживаються з ад’єктивними емосемізмами, що 

відображають позитивну або негативну емотивну семантику у певних 

часових рамках. 

4) Іменники, що позначають міжособистісні стосунки: harmonious 

(= friendly and peaceful) relations between the country’s ethnic groups (CALD); 

a happy (= feeling, showing or causing pleasure or satisfaction) marriage/childhood 

(OALD); a toxic (= causing you a lot of harm and unhappiness over a long period 

of time) friendship (LDCE) тощо. Ці іменники вживаються з емотивними 

прикметниками дуже часто, адже вони безпосередньо відображають 

емоційну сферу життя людини – її відносини з іншими людьми.  

5) Абстрактні іменники зі значенням емоції чи почуття: he had the eerie 

(= strange in a frightening and mysterious way) feeling that he had met this 

stranger before (CALD); her frustrated (= feeling annoyed or less confident 

because you cannot achieve what you want) love for him (CALD); a niggling 

(= a slight feeling of worry or pain that does not go away) doubt/fear (OALD); 

wounded (= offended or upset by what someone has said or done) pride (LDCE); a 

nasty (= bad or very unpleasant) shock/surprise (OALD); a blessed (= bringing 
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you happiness, luck, or something you need) relief (LDCE) тощо. Вказані 

іменники мають безпосереднє відношення до сфери емоцій і почуттів носіїв 

мови, а тому прикметники, що їх супроводжують, відіграють роль 

підсилювачів, сприяючи ще яскравішому вираженню емоції чи почуття, яке 

відчуває людина. 

6) Конкретні іменники зі значенням місця: the cemetery is a gloomy 

(= unhappy and without hope) place (CALD); the cut-throat (= not involving 

considering or worrying about any harm caused to others; fierce) world of 

journalism (CALD); congenial (= friendly and pleasant) company/surroundings 

(OALD); it is a rather grey, colourless (= not exciting or not interesting) city, with 

few interesting sights (CALD) тощо. У поєднанні з цими субстантивними 

одиницями ад’єктивні емосемізми відображають емотивно-експресивний 

відтінок назви певного місця, пов’язані з ним емоційні асоціації мовця. 

Наступна діаграма (Рис. 3.1) ілюструює характерні для ад’єктивних 

емосемізмів поєднання із субстантивними одиницями. 

 

Рис. 3.1. Поєднання ад’єктивних емосемізмів із субстантивними одиницями 

 

Таким чином, уживаючись разом з певними іменниками, ад’єктивні 

емосемізми дають додаткову характеристику чи уточнення певному поняттю, 

передаючи його емотивні ознаки. Завдяки цій властивості прикметники 

беруть участь у створенні емотивних та оцінних дескрипцій, виконуючи при 
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цьому функцію уточнювачів, або модифікаторів, а тому семантика ад’єктивного 

емосемізму є структурною цілісністю, об’єднаною різноманітними 

гетерогенними компонентами з опорою на антропоцентричне спрямування її 

характеру.  

 

 

3.2 Характерні риси англійських ад’єктивних емосемізмів позитивної 

та негативної семантики 

 

Знак емоцій як один з основних параметрів їхнього лінгвального 

втілення відіграє визначальну роль при здійсненні їхньої диференціації, 

тобто поділу ад’єктивних емосемізмів на одиниці, що мають позитивну або 

негативну емотивну семантику.  

На думку О.С. Кубрякової, прикметники, що функціонують для 

позначення якості, властивості, ознаки та інших атрибутів предметів та явищ, 

розвивають на основі цієї семантики можливість представлення позначуваної 

ознаки з градуальною оцінкою її інтенсивності.  

Оцінка є відображенням думки про щось, судження про рівень чи 

значення певного предмета, встановлення його ступеня. Позитивна чи 

негативна оцінка є компонентом лексичного значення якісного емотивного 

прикметника та представляє „закріплене у семантичній структурі слова 

оцінне значення, яке реалізує ставлення мовної спільноти до співвіднесеного 

зі словом поняття чи предмета за принципом добре-погано, схвалення-

несхвалення тощо” [96, с. 117]. 

Емоційні процеси набувають позитивного або негативного характеру 

залежно від певної дії індивіда щодо нього самого, тобто у позитивному або 

негативному відношенні до його інтересів або потреб. Згідно теорії К. Оутлі, 

„щасливі” (англ. „happy”) позитивні емоції виникають, коли „плани 

погоджені між собою і непередбачені перешкоди усунені” [234, с. 44]. У 

різних мовних культурах позитивні емоції виражаються різними етносами 
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досить одноманітно та дифузно порівняно з негативними, які є завжди 

конкретними та виразними [233, с. 72–88].  

Позитивні емоції вважаються та сприймаються як мовна норма, а тому 

групи ад’єктивних емосемізмів, що містять позитивну семантику, описують 

емоційні стани, які спрямовані на повне або часткове задоволення актуальної 

потреби індивіда та виконують творчу роль у його житті, спонукаючи 

людину до досягнення різних цілей для себе у тій чи іншій життєвій ситуації. 

Саме такі емоції, як радість, щастя, задоволення, насолода завжди 

оцінюються людиною позитивно.  

Негативні емоції виникають, коли „відсутнє узгодження між планами, 

або не вдається здійснити план, або коли виникає проблема, для вирішення 

якої недостатньо існуючих ресурсів, або ж коли мета, що лежить в основі 

емоції, нездійсненна” [234, с. 44]. У такому випадку вони стимулюють 

активність, спрямовану на уникнення небажаної для суб’єкта дії, а також 

безпосередньо пов’язаних з нею неприємних переживань.  

До негативних емоційних станів належать емоції гніву, страху та суму. 

Саме вони викликають усвідомлення людиною того, що дійсна реальність не 

відповідає її бажанням чи потребам та є певним стимулом для намагання 

змінити ситуацію на краще, а тому допомагають їй адаптуватися у критичній 

ситуації. Негативні емоції є, на думку деяких вчених [233, с. 72–88], завжди 

конкретними, виразними та різноманітними. 

Прикметники з негативною оцінкою характеризуються виразністю, 

експресивністю, емотивною насиченістю та містять значення неправильного, 

поганого, невідповідного якимось загальноприйнятим принципам, вимогам 

тощо.  

Доведено, що всі мовні системи кваліфікують певні емоції як позитивні 

чи негативні за давно існуючими у цьому соціумі уявленнями про їхній 

характер, причину та місце серед інших емоцій, причому „позитивні явища 

сприймаються суспільством як норма і тому детально аналізуються, тоді як 
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негативні відхилення від норми викликають різке неприйняття, осуд і 

вимагають чіткої диференціації…” [153, с. 72].  

Необхідно зазначити, що емоційні переживання мають досить 

неоднозначний характер, а тому один і той самий об’єкт може викликати у 

носія мови суперечливі емоційні враження. У такому випадку мова йде про 

амбівалентність емоцій, яка спричинена різним впливом деяких 

особливостей об’єкта на потреби та цінності людини. Саме ця 

характеристика емоцій як психологічного феномену, опосередковуючись 

мовою, стає основною для відповідних опозицій емотивів. Наприклад, у 

семантиці емотивного прикметника cute явище амбівалентності виявляється 

у вигляді таких значень як „especially of something or someone small or young – 

pleasant and attractive” та „wishing to seem clever sometimes in a rude or 

unpleasant way” (CALD). 

Оцінка може бути об’єктивною (узуально закріплене та зафіксоване у 

словниках значення мовної одиниці) та суб’єктивною (використання її 

мовцем з метою висловлення особистого ставлення до певного факту). У 

нашій роботі за основу взято поняття об’єктивної оцінки, яка відображає 

кваліфікацію ознаки за шкалою „добре-погано” та приймається всіма носіями 

мови.  

Прикметники завжди припускають існування оцінної шкали, завдяки 

якій стає можливим поділ їх за оцінною семантикою. Емотивні прикметники 

актуалізують свої значення у мові внаслідок цього параметра та 

розподіляються на угрупування ад’єктивних емотивів позитивної, негативної 

або амбівалентної оцінки. В якості критеріїв присутності негативної чи 

позитивної оцінки у лексичному значенні емотивних прикметників є:  

а) система словникових позначень (наприклад, sodding (offensive) – 

used to express anger: Stupid sodding thing, why won’t it move? (CALD); 

cocksure (informal, disapproving) – too confident, in a way that is slightly 

unpleasant or rude: a cocksure young man (CALD); almighty (taboo, offensive) – 

used in the expressions shown in the example, to express surprise or anger: 
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Christ/God Almighty! What the hell do you think you are doing? (OALD); roguish 

(usually approving) (of a person) pleasant and amusing but looking as if they 

might do sth wrong: a roguish smile (OALD), тощо. 

б) показники оцінки, які є в лексикографічному тлумаченні значення 

слова (наприклад, wintry – unfriendly and disapproving: She gave a wintry smile 

(CALD); cheerful – describes a place or thing that is bright and pleasant and makes 

you feel positive and happy: The doctor’s waiting room was bright and cheerful 

with yellow walls and curtains (CALD); awesome – very good, enjoyable, etc.: 

I just bought this awesome new CD! (OALD); appalling – shocking; extremely 

bad: The prisoners were living in appalling conditions (OALD), тощо. 

в) афікси, які можуть вказувати на негативний чи позитивний відтінок 

прикметника (наприклад, -ish: зневага (oafish – stupid, rude or awkward 

(CALD), незадоволення (ticklish – difficult to deal with, and possibly 

embarrassing (OALD); -y: незадоволення (icky – unpleasant, especially to look it 

(CALD), cutesy – too pretty or attractive in a way that is annoying (OALD); -ie: 

зневага (girlie – a girl or woman who is girlie behaves in a silly way, for example 

by pretending to be shy and thinking about how she looks (LDCE), тощо. 

Проаналізувавши за таким принципом 2 937 ад’єктивних одиниць, 

вибраних методом суцільного вибирання із сучасних тлумачних словників 

англійської мови, ми помітили, що серед емотивних прикметників найбільшу 

частину становлять прикметники негативної оцінки, адже їхня кількість, за 

нашими підрахунками, склала 1 880 одиниць, тоді як ад’єктивні лексеми 

позитивної семантики налічують 910 слів, тобто вдвічі менше. Що стосується 

решти 147 ад’єктивних емосемізмів, то їхнє значення зводиться до 

вираження оцінки із вказівкою на обидві ознаки, тобто є проявом 

амбівалентності емотивних прикметників. Схематично співвідношення 

емотивних прикметників опозиційних знакових типів відображає наступна 

діаграма (Рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Співвідношення емотивних прикметників опозиційних знакових типів 

 

Таким чином, емотивні прикметники позитивної семантики становлять 

значну частину англійської ад’єктивної емотивної лексики (31 %), проте є 

менш чисельними, ніж прикметники негативної семантики, які становлять 

64 %. Очевидно, це пов’язано з тим, що ад’єктивні одиниці є найчастіше 

основними лексичними виразниками саме негативної оцінки, яка не є 

зовнішньою ознакою, а входить до структури лексичного значення 

емотивного прикметника. Ад’єктивні емосемізми становлять невід’ємну 

частину загальної негативної емотивної лексики, яка складається зі слів, що 

мають понятійну та емоційну співвіднесеність, вживаючись у мові з метою 

переважно для опису незадоволення суб’єкта. 

 

 

3.3 Структура лексико-семантичного поля емотивних прикметників 

у сучасній англійській мові 

 

У сучасних лінгвістичних дослідженнях поняття лексико-семантичного 

поля є актуальним при вивченні лексико-семантичної структури мови як 

комплексу взаємопов’язаних елементів. Cемантичне поле емотивності 

в англійськомовній картині світу є складною структурою, яка охоплює 

елементи різних частин мови. Серед них виокремлюється ЛСП емотивних 
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прикметників, які вербалізують емоції людини у межах мовної картини світу, 

що передбачає безперервність зв’язків об’єктів множини поряд із 

можливістю опису цих емотивних одиниць в їхній сукупності без поділу цієї 

лексики на лексику вираження та лексику опису емоцій, на відміну від 

функціонально-семантичних класів емотивних слів, дослідження яких цього 

вимагає. 

Аналіз семантичної структури слів, що входять до ЛСП емотивних 

прикметників на позначення емоцій людини, проведено на матеріалі 

ад’єктивів англійської мови, які характеризуються, на думку деяких 

дослідників, „розмитою сферою значення” [35, с. 46] та „широтою смислової 

структури” [182, с. 153.]. Вони відображають не тільки зовнішній, але й 

внутрішній світ людини, її ставлення до навколишньої дійсності, яка, 

як правило, має ціннісний характер, тому що „висловлюючи ті чи інші думки 

про світ, людина постійно накидає на нього світлотіньову сітку 

загальнолюдських та індивідуальних уявлень про добро та зло” [11, с. 6]. 

Для побудови багаторівневої структури ЛСП прикметників із семою 

емотивності в англійськомовній картині світу у цій роботі використано 

дефініційний, компонентний аналіз та метод ступінчатої ідентифікації (див. 

Розділ 2). Першочерговим завданням було виокремлення ядра, навколоядерної 

зони та периферії цього поля, обов’язковими критеріями поділу всього 

масиву ад’єктивної емотивної лексики на такі зони була наявність у них 

необхідних для цих зон характеристик, таких як широта або конкретність 

значень їхніх складових елементів. 

За таким принципом були виокремлені лексеми-репрезентатори 

ядерних груп, далі були розглянуті їхні семантичні характеристики та 

особливості поєднання. Наступним етапом розвідки став аналіз лексем, що 

утворюють навколоядерну зону та периферію досліджуваного поля, тобто 

подальший поділ груп на основні підгрупи. Поділ поля на частини має досить 

умовний характер, адже між його структурними елементами відсутня чітка 
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межа та наявні дифузні ділянки, які відображають поступовий перехід з 

однієї зони в іншу.  

Необхідно підкреслити, що у цій роботі процедури розкладання 

лексичних одиниць на компоненти та інтегрування їх у лексико-семантичні 

групи проводилися паралельно, адже у процесі компонентного аналізу дійсна 

організація структури значення слова виявляється тільки у випадку, коли 

„виявлення компонентів значення зумовлено як співвідношенням елементів 

у межах окремого значення, так і співвідношенням цього значення 

зі значенням інших мовних одиниць” [161, с. 287–288]. 

На основі дефініційного та компонентного аналізів словникових 

тлумачень слів було виокремлено інтегральні емосеми, які містять у собі 

елементи ядра цього поля. До них належать такі семи, як „Anger” (гнів, лють, 

роздратування), „Fear” (страх, трепет), „Joy” (радість, веселощі, щастя), 

„Love” (любов, кохання, прихильність), „Sadness” (сум, смуток, зневіра), 

„Surprise” (подив-здивування). Ці емотивні семи є інтегральними та 

домінантними для ядерних груп ад’єктивних одиниць поля емотивних 

прикметників, складові елементи яких відповідають необхідним для ядерного 

компоненту критеріям, адже вони не є термінами, не марковані за 

стилістичною ознакою та за потреби в їхній структурі можна легко виділити 

загальне значення.  

Підтвердженням об’єктивності цього розподілу є теорія К. Ізарда [73] 

про універсальність або базовість емоцій, за якою вони мають одні і ті ж 

вираження та характеристики у різних суспільствах, а саме радість-

задоволення, здивування-подив, сум-горе-депресія, страх-тривога є 

основними емоційними переживаннями будь-якої людини у будь-якому 

суспільстві. На основі наявності цих сем у дефініціях ад’єктивних 

емосемізмів вони безпосередньо об’єднуються в основні ЛСГ, на які, 

відповідно, розподіляється ЛСП емотивних прикметників сучасної 

англійської мови. Проілюструємо структурну репрезентацію ЛСП емотивних 

прикметників за допомогою діаграми (Рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Структурна репрезентація ЛСП емотивних прикметників 

 

До емотивних прикметників, що виступають у відповідних групах 

основними лексемами-ідентифікаторами, належать такі одиниці, як joyful 

(радісний), loving (люблячий), surprising (який дивує), angry (розгніваний, 

роздратований), fearful (страшний, жахливий), sad (сумний, засмучений). На 

їхній основі були виокремлені навколоядерні зони ЛСГ емотивних 

прикметників, до яких належать основі підрупи, що утворюються за 

принципом загальних компонентів значення, притаманних словам цих 

лексичних утворень, та організовуються на основі наступних домінантних 

ад’єктивів:  

1) Joyful (радісний): cheerful (веселий, бадьорий), contented (задоволений), 

enthralling (який зачаровує, захоплює), optimistic (оптиміcтичний), proud 
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(гордий, пихатий), relieved (що відчуває полегшення), zestful (захоплений). 

2) Loving (люблячий): affectionate (люблячий, ніжний, лагідний), 

longing (який жадає, прагне), lustful (пристрасний, хтивий, який жадає). 

3) Surprising (який дивує): amazing (приголомшливий, дивний), 

astonishing (дивовижний, який вражає). 

4) Angry (розгніваний, роздратований): exasperated (розгніваний, 

озлоблений), irritated (роздратований, сердитий), outrageous (розлючений, 

скажений), envious (заздрісний), disgusted (який відчуває відразу). 

5) Fearful (страшний, жахливий): horror-striken (нажаханий, охоплений 

страхом), nervous (знервований, боязкий). 

6) Sad (сумний, засмучений): disappointed (розчарований, зневірений), 

neglected (забутий, занедбаний), shameful (ганебний), hurtful (образливий, 

який ранить), sorrowful (смутний, скорботний), sympathetic (співчутливий). 

Ад’єктивні одиниці, що містять у своїх тлумаченнях ці семи, 

утворюють підгрупи емотивних прикметників у межах відповідних груп. За 

допомогою дефініцій можна виокремити диференційні (прототипні) 

семантичні ознаки досліджуваного поля (причина емоції, час протікання 

емоції, інтенсивність емоції, оцінка емоції, суб’єкт емоції, прояв емоції, 

контроль емоції), що дають змогу реконструювати моделі належних до нього 

основних емоційних станів, виражених англійськими прикметниками.  

Члени ЛСП ад’єктивних емосемізмів виокремлювалися на основі 

якісної емотивної ознаки прикметників, загальної для всіх лексичних 

одиниць, що входять до нього. Це поле є мозаїкою, ядро якої містить мовні 

засоби, що спеціалізуються на вираженні певних категоріально-емотивних 

значень, які максимально їх ілюструють.  

Таким чином, загальною та основною умовою зарахування ад’єктиву 

до ЛСП емотивних прикметників була наявність у його словниковій дефініції 

будь-якої вказівки на емоцію, а тому для ад’єктивних емосемізмів місце 

у системно-структурній організації поля визначалося роллю емосем Anger, 

Fear, Joy, Love, Sadness, Surprise у їхніх значеннях, яка проявлялась як 
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домінантна (детермінувала належність до ядра поля) або залежна 

(детермінувала належність до периферії поля). 

 

3 . 3 . 1  Л е к с и к о - с е м а н т и ч н а  г р у п а  п р и к м е т н и к і в  і з  

е м о т и в н о ю  с е м о ю  „ J o y ” .  Однією з домінантних емоцій людини є 

радість (англ. „joy”), адже, маючи основні характеристики емоції (мовне 

втілення, пізнаваність, універсальність), вона є, на думку Г.В. Лейбніца [112], 

справжнім „почуттям довершеності”. Мотиваційна природа радості, на думку 

психологів, є неоднозначною, адже, маючи необов’язковий характер прояву, 

„радість з більшою ймовірністю може проявитися на фоні більш значимих 

для суб’єкта подій не гедоністичного характеру… радість – це те, що 

відчувається після якої-небудь творчої чи соціально значущої дії, яка 

виконується для досягнення мети чи отримання користі” [73, с. 98]. Радість є 

глибокою та приємною емоцією, яка змінює нашу перцептивну систему та 

оптимізує всі психічні процеси, породжуючи почуття впевненості, 

задоволеності, захоплення і захвату, легкості, життєрадісного світовідчуття. 

Оскільки носії мови розглядають радість як позитивний емоційний 

стан, її мовне втілення завжди передбачає здійснення бажання, досягнення 

мети чи задоволення потреби, тобто є життєво необхідним для людини 

досвідом, що дозволяє їй насолоджуватися світом і загострює його 

сприйняття. Радість, як і кожна інша фундаментальна емоція, має свої 

унікальні характеристики, а тому для адекватного дослідження мовних 

способів її вираження у мові необхідно розглянути семантичні особливості її 

репрезентації у структурі ЛСП англійських емотивних прикметників.  

У межах ЛСП ад’єктивних емосемізмів англійської мови ЛСГ 

прикметників із емосемою „Joy” репрезентована за допомогою таких 

ад’єктивів, як beatific (showing great joy and peace (OALD)), exalted (filled with 

a great feeling of joy (LDCE)), enraptured (filled with great pleasure or joy), 

joyous (full of joy; very happy (CALD)), triumphant (showing great satisfaction or 

joy about a victory or success (OALD)), fulfilled (feeling happy because you are 
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getting everything that you want from life (LDCE)), devil-may-care (cheerful and 

not worrying about the future (OALD)), blissful (extremely or completely happy 

(OALD)), bantering (amusing and friendly (OALD)), sparky (full of life; 

interesting and amusing (OALD)), banging (very good or enjoyable (CALD)), 

cock-a-hoop (extremely happy and excited about something (CALD)), elated 

(extremely happy and excited, often because something has happened or been 

achieved (CALD)) тощо. 

Домінантною, ядерною семою ЛСГ прикметників на позначення емоції 

радості в англійській мові виступає однойменна емосема joy (саме вона 

найчастіше використовується у семантиці ад’єктивів цієї ЛСГ). Відповідно 

основним словом-ідентифікатором, що представлятиме досліджувану групу у 

структурі ЛСП емотивних прикметників, було обрано ад’єктив joyful 

(радісний), адже він відповідає спільному семантичному компоненту цієї 

групи. Цей прикметник є центральним елементом групи, а тому необхідно 

розглянути його семантичну структуру з метою встановлення його 

загального значення: 

1) very happy; causing people to be happy (OALD); 

2) something that is joyful causes happiness and pleasure; someone who is 

joyful is extremely happy (CCADE); 

3) very happy, or likely to make people very happy (LDCE); 

4) very happy (CALD); 

5) very happy, expressing great happiness, causing happy feelings (MED). 

Таким чином, за допомогою дефініцій з різних словників можемо 

встановити загальне значення: causing, expressing or showing happiness 

and pleasure. Це визначення відображає особливості центрального елемента 

групи: радісний пов’язаний із відчуттям щастя та задоволенням. 

У досліджуваній групі елементи об’єднуються за семантичним принципом 

навколо центральної одиниці як безпосереднього компоненту їхньої 

семантики, який з рештою пов’язаний опосередковано – через свої синоніми, 

а тому вони є більш віддаленими від смислового центру групи.  

http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=very
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=happy
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=expressing
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=great
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=happiness
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=causing
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=happy
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=feelings
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=expressing
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Досліджувана ЛСГ налічує 805 ад’єктивних емотивних лексем, які 

номінують емоцію радості в англійській мові та вирізняється складністю 

семантичних зв’язків, оскільки в її межах можна виокремити сім основних 

підгруп, які об’єднуються на основі наступних домінантних ад’єктивів: 

cheerful (веселий, бадьорий), contented (задоволений), enthralling (який 

зачаровує, захоплює), optimistic (оптиміcтичний), proud (гордий, пихатий), 

relieved (що відчуває полегшення), zestful (захоплений), що представлені у 

наступній діаграмі (Рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Основні підгрупи у межах ЛСГ прикметників із емосемою „Joy” 

 

У свою чергу, виокремлені підгрупи поділяються на відповідні 

синонімічні ряди, члени яких є віддаленішими від центра групи, проте 

демонструють повну лексичну співвіднесеність з ним: 

- cheerful: amusing (забавний, потішний), blissful (щасливий, блаженний), 

delightful (приємний, чудовий), ecstatic (захоплений, екстатичний), elated 

(радісний, піднесений), euphoric (піднесений), gay (веселий), glad (радісний, 

бадьорий), gleeful (веселий, радісний), happy (щасливий), jolly (радісний, 

веселий), jovial (веселий), jubilant (радісний). 

- contented: pleasing (що приносить насолоду, приємний), enjoyable 

(приємний; який приносить задоволення), satisfying (який приносить 

задоволення, приємний); 

- enthralling: rapturous (захоплений, у захваті); 

 

Joyful 

 

Cheerful 

 

Contented 

 
Enthralling 

 

Optimistic 

 

Proud 

 

Relieved 

 

Zestful 



 108 

- optimistic: eager (який палко прагне, який жадає), hopeful (який 

сподівається, надіється); 

- proud: triumphal (тріумфальний); 

- zestful: enthusiastic (захоплений; палкий, сповнений ентузіазму), 

excited (збуджений, схвильований), exhilarating (який бадьорить, збуджує), 

exhilarated (веселий, жвавий, бадьорий), thrilling (який хвилює, захоплює), 

zealous (завзятий, сповнений ентузіазмом). 

Таким чином, ЛСГ прикметників із емосемою „Joy” відображає основні 

системні зв’язки англійських ад’єктивних емотивів та характеризується 

видовою лексико-семантичною спільністю її членів, семантика яких слугує 

безпосереднім вираженням емотивного стану радості, реалізує його у межах 

англійськомовної картини світу. 

 

3 . 3 . 2  Л е к с и к о - с е м а н т и ч н а  г р у п а  п р и к м е т н и к і в  і з  

е м о т и в н о ю  с е м о ю  „ L o v e ” .  Любов як одна з базових емотивних 

категорій є фундаментальною для людської природи, адже саме завдяки їй 

у мові фіксуються та виражаються гендерні особливості індивіда, що стали 

об’єктом досліджень багатьох лінгвістів сьогодення. Саме любов є основою 

для таких емоційних станів як ревнощі, ненависть, інтерес, радість, 

страждання, задоволення, а тому ця емоція є дуже складним та об’ємним 

поняттям, охоплює всі ці процеси і виражає широкий спектр стосунків між 

людьми. Л.Е. Кузнєцова створює семантичну модель поняття „ любов”  на 

основі аналізу уявлень про нього у психологічних дослідженнях. У моделі 

виділені наступні ознаки: інтегральна ознака „цінність”; ознака 

„позитивність”; центральне положення предмета любові у системі цінностей 

суб’єкта; невмотивованість вибору об’єкта любові, його мимовільність; 

індивідуальність об’єкта любові; сексуальна забарвленість (у видах еротичної 

любові) [99, с. 202]. 

Любов як глибоке, ірраціональне почуття, яке переживає суб’єкт та 

спрямоване на інший суб’єкт чи об’єкт, є надзвичайно складним та 
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багатогранним. Саме тому вся неповторність цього психологічного феномену 

повинна рівноцінно відображатися мовою, яка потребує великої кількості 

засобів для вираження цього почуття. 

Лексико-семантична група ад’єктивних емосемізмів із загальною 

емотивною семою „Love” є невід’ємною частиною ЛСП емотивних 

прикметників в англійській мові та налічує 147 одиниць. До цього лексико-

семантичного утворення належать такі ад’єктиви, як adoring (showing very 

strong love for someone (CALD)), besotted (completely in love with someone and 

always thinking of them (CALD)), endearing (making someone love or like you 

(LDCE)), gooey (showing your love for someone in a way that other people think 

is silly (LDCE)), torrid (that involves very strong emotions connected with love 

and sex (CCADE)), smitten (in love with someone (MED)), doting (showing that 

you love someone very much (CALD)), infatuated (having a very strong but not 

usually lasting feeling of love or attraction for someone or something (OALD)), 

patriotic (showing love for your country and being proud of it (CALD)) та інші.  

Понятійним центром цієї групи є емосема „Love”, адже саме вона 

виступає як домінантна, ядерна сема. Відповідно основним словом-

ідентифікатором, що представлятиме досліджувану групу у структурі ЛСП 

емотивних прикметників, було обрано ад’єктив loving (люблячий), який 

відповідає спільному семантичному компоненту групи. Цей прикметник є 

центральним елементом групи та описується як:  

1) showing a lot of love towards someone (CALD); 

2) feeling or showing love and affection for sb/sth (OALD); 

3) someone who is loving feels or shows love to other people; loving actions 

are done with great enjoyment and care (CCADE); 

4) feeling or showing love (MED); 

5) behaving in a way that shows you love someone; done with a lot of care 

and attention (LDCE). 

За допомогою аналізу цих словникових дефініцій можемо встановити 

загальне значення, що притаманне ЛСГ емотивних прикметників зі спільною 

http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=feeling
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=or
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=showing
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=love
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емотивною семою „Love”: feeling or showing love or affection for someone or 

something (той, що відчуває чи показує любов або прихильність до когось чи 

чогось). Присутні в імені групи інтегральні семи „позитивність” та 

„антропонімічність” вказують на належність цього почуття до основних 

емотивних категорій, безпосередньо пов’язаних із внутрішнім світом 

людини, адже любов відіграє важливу роль у її житті та виражає взаємодію 

з реальною дійсністю, результатом якої є позитивне сприйняття індивідом 

того чи іншого явища. 

У структурі ЛСГ прикметників із емосемою „Love”, як і у решті груп, 

що належать до досліджуваного поля, елементи об’єднані за семантичним 

принципом навколо центрального слова, відображаючи основні системні 

зв’язки емотивів у межах групи. Ця група характеризується видовою 

лексико-семантичною спільністю своїх елементів, які поділяються на три 

основні підгрупи, що утворюються на основі домінантних ад’єктивів 

affectionate (люблячий, ніжний, лагідний), longing (який жадає, прагне), lustful 

(пристрасний, хтивий). Вони позначають різні форми прояву любові у 

вигляді ознаки чи якості та відображені у наступній діаграмі (Рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Основні підгрупи у межах ЛСГ прикметників із емосемою „Love” 

 

Ці лексико-семантичні підгрупи, у свою чергу, поділяються на 

кількісно менші утворення – синонімічні ряди (за виключенням підгрупи на 

основі домінантного ад’єктивного емосемізму longing, у якої синонімічні 

ряди відсутні), у семантиці яких інтегральна сема передається 

опосередковано або через семантику інших членів групи: 

Loving 

Affectionate Longing Lustful 
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- affectionate: admiring (що відчуває захоплення), adoring (що обожнює), 

attractive (що приваблює, притягальний), caring (турботливий), compassionate 

(співчутливий, жалісливий), fond (люблячий), liking (що відчуває симпатію, 

прихильний), sentimental (сентиментальний, чутливий), tender (люблячий, 

ласкавий, турботливий); 

- lustful: desirous (який бажає, жадає, прагне), infatuated (захоплений, 

засліплений пристрастю), passionate (пристрасний, закоханий). 

Таким чином, лексико-семантична структура ЛСГ ад’єктивних 

емосемізмів із емосемою „Love” є відносно неоднорідним утворенням, адже 

її центр є абстрактним емотивним поняттям, яке передбачає не тільки вплив 

на суб’єкта, результатом якого є виникнення у нього певних відчуттів чи 

переживань, але й бажання самого суб’єкта висловити свої емоції за 

допомогою певних вчинків. Оскільки ця група є частиною ЛСП емотивних 

прикметників, вона об’єднує ад’єктивні емосемізми зі значенням love та 

охоплює все розмаїття почуттів симпатії до предметів і явищ об’єктивної 

дійсності.  

 

3 . 3 . 3  Л е к с и к о - с е м а н т и ч н а  г р у п а  п р и к м е т н и к і в  і з  

е м о т и в н о ю  с е м о ю  „ S u r p r i s e ” .  На думку більшості психологів, 

здивування є реакцією на різку зміну стимулу, яким може бути несподівана 

та раптова подія. Особливістю цієї емоції є нетривалість її протікання, адже 

оскільки здивування є реакцією на щось несподіване, при якій 

підкреслюється неможливість зосередитися чи звернути увагу на що-небудь 

інше, вона є скороминучою. Відчуваючи здивування, людина відразу не 

може визначити куди спрямована ситуація, а тому здивування спочатку має 

нейтральний характер. Цей чуттєво-нейтральний характер може надалі 

зберігатися і поступово згаснути, якщо зміна ситуації не зачіпає інтересів 

людини. В іншому випадку здивування набуває певного забарвлення, тобто 

перетворюється на приємне здивування чи неприємне здивування [118, с. 25]. 
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На думку К. Ізарда, у ситуації здивування люди, як правило, 

відчувають приблизно таке ж задоволення, як і у ситуації, що викликала 

сильний інтерес. Тобто переживання, що супроводжує емоцію здивування, 

має позитивний характер, а наслідком цього приємного здивування, 

у більшості випадків, є інтерес. Попри те, що емоція здивування є досить 

короткочасною, вона має важливу функцію підготовки людини до взаємодії 

з новою, раптовою подією та її наслідками, а також до нової діяльності, 

відмінної від попередньої [73, с. 193–195]. Семантичною основою 

здивування є порушення передбачуваного прогнозу події, що відбувається, 

а тому дослідження мовної об’єктивації цієї емоції „з погляду встановлення 

особливостей казуальної атрибуції, яка складає основний зміст соціальної 

оцінки етноса” [177, с. 16], є перспективним. 

В англійській мові ЛСГ прикметників із емосемою „Surprise” 

характеризується об’єднанням лексичних одиниць, що виражають семантику 

сильного враження суб’єкта від незвичайності або несподіваності явища, 

що має на нього вплив. Ця група є кількісно найменшою у межах ЛСП 

емотивних прикметників та складається з 54 ад’єктивних емосемізмів зі 

значенням здивування, таких як nonplussed (surprised, confused and not certain 

how to react (CALD)), agape (with the mouth open, especially showing surprise or 

shock (CALD)), prodigious (very large or powerful and causing surprise or 

admiration (OALD)), goggle-eyed (with your eyes wide open and looking directly 

at something, especially in surprise or shock (LDCE)), thunderstruck (very 

surprised (CALD)), dumbfounded (unable to speak because of surprise (OALD)), 

amazed (extremely surprised (CALD)), astonishing (very surprising; difficult to 

believe (OALD)), staggering (so great, shocking or surprising that it is difficult to 

believe (OALD)), astounded (very surprised or shocked (OALD)) та інших. 

Основним семантичним центром групи є емосема „Surprise”, яка є 

загальною та домінантною для всього утворення. Відповідним словом-

ідентифікатором, що представлятиме досліджувану групу у структурі ЛСП 

емотивних прикметників, виступає ад’єктив surprising (який дивує), що є 
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відображенням спільного семантичного компонента групи – здивування. Цей 

ад’єктив – центральний елемент групи та характеризується такою семантикою:  

1) unusual and unexpected (LDCE); 

2) causing surprise (OALD); 

3) something that is surprising is unexpected or unusual and makes you feel 

surprised (CCADE); 

4) unusual, or unexpected (MED); 

5) unexpected, causing surprise (CALD). 

За допомогою визначень ад’єктива, взятих з різних словників, можемо 

встановити його загальне значення: causing surprise, unusual and unexpected. 

Ця семантика відображає особливості центрального елемента групи: такий, 

що викликає здивування, тобто несподіваний та незвичайний. 

За семантичним принципом наближення своїх значень до центрального 

елементу ад’єктиви об’єднуються в угрупування. Оскільки досліджувана 

ЛСГ є найменшою у структурі ЛСП емотивних прикметників англійської 

мови, вона поділяється лише на дві невеликі підгрупи, які не передбачають 

синонімічних рядів. Основою для виокремлення цих підгруп є такі 

домінантні ад’єктиви, як amazing (дивний, разючий) та astonishing 

(дивовижний, вражаючий). В англійськомовній картині світу ці ад’єктивні 

емосемізми відображають різні за інтенсивністю форми переживання емоції 

здивування, що наочно проілюстровані у наступній діаграмі (Рис. 3.6). 

 

 

Рис. 3.6. Основні підгрупи у межах ЛСГ прикметників із емосемою „Surprise” 

 

Surprising 

Amazing Astonishing 

http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=unusual
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=or
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=unexpected
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Емоція здивування є невід’ємним компонентом духовної культури 

кожного народу, адже вона володіє унікальністю та специфікою вербалізації, 

основою якої є суб’єктивність трактування навколишньої дійсності 

індивідом: „коли наша душа розпочинає виконувати будь-яку дію або 

уявляти який-небудь об’єкт, до якого вона не звикла, то помічається певна 

непіддатливість душевних здібностей, життєві духи з деякою складністю 

рухаються у новому для них напрямі. І оскільки ця складність збуджує 

життєві духи, то вона є джерелом подиву, здивування і усіх тих емоцій, які 

викликає новизна” [210, с. 174].  

Отже, ЛСГ прикметників із емосемою „Surprise” представляє собою 

системно організовану лексичну парадигму, в якій семантичний простір 

характеризується внутрішньою впорядкованістю, тобто існуванням лексико-

семантичних зв’язків між її членами на основі наявності у них спільної 

риси – семантики здивування.  

 

3 . 3 . 4  Л е к с и к о - с е м а н т и ч н а  г р у п а  п р и к м е т н и к і в  і з  

е м о т и в н о ю  с е м о ю  „ A n g e r ” .  У психологічній науці гнів 

характеризується як емоційний стан, що властивий будь-якій здоровій 

людині як властивість організму „реагувати зміною структур і функцій 

на порушення різних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища: 

у відповідь на роздратування виникає стан збудження – тимчасове посилення 

життєдіяльності організму” [173, с. 417]. Причому ця діяльність має 

стенічний характер, тобто при порушенні планів людина переходить 

з відносного фізіологічного спокою до активної діяльності, наслідком якої 

може бути навмисне завдання шкоди іншим людям, адже ситуації, які 

провокують гнів, дуже часто викликають у суб’єкта одночасну відразу або 

презирство.  

Причинами гніву може бути відчуття психологічної чи фізичної 

перешкоди на шляху до певної мети. Якщо вони незначні, реакція індивіда 

може мати стриманий характер, однак якщо певна перешкода постійно 
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з’являється на шляху до досягнення бажаної мети, виникає сильна емоція 

гніву, що характеризується високим рівнем імпульсивності та напруженості 

людини. У такому стані вся її діяльність буде спрямована на усунення 

перешкоди за допомогою фізичної чи вербальної відповіді, причому вона 

буде супроводжуватися сильним почуттям впевненості у собі, яке під час 

гніву є значно вищим, ніж при будь-якому іншому негативному емоційному 

стані, а тому ця емоція є шкідливою, небезпечною та навіть руйнівною 

не тільки для об’єкта емоції, а й для її суб’єкта. 

Емоція гніву є однією з найважливіших у психології, саме тому її 

мовне втілення характеризується великою кількістю лексичних одиниць, що 

слугують для її вираження: „види гніву є не конкретними випадками однієї 

і тієї ж моделі, а її варіантами” [227, с. 217].  

Емотивна частина мовної картини світу включає різноманітні мовні 

засоби для позначення емоції гніву. Ад’єктивні емотиви у структурі ЛСП 

ад’єктивних емосемізмів виражають різний ступінь інтенсивності почуття, 

яке вони передають. ЛСГ прикметників із емосемою „Anger” налічує 796 

одиниць, до яких належать такі ад’єктиви, як acrimonious (full of anger, 

arguments and bad feeling (CALD))), aggressive (behaving in an angry and violent 

way towards another person (CALD))), aggrieved (unhappy and angry because of 

an unfair treatment (ОALD)), annoyed (angry (CСADE)), apoplectic (extremely 

and obviously angry, or in a state of violent excitement, usually caused by great 

anger (CALD)), berserk (very angry or out of control (ОALD)), bitter (expressing 

a lot of hate and anger (МЕD)), blistering (extremely angry and hurtful (МЕD)), 

choleric (very angry or easily annoyed (LDСЕ)), cross (annoyed or angry 

(CСADE)), embittered (very angry about unfair things that have happened to you 

(CALD)), furious (extremely angry (LDСЕ)), indignant (angry because of 

something which is wrong or not fair (CALD)), mad (very angry or annoyed 

(МЕD)), perishing (used to show your anger about something (LDСЕ)), resentful 

(feeling angry because you have been forced to accept someone or something that 

you do not like (CALD)), sickening (extremely unpleasant and causing you to feel 
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shock and anger (CALD)), venomous (full of anger or hate (МЕD)), crusty (bad-

tempered; easily irritated (OALD)), testy (easily annoyed or irritated (OALD)), 

impatient (annoyed or irritated by sb/sth, especially because you have to wait for a 

long time (OALD)), allergic (having a strong dislike of sth/sb (LDCE)), icy (not 

friendly or kind; showing feelings of dislike or anger (CALD)), repugnant (making 

you feel strong dislike or disgust (CALD)) та інші. 

Спільним семантичним центром групи є емосема „Anger”, яка загальна 

для всіх її одиниць, адже вона є прототипною для вираження емоції гніву 

в англійській мові. У свою чергу, основним словом-ідентифікатором, що 

відображає досліджувану групу у структурі ЛСП емотивних прикметників, є 

ад’єктив angry (розгніваний, роздратований). Цей емосемізм є номінацією 

спільного семантичного компонента групи – емоції гніву. Оскільки це 

ключовий елемент групи, на основі якого об’єднуються її члени, то 

дослідження його семантичного наповнення є принципово важливим. Отже, 

прикметнику angry притаманні такі значення: 

1) having strong feelings about sth that you dislike very much or about 

an unfair situation (OALD); 

2) when you are angry, you feel strong dislike or impatience about 

something (CCADE); 

3) having a strong feeling against someone who has behaved badly, making 

you want to shout at them or hurt them (CALD); 

4) very annoyed (MED); 

5) feeling strong emotions which make you want to shout at someone or hurt 

them because they have behaved in an unfair, cruel, offensive etc way, or because 

you think that a situation is an unfair, unacceptable etc (LDCE). 

Ці трактування дають змогу сформулювати загальне визначення 

основного слова-ідентифікатора групи: feeling or showing anger or strong 

dislike about someone or something and wanting to hurt them. У цьому 

визначенні відображені семантичні характеристики, властиві одиницям усієї 

групи: вираження почуття гніву та бажання нашкодити іншому. 

http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=very
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=annoyed
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Ад’єктивні одиниці на позначення емоції гніву в англійськомовній 

картині світу містять виключно негативну конотацію, адже гнів розцінюється 

носіями мови як негативна, небажана та неконтрольована емоція. ЛСГ 

прикметників із емосемою „Anger” є досить чисельною, а тому поділена на 

декілька підгруп, що утворюються на основі домінантних ад’єктивних 

емосемізмів, які описують різновиди емоції гніву залежно від її 

інтенсивності: exasperated (розгніваний, озлоблений), irritated (роздратований, 

сердитий), outrageous (розлючений, скажений), envious (заздрісний), disgusted 

(який відчуває відразу). Наступна діаграма (Рис. 3.7) їх наочно демонструє. 

 

 

Рис. 3.7. Основні підгрупи у межах ЛСГ прикметників із емосемою „Anger” 

 

У свою чергу, ці підгрупи розподіляються на відповідні синонімічні 

ряди, що містять у своїй структурі негативну оцінку та відображають емоцію 

гніву опосередковано, позначаючи її другорядний прояв: 

- exasperated: frustrated (розчарований, розгніваний); 

- irritated: agitated (збуджений, занепокоєний), aggravated (роздратований, 

розгніваний), annoyed (незадоволений, розсерджений), grouchy (незадоволений, 

буркотливий), grumpy (сердитий, дратівливий); 

- outrageous: bitter (злий, запеклий), disliking (який відчуває неприязнь), 

ferocious (жорстокий, лютий), infuriating (лютий, шалений), hateful (сповнений 

ненависті, злобний), hostile (ворожий, неприязний), resentful (ображений; 

обурений), scornful (презирливий, зневажливий), spiteful (злобний; 

Angry 

Exasperated Irritated Outrageous Envious Disgusted 
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недоброзичливий, зловтішний, злопам’ятний; уїдливий), vengeful (мстивий), 

wrathful (гнівний, розлючений); 

- disgusted: contemptuous (презирливий), loathsome (противний, огидний); 

- envious: jealous (заздрісний). 

Варто зазначити, що емоція гніву є досить складною за своєю 

структурою, а тому природа її мовного втілення у складі ЛСП емотивних 

прикметників відображає особливості цього емоційного стану в 

англійськомовній картині світу: ад’єктивні емосемізми описують почуття 

глибокого невдоволення мовця певною невдачею, образою чи 

несправедливістю, цим самим об’єднуючи цю групу з назвами інших 

негативних емоцій, які можуть бути її безпосереднім результатом. 

 

3 . 3 . 5  Л е к с и к о - с е м а н т и ч н а  г р у п а  п р и к м е т н и к і в  і з  

е м о т и в н о ю  с е м о ю  „ F e a r ” .  Однією з найсильніших емоцій у людській 

природі визнана емоція страху, причому інтенсивність її дії може бути як 

несподіваною та недовготривалою, так і постійною. Часто ця емоція 

супроводжується хвилюванням і належить до негативних емоційних станів, 

оскільки її вплив на психічний та фізичний стан людини є, безсумнівно, 

згубним: загальновідомим є той факт, що „сум” і „страх” є негативними 

емоціями, які активно взаємодіють одна з одною [93, с. 78]. 

Ступінь інтенсивності мовної реалізації емоції страху безпосередньо 

залежить від оцінки реальності, її причин, які бувають емоційні (наприклад, 

такі негативні емоції, як злість чи лють можуть викликати страх); часові 

(роздуми про майбутнє супроводжуються страхом перед невідомістю чи 

минулим, пов’язаним з негативним досвідом, наслідком якого був страх); 

прагматичні (охоплюють страх перед надприроднім, вищепоставленими 

особами, порушниками закону тощо) та спричинені певними подіями, 

такими, як невдачі, смерть близьких тощо.  

Походження емоції страху пов’язано з природними явищами та 

результатами людської поведінки, проте сучасна наука розглядає „страх” як 
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полісемантичну лексему, яка є домінантом емоції та характеризується 

наявністю синонімічного ряду: „жах”, „побоювання”, „трепет”, „осторога”, 

„паніка” тощо [73, с. 85]. Таким чином, усі відтінки цієї емоції об’єднані 

оцінкою ситуації як невідомої, а тому потенційно небезпечної для мовця, яка 

супроводжується також типовими фізіологічними реакціями, адже від страху 

можна втекти або завмерти. 

Вербалізація страху в англійській мові описується А. Вежбицькою так: 

„Суб’єкт боїться, тобто почуває себе так, як почуває себе людина, яка думає, 

що з нею може трапитися щось погане… коли хоче щось зробити, щоб цього 

не сталося… коли думає, чого не може зробити, щоб цього не сталося… коли 

думає, що не може зробити нічого, щоб цього не сталося” [248, с. 359–375]. 

У свою чергу, В.Ю. Апресян визначає страх як „неприємне відчуття, 

коли хтось сприймає або уявляє щось, що він/вона оцінює або відчуває як 

дуже небезпечне для себе; тоді душа людини відчуває щось подібне до того, 

що відчуває її тіло, коли йому холодно; тіло реагує на це як на холод; тому, 

хто відчуває це почуття, хочеться стати непомітним; якщо відчуття 

небезпеки посилюється, він може втратити контроль над своєю поведінкою 

та побігти або закричати…” [5, с. 453–465]. 

Ад’єктивні лексичні одиниці, що описують, називають та виражають 

страх в англійськомовній картині світу, відрізняються інтенсивністю вияву 

цього почуття, джерелом його виникнення та причиною. Англійські 

прикметники на позначення емоції страху систематизуються у відповідну 

групу, яка налічує 304 одиниці, що об’єднуються на основі властивих їм 

системних зв’язків. Ця група характеризується видовою лексико-

семантичною спільністю її складових одиниць, до яких належать такі 

ад’єктиви, як afraid (feeling fear, or feeling worry about the possible results 

of a particular situation (CALD)); alarming (causing worry or fear (CCADE)); 

blood-curdling (causing a feeling of extreme fear (CALD); dauntless (showing 

determination and no fear (MED)); fearless (having no fear (OALD)); formidable 

(causing you to have fear or respect for something or someone because they are 
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large, powerful or difficult (CALD)); frightened (feeling fear or worry (LDCE)); 

frightening (making you feel fear (MED)); creepy (causing an unpleasant feeling 

of fear or slight horror (OALD)); dreaded (causing fear or suffering (MED)); 

frozen (unable to move because of a strong emotion such as fear or horror 

(OALD)); trembly (shaking from fear, cold, excitement, etc (LDCE)); wide-eyed 

(with your eyes fully open because of fear, surprise, etc (CALD)), dreadful 

(causing fear or suffering (MED)), ashen ((usually of sb’s face) very pale; without 

colour because of illness or fear (OALD)), horrible (making you feel very shocked 

and frightened (CALD)), horror-struck (suddenly feeling very shocked, frightened 

or disgusted (OALD)), intimidated (feeling frightened and not confident in a 

particular situation (OALD)) та інші. 

Основним семантичним елементом групи є емосема „Fear”, яка є 

конкретним проявом архісеми „Еmotion” ЛСП емотивних прикметників. 

У свою чергу, основним словом-ідентифікатором ЛСГ ад’єктивних емосемізмів 

на позначення емоції страху в англійськомовній картині світу є прикметник 

fearful (страшний, жахливий). Цей емосемізм є ключовим елементом групи, 

відображенням її основного смислу, а тому його семантика зводиться до 

наступних значень: 

1) nervous and afraid; terrible and frightening; extremely bad (OALD); 

2) if you are fearful of something, you are afraid of it; fearful is used to 

emphasize that something is very bad (CCADE); 

3) frightened that something bad might happen; extremely bad; very 

frightening (LDCE); 

4) frightened (MED); 

5) frightened or worried about something; very bad (CALD). 

За допомогою словникових дефініцій можна встановити загальне 

значення цієї лексеми: causing or full of fear, afraid, frightened or nervous. 

Таким чином, у семантиці слова-ідентифікатора відображено характерні 

особливості семантичного наповнення всієї групи: сповнений страхом, 

наляканий або знервований.  

http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=frightened
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Ця семантика є основою для розподілу всього масиву ад’єктивів із 

емосемою „Fear” на дві основні підгрупи, що утворюються на основі таких 

домінантних прикметників, як horror-striken (нажаханий, охоплений страхом) 

та nervous (знервований, боязкий). Ці підгрупи емотивних прикметників 

демонструють повну лексичну співвіднесеність з центром групи та дають 

змогу адекватно реконструювати модель емоційного стану страху в 

англійськомовній картині світу. Наступна діаграма (Рис. 3.8) ілюструє 

основні підгрупи, що функціонують у ЛСГ прикметників із емосемою „Fear”. 

 

 

 

Рис. 3.8. Основні підгрупи у межах ЛСГ прикметників із емосемою „Fear” 

 

Відповідні до груп семантичні ряди об’єднуються на основі 

ад’єктивних лексичних одиниць, які відіграють другорядну роль при 

вираженні емоції страху та є більш віддаленими від центру групи: 

- horror-stricken: alarmed (наляканий, стурбований), frightened 

(переляканий), hysterical (істеричний), panic-stricken (охоплений панікою), 

shocked (шокований), dreadful (жахливий, страшний), terror-stricken (охоплений 

жахом); 

- nervous: anxious (cтривожений, занепокоєний), apprehensive (який 

побоюється, який відчуває тривогу, побоювання), distressed (стривожений), 

tensed (напружений, стурбований), uneasy (занепокоєний, стривожений), 

worried (схвильований). 
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Horror-striken 

 

Nervous 



 122 

Таким чином, ад’єктивні емосемізми на позначення емоції страху 

активно функціонують в англійськомовній картині світу та використовуються 

в ній з метою опису негативного емоційного стану мовця у ситуаціях, що 

сприймаються як потенційно небезпечні для його спокою чи безпеки. Варто 

відзначити, що ад’єктивна лексика англійської мови має великі можливості для 

передачі емоції страху як специфічного емотивного стану в його найтонших 

смислових відтінках. 

 

3 . 3 . 6  Л е к с и к о - с е м а н т и ч н а  г р у п а  п р и к м е т н и к і в  і з  

е м о т и в н о ю  с е м о ю  „ S a d n e s s ” .  Однією з найпоширеніших негативних 

базових емоцій людини більшість психологів визнає емоцію суму. Вона 

характеризується такими ознаками, як поганий настрій, тужливі відчуття та 

болісні переживання. Причиною суму можуть бути різні проблемні ситуації, 

такі як невдачі у досягненні поставлених цілей, невирішені проблеми, 

розчарування, смерть близької людини, розлука з коханою людиною, 

складнощі в особистому житті, інші емоції. І хоча емоція суму базується на 

негативних для суб’єкта відчуттях, деякі психологи стверджують, що вона 

відіграє позитивну роль у повсякденному житті людини: „Чи були би ми 

здатні сформувати міцні, стійкі зв’язки з людьми та чи дорожили б ними, 

цінували б їх, якби вірогідність розриву цих зв’язків не викликала б у нас 

сум? І наскільки людяними були б ми, якби не уміли тужити (сумувати) через 

смерть коханої людини чи співчувати її горю?” [73, с. 196]. 

Сум як емоційне переживання тісно пов’язаний з емоціями горя 

та страждання, вони тісно взаємодіють між собою, проявляючись 

у повсякденному житті людини у вигляді інтенсивних і складних емоційних 

станів, що супроводжуються зовнішніми фізіологічними проявами. 

Основною причиною суму є почуття втрати, яка може бути реальною 

чи вигаданою, проте завдяки їй людина розуміє, що не все гаразд у ній самій 

або у світі, тим самим стимулюючи себе до аналізу й оцінки ситуації 

та до пошуку виходу [73, с. 208–210]. Таким чином, психологічні причини 
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емоції суму охоплюють велику кількість проблемних ситуацій життя, 

пов’язаних з неможливістю задоволення важливих життєвих потреб. 

В англійськомовній картині світу цей емоційний стан репрезентується 

за допомогою відповідних лексичних одиниць, серед яких виокремлюються 

ад’єктивні одиниці, що об’єднують ЛСГ на основі спільної емосеми 

„Sadness”. Ця група є найбільшою у межах ЛСП емотивних прикметників, 

адже вона складається з 831 одиниці, що вербалізують емоцію суму. До 

таких ад’єктивів належать: affecting (causing a strong emotion, especially 

sadness (CALD)); blue (feeling or showing sadness (MED)); dolorous (sad, or 

causing sadness or emotional suffering (CALD)); heartbreaking (causing extreme 

sadness (LDCE)); heartrending (causing great sympathy or sadness (OALD)); 

inconsolable (impossible to comfort because of great sadness or unhappiness 

(CALD)); melancholic (expressing feelings of sadness (CCADE)); moved (having 

strong feelings of sadness or sympathy, because of something someone has said or 

done (CALD)); pathetic (causing feelings of sadness, sympathy or sometimes lack 

of respect, especially because a person or an animal is suffering (CALD)); piteous 

(causing you to feel sadness and sympathy (MED)); poignant (causing or having 

a very sharp feeling of sadness (LDCE)); sorry (feeling sadness, sympathy, or 

disappointment, especially because something unpleasant has happened or been 

done (CALD)); soulful (expressing deep feelings, often sadness (OALD)); 

touching (making you feel sadness, sympathy, etc (OALD)). 

Основним семантичним елементом цієї групи є емосема „Sadness”, 

на основі якої виокремлюється лексема-ідентифікатор ЛСГ ад’єктивних 

емосемізмів на позначення емоції суму – sad (сумний, засмучений). Цей 

прикметник є центральним словом групи, а його семантична структура 

виглядає наступним чином: 

1) unhappy or sorry; not satisfactory or pleasant (CALD); 

2) if you are sad, you feel unhappy, usually because something has happened 

that you do not like; a sad event or situation is unfortunate or undesirable (CCADE); 
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3) a feeling of being unhappy, especially because something bad has 

happened (OALD); 

4) feeling unhappy, especially because something bad has happened; making 

you feel unhappy (MED); 

5) not happy, especially because something unpleasant has happened; a sad 

event, situation etc makes you feel unhappy (LDCE).  

Проведений дефініційний аналіз дає змогу виокремити загальне 

значення основної лексеми-репрезентатора групи: feeling unhappy or sorry 

because something unpleasant has happened. Це визначення відображає 

характерні особливості семантики всієї групи: нещасний або засмучений 

через неприємну подію, що трапилася.  

ЛСГ прикметників на позначення емоції суму в англійській мові 

характеризується наявністю парадигматичних зв’язків між елементами, що 

об’єднуються між собою у підгрупи, характерною особливістю яких є 

організація на основі наступних домінантних ад’єктивів: disappointed 

(розчарований, зневірений), neglected (забутий, занедбаний), shameful 

(ганебний), hurtful (образливий, який ранить), sorrowful (смутний, 

скорботний), sympathetic (співчутливий), які представлені у наступній 

діаграмі (Рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Основні підгрупи у межах ЛСГ прикметників із емосемою „Sadness” 

 

Ці лексеми дозволяють сформувати основні підгрупи ад’єктивних 

емосемізмів у межах досліджуваної групи, які, зі свого боку, поділяються на 

відповідні синонімічні ряди, що об’єднуються у мовні сукупності на основі 
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семантичної близькості своїх одиниць:  

- disappointed: dismayed (стривожений), displeased (невдоволений); 

- neglected: alienated (відчужений), isolated (ізольований), loneliness 

(самотній), rejected (відкинутий, неприйнятий), homesick (який тужить за 

домівкою), defeated (що зазнав поразки), dejected (зневірений, пригнічений), 

insecure (невпевнений), embarrassed (зніяковілий), humiliated (принижений), 

insulted (ображений, скривджений); 

- sorrowful: desperate (відчайдушний), depressed (пригнічений; 

засмучений), hopeless (безнадійний, безвихідний), gloomy (сумний, 

гнітючий), glum (похмурий, сумний), unhappy (нещасливий), grievous (сумний, 

болісний), woeful (печальний, сумний), miserable (жалюгідний, нещасний), 

melancholic (меланхолійний); 

- shameful: guilty (що відчуває провину), regretful (що кається), 

remorseful (що жалкує); 

- hurtful: agonized (розпачливий, страждальний), suffering (що страждає, 

мучиться), anguished (болісний, мученицький); 

- sympathetic: pitiful (співчутливий, жалісливий). 

Таким чином, вербальна репрезентація психологічного емотивного 

стану суму в англійськомовній картині світу є найбільшим угрупуванням 

у межах ЛСП емотивних прикметників, яке відображає основні характеристики 

та специфічні особливості носіїв мови, адже психологічні причини емоції 

суму охоплюють велику кількість проблемних ситуацій життя, пов’язаних 

з неможливістю задоволення важливих життєвих потреб. 

 

 

3.4 Емотивні прикметники у просторі художніх текстів 

 

При дослідженні особливостей функціонування ЛСП ад’єктивних 

емосемізмів як фрагмента англійськомовної картини світу вагомим видається 

спостереження над його спільними і відмінними рисами у порівнянні 
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з індивідуально-авторською картиною світу письменника, яка привертає 

увагу дослідників в антропоцентрично спрямованих лінгвістичних студіях, 

адже її вивчення дає можливість розглянути світобачення народу – носія 

мови та його безпосереднього представника – людини. Індивідуальний 

мовний світ втілюється у мовленні окремого автора, а тому певному 

письменнику властива система мовних засобів, що відображає 

індивідуально-авторську картину світу [94, с. 162]. Як зазначає М. Крупа 

[94], мовна картина світу кожного письменника вирізняється кількістю 

номінативних одиниць, змістом їхніх значень та іншими мовними явищами, 

які створюють особливе уявлення про світ і про власну мовну картину, що 

відповідає досвіду, умовам життя та особливостям психічного складу, 

інтелектуального розвитку й естетичних уподобань автора.  

Дослідження мовної картини світу письменника у контексті проблем 

емотивної лексики сприяє поглибленню уявлень про риси мовної особистості 

митця та місця його творчості у національній культурі. Вивчення 

ад’єктивних емосемізмів у структурі художніх текстів дозволяє виокремити 

індивідуальні риси картини світу письменника, адже „авторська картина 

фіксує, у першу чергу, унікальність творчого суб’єкта: її індивідуально-

особистісна складова визначає сутність тексту як витвору словесної 

майстерності… разом з тим, як і картина світу будь-якого індивіда, вона 

охоплює універсальне і національне” [206, с. 92].  

Присутність емотивної лексики в тексті – досить поширене явище 

в сучасній художній прозі. Унаслідок виділення художнього мовлення як 

самостійного об’єкта дослідження воно все більше привертає увагу лінгвістів 

та лексикологів, адже є своєрідним джерелом розвитку словникового складу 

мови. Значною мірою це зумовлено специфічними особливостями 

художнього повідомлення, яке спрямоване на суспільство в цілому, тоді як 

нехудожнє повідомлення зорієнтоване на обмежене коло адресатів [201, с. 49]. 

Аналіз особливостей художнього тексту, процес утворення якого є 

складним і неоднорідним за своєю природою, дозволяє виявити 
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закономірності художнього мислення автора, яке розкривається через мову 

його текстів, відбір і художнє осмислення лексичних засобів із 

загальнонаціонального мовного фонду. Таким чином, зосереджуючись на 

антропоцентричному підході до вивчення мовних явищ та використовуючи 

здобутки суміжних наук, лінгвістична наука через дослідження 

індивідуальних стилів здійснює вирішення такого важливого завдання як 

визначення взаємовпливу людини і мови [62, c. 110], адже у мові 

відображається різноманітність творчої пізнавальної діяльності людини як 

індивідуальної, так і соціальної, результати якої закріплюються у вигляді 

художніх текстів. Ця тенденція не є випадковою, оскільки яскраво виражена 

антропоцентрична орієнтація сучасної теорії мови посилює увагу до тексту 

не тільки як до форми комунікації, але як і до культурно маркованої одиниці, 

якій властива естетична значимість семантичних зв’язків слів, що зумовлена 

об’єктивним (відображення характеристик загальномовної системи в певну 

епоху) та суб’єктивним (відображення творчого світобачення автора, що 

виявляється у відборі мовного матеріалу) факторами.  

Художній текст є системою мовних засобів, що слугують 

безпосереднім вираженням індивідуальних уявлень автора про навколишній 

світ, фрагментом його сприйняття світу, який безпосередньо втілюється 

у текстовому просторі, а тому розглядається лінгвістами як витвір, що 

„представляє реалізацію концепції автора, створену його творчою уявою 

індивідуальну картину світу, втілену у тканині художнього тексту за 

допомогою спеціально відібраних у відповідності із задумом мовних 

засобів…” [14, с. 224]. Отже, художній текст є відображенням індивідуально-

авторської картини світу, її конкретною реалізацією, яка, у свою чергу, 

втілюється за допомогою мовних засобів, властивих певній мовній спільноті 

для вираження об’єктивного світу.  

Оскільки художні тексти будуються за загальними мовними законами, 

то вивчення характерної їм унікальності передбачає різнобічне дослідження 

їхньої складної природи та зосереджується на лексико-семантичних фактах, 
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стилістичних прийомах та емоційній забарвленості матеріалу. Вибір засобів 

для репрезентації інформації у художньому тексті зумовлений їх значимістю 

для мовної особистості, адже саме він забезпечує відображення у контексті 

взаємодію авторського сприйняття дійсності, особистих знань та досвіду 

у вигляді цілісного фрагмента загальномовної картини світу. Саме тому 

виокремлення та аналіз ключових ад’єктивних емосемізмів у текстових 

джерелах дозволяє дослідити їхню роль в англійськомовній картині світу, в 

якій закріпилося найбільш релевантне уявлення носіїв мови про світ, адже 

аналіз мови художнього тексту не повинен здійснюватися з відривом від 

загальної мови, тому що за його допомогою можна виявити „повторне, що має 

характер загальномовного, … та неповторне, що має характер 

індивідуального, які своєрідно переплітаються у структурі художнього 

тексту” [103, с. 11]. 

Художні тексти визнаних авторів мають цінність не тільки для аналізу 

індивідуального процесу пізнання дійсності їхніх творців, але й для 

порівняння отриманої інформації. Вивчення специфіки мовних знаків через 

дослідження художнього мовлення письменника з урахуванням особливостей 

його індивідуально-авторської картини світу є актуальним, оскільки художні 

тексти відображають неповторне авторське світосприйняття та ставлення до 

навколишньої дійсності крізь призму національного світобачення, 

притаманного культурі певного соціуму. 

Наприклад, мовна картина світу англійської письменниці Айріс 

Мердок була сформована під впливом її життєвих переконань, адже 

загальновживана лексика, використана авторкою в емотивному значенні, 

відображає особливості тогочасного суспільства. Айріс Мердок є знаковою 

постаттю, її творчість відноситься до сучасної англійської романістики, яка 

відзначається багатогранністю, складністю та неординарністю. У її творах 

відображені теми самотності, нерішучості, тлінності існування, душевної 

порожнечі, любовних трикутників, нещасного кохання, відчуженості, 
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егоїзму, страху, тобто теми людських стосунків, актуальні для англійського 

соціуму ХХ століття.  

Айріс Мердок визнана однією з найцікавіших письменниць нашого 

часу, адже, маючи безсумнівний авторський талант, особистісну цілісність та 

прекрасне знання життя, вона отримала міжнародне визнання за свою 

майстерність, інтелект, парадоксальність, фантазію, психологізм, мовну 

влучність, філософську спрямованість та широту бачення.  

Предметом творчого дослідження Айріс Мердок є суперечливий і 

складний внутрішній світ людини, світ людської душі, причому часто 

зображуване в її творах є частиною переживань самої авторки, адже 

„дійсність письменник пізнає, вивчає і представляє у художній словесності 

через призму свого Я … події, в яких письменник брав участь або повелінням 

долі опинявся серед них, почасти стають предметом художнього 

дослідження, оскільки важливим чинником світогляду митця виступають 

життєві обставини, які певною мірою корегують теми, погляди автора на 

світ, формують переконання, інколи впливають на вибір жанру чи форми” 

[94, с. 23–63]. Саме тому у своїх творах письменниця описує історії різних 

людей, зображаючи зміни їхніх життєвих позицій у зв’язку з обставинами, 

а відтак проблеми загальнолюдського значення зображені в її творчості 

на конкретних прикладах героїв.  

У художніх текстах Айріс Мердок особливу роль відіграють одиниці 

мови, що виражають емоції, почуття, внутрішній світ людини, адже її романи 

поєднують у собі риси інтелектуально-психологічного та філософського 

жанрів, відображаючи складні і суперечливі характери персонажів на фоні 

моральних проблем, загальнолюдських цінностей. Відбираючи засоби із 

загального фонду англійської мови, письменниця відповідно до своєї 

цільової настанови використовує такі мовні елементи, які створюють 

найяскравіші емоційно-експресивні образи її героїв. Саме тому вагоме місце 

у творчості авторки займають емотивні прикметники, які есплікуються в її 

художніх текстах, безпосередньо актуалізуючи у них свою емотивну 
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семантику та утворюючи важливий компонент її унікального і самобутнього 

художнього світу, адже надзвичайна увага письменниці до найтонших 

душевних переживань, переданих за допомогою емотивних прикметників, 

активізує переплетіння почуттів, емоційних переживань її персонажів. 

Дослідження ад’єктивних емосемізмів у структурі художніх текстів 

письменниці як фрагмента її МКС дозволяє експлікувати авторське 

світобачення, виявити специфіку мовних пріоритетів особистості та 

особливостей індивідуально-авторського слововживання письменниці. Аналіз 

співвідношення емотивних ад’єктивних елементів у їхньому реальному 

вживанні в сучасних художніх текстах, маркованих індивідуальністю 

творчого суб’єкта, відображає унікальність словесної майстерності авторки. 

За своєю оцінною семантикою 1390 ад’єктивних емосемізмів, ужитих 

у мовостилі письменниці, тобто у її індивідуально-авторській картині світу, 

які активно функціонують у таких відомих романах як „Гарні і хороші”, 

„Дзвін”, „Дика троянда”, „Море, море” та „Чорний принц”, розподіляються 

на ад’єктиви позитивної, амбівалентної і негативної оцінки, причому останні 

значно переважають у художніх текстах авторки, що наочно демонструє 

наступна діаграма (Рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Оцінна семантика емотивних прикметників 

у художніх текстах Айріс Мердок 
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Таким чином, порівняно з оцінною семантикою ад’єктивних 

емосемізмів загальної англійськомовної картини світу, прикметники в 

індивідуально-авторській картині світу Айріс Мердок характеризуються 

також перевагою ад’єктивних лексем із негативною оцінкою. 

За нашим спостереженням, найуживанішими емотивними прикметниками, 

які використовує авторка для відображення емоційних станів її героїв, 

виявилися такі ад’єктиви, як sorry (390 слововживань), dear (293 

слововживання), terrible (191 слововживання), mad (178 слововживань), 

happy (226 слововживань), afraid (213 слововживань), poor (172 

слововживання), glad (159 слововживань), frightened (118 слововживань), 

surprised (95 слововживань), funny (93 слововживання), pleased (103 

слововживання), anxious (89 слововживань), upset (86 слововживань), gentle 

(74 слововживання), nervous (69 слововживань), unhappy (68 слововживань), 

dreadful (67 слововживань), confused (64 слововживань), jealous (61 

слововживання), stupid (61 слововживання), violent (60 слововживань), 

innocent (57 слововживань), silly (54 слововживання), horrible (52 

слововживання). Ці емотивні одиниці є ключовими елементами художніх 

текстів письменниці, за допомогою яких вона реалізує свій ідейно-

філософський задум, як ось багаторазове повторення емосемізму happy 

символізує радісний душений стан героїні у такому контексті: „Octavian is 

happy and I’m going to make John happy. He’s still worried about Octavian but 

he’ll soon see that all is well, that all is perfectly well, and then he’ll settle down to 

be happy too. Now wonderful love is, the most wonderful thing in the whole 

world... We were both breast-fed babies with happy childhoods. It does make a 

difference. I think being good is just a matter of temperament in the end. Yes, we 

shall all be so happy and good too.” [257, с. 65]. 

Стосовно семантично домінантних одиниць, то у художніх текстах 

Айріс Мердок кожна частина ЛСП емотивних прикметників, тобто група як 

окремий його фрагмент, бере активну участь у творенні індивідуально-

авторської картини світу письменниці, проте їхній розподіл є нерівноцінним, 
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адже найвагомішим для авторки є почуття радості: кількість ад’єктивних 

емосемізмів, що виражають цю емоцію, є найчисельнішою у розглянутих 

художніх текстах, тоді як у межах загальномовної картини світу вона 

кількісно поступається ЛСГ із емосемою „Sadness”. Проілюструємо це за 

допомогою діаграми (Рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Порівняльний розподіл складників ЛСП емотивних прикметників 

 

У структурі художніх текстів Айріс Мердок емотивна ад’єктивна 

лексика виконує декілька функцій, які передбачають створення „емотивного 

змісту та емотивної тональності тексту” [16, c. 169]. Першою текстовою 

функцією емотивної лексики є описово-характеризувальна функція, що 

полягає у створенні психологічних портретів героїв твору. Так, у наступному 

прикладі за допомогою ад’єктивних емосемізмів описано суперечливий 

емоційний стан головного героя, який з сумом розмірковує про свого 

близького знайомого: „Іt was Arnold whom he loved and Arnold whom he hated, 

Arnold his own distorted image in the stream over which Narcissus leans eternally 

anxious, eternally enraptured. He admits, significant word, that there is something 

«demonic» in Arnold and also in himself.” [256, с. 167]. 

Крім того, емотивна лексика виконує інтерпретувальну й емоційно-

оцінну функції, які відображають емоційну характеристику навколишнього 

світу, описаного в авторському тексті. У наступному контексті головний 
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герой змальовує Лондон, виражаючи в цьому описі свій емоційний стан 

пригніченості та стомленості власним життям: „The sun was shining and there 

was a dusty defeated smell of midsummer London: oily, grimy, spicy, melancholy 

and old.” [256, с. 73]. В іншому прикладі герой насолоджується красою 

морських хвиль, спостереження за якими дає йому змогу відчувати насолоду 

у поєднанні із сумом: „It gave me a gloomy fatalistic pleasure to observe the 

waves, as they rushed into that deep and mysteriously smooth round hole, destroy 

themselves in a boiling fury of opposing waters and frenzied creaming foam” [256, 

с. 171].  

Однією з найважливіших функцій емотивної лексики у художньому 

тексті є інтенціональна функція, яка спрямована на розкриття внутрішнього 

емоційного світу образу автора. Завдяки таким прикметникам, як false та 

empty, які не є суто емотивними, однак відіграють вагому прагматичну роль 

у вказаному контексті, описано ставлення письменниці до мистецтва та її 

емоційний стан захоплення: „They live in the never-never land of art, all tricked 

out in Shakespeare’s wit and wisdom, and mock us from there, filling us with false 

hopes and empty dreams.” [256, с. 115]. В іншому прикладі через метафору та 

за допомогою ад’єктивних емосемізмів compartmental та hollow авторка 

підкреслює особливості жіночої натури, яка, можливо, притаманна і їй самій: 

„Ships are compartmental and hollow, ships are like women. The steel vibrated 

and sang, sang of the predatory women, Christian, Marigold, my mother: the 

destroyers.” [256, с. 44]. 

Задля створення відповідного художнього ефекту та емоційного впливу 

на читача письменниця використовує неодноразові повтори емотивних 

прикметників у певному контексті: „You stupid, horrible fool, said Miranda, 

and the tears were coming so fast now she could hardly speak, ‘I hate you. I’d like 

to kill you. Putting your horrible hands on me. Stupid Australian fool. Everyone 

knows you’re stupid, with your beastly common accent. Nobody likes you here, 

they just put up with you because they have to. You’re boring and ugly and stupid 



 134 

and we all want you to go away. Go back to beastly boring Australia!” [254, 

с. 145].  

Іншим вдалим прийомом зосередження уваги читача на певній 

емоційній інтонації повідомлення є акцентуаційне виділення певної лексеми. 

У наступному прикладі авторка передає розлюченість головної героїні за 

допомогою повторення та написання великими літерами ключової одиниці 

свого повідомлення: „Why can’t you try! Oh God, how can you have been so 

cruel–’…‘I’m not cruel. You’re mad, you’re MAD” [258, с. 138]. У такий спосіб, 

тобто графічно виділяючи лексему, авторка акцентує увагу читача на емоціях 

своїх героїв. 

Безпосередній вплив автора на читача здійснюється також за допомогою 

емоційно-регулятивної функції емотивної лексики, адже за допомогою таких 

ад’єктивних емосемізмів, як quiet, gentle та reflective відображено позитивні 

зміни головної героїні; вони вжиті на противагу прикметникам harsh та 

anxious, які описують попередні риси її характеру: „To my unspeakable relief 

I received, not the harsh anxious glare that I so much dreaded, but a new quiet 

look, gentle and reflective; and although she looked so sad yet she seemed 

younger, more like her old self, and also more alive, less apathetic, more 

intelligent. My confidence returned.” [258, с. 138]. Використання авторкою саме 

цих емотивних прикметників забезпечує бажаний вплив на читача, допомагає 

створити задуманий нею необхідний для сюжету образ. В іншому прикладі 

нестерпні душевні муки героїні зображені за допомогою таких ад’єктивів, як 

tormenting, menacing та acute, адже саме вони розкривають цей 

багатостраждальний закоханий образ жінки: „Randall left a place for Felix 

and produced a state of affairs more immediately tormenting and menacing to her. 

But his disappearance, by making things more acute, brought them also, one way 

or another, nearer to their end…” [254, с. 156]. 

Художні тексти Айріс Мердок торкаються різноманітних питань та 

досліджують різні аспекти, такі як егоїзм, відчуженість, нездатність 

персонажів зрозуміти один одного, що яскраво відображено за допомогою 
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емотивних прикметників, які виконують у текстах інтерпретаційну й 

емоційно-оцінну функції, тобто передають емоційну інтерпретацію світу 

у тексті, його оцінку: „All this bloody house we took so much trouble with, 

the bloody furniture, the garden, those fucking roses, pretence, pretence, pretence, 

I’d like to smash it all to pieces” [258, с. 139]. 

Художні тексти авторки надзвичайно насичені монологами, діалогами 

та спогадами, які відображають позицію оповідача як людини, що осмислює 

сьогодення, відображене крізь призму минулого. Таким чином, за допомогою 

ад’єктивних емосемізмів авторка описує дійсність, в якій проходить життя 

героїв, передаючи їхні думки і почуття у реальному та духовному планах: 

„’Mary, I’m so sorry. I feel what happened was my fault. I behaved in a silly 

insensitive way. I do hope you aren’t upset.’ Upset – I’m frantic, thought Mary. 

I’m frenzied, I’m desperate. She said, ‘No, no, don’t worry. I’m afraid Pierce 

behaved abominably. I do hope Barbara wasn’t too hurt.’” [257, с. 56]. Залежно 

від художньої мети письменниця на свій розсуд змінює у тексті не тільки 

лексичне значення загальновживаного прикметника bound, але і його 

семантичне забарвлення, а його вживання у контексті з іншими ад’єктивними 

емосемізмами створює цілісне авторське повідомлення: „She was spellbound, 

bound by a self-protective magic, which she had developed over the years to 

defend herself against the horrible pain of having married a foul insanely jealous 

bullying maniac” [258, с. 218]. 

Найбільш поширена тема творів Айріс Мердок – це світ кохання, 

в якому авторка представляє різних персонажів: добрих, людяних і злих, 

демонічних, створює унікальні художні образи та спостерігає за 

психологічними нюансами їхніх взаємовідносин. Неабияку роль 

у відтворенні психологічного портрета закоханих героїв безпосередньо 

відіграють ад’єктивні емосемізми: „There was something in their attitude which 

announced not only their happiness but their mutual dependence, their absolutely 

satisfactory relationship: he so burly, so masterly, so elegant, so protective, she so 
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frail, so graceful, so trustful and submissive, so confidently loving. So bloody 

beautiful” [258, с. 112]. 

Таким чином, проведені семантичний, структурний і кількісний аналізи 

свідчать про ключовий статус емотивних ад’єктивних лексем у мовній 

картині світу Айріс Мердок, вони різняться оцінним семантичним 

наповненням і зв’язком з основними категоріями світовідчуття письменниці, 

такими як символічність, багатозначність та метафоричність.  

Аналіз співвідношення елементів основних груп ЛСП емотивних 

прикметників на рівні словників та у реальному вживанні у художніх текстах 

показав, що склад досліджуваної лексики, отриманий шляхом вибірки 

з художньої літератури, значно бідніший за словниковий список за кількістю 

номінативних одиниць.  

Емотивні прикметники займають вагоме місце в індивідуальній мовній 

системі Айріс Мердок, є суттєвим компонентом мовної картини світу 

письменниці, що відрізняється особливістю семантичної та структурної 

організації. У реалізації ідейно-філософського задуму художніх текстів 

авторки значну роль відіграють ключові ад’єктивні емотивні лексеми, 

на основі яких можна твердити про такі своєрідні риси творчості 

письменниці як емоційний запал, глибокий психологізм і тонка іронія.  

Семантична та структурна організація ЛСП емотивних прикметників 

в індивідуальній мовній системі Айріс Мердок дещо відрізняється 

від організації поля в англійськомовній картині світу: досліджувані тексти 

характеризуються індивідуальною специфікою, яка проявляється в 

особливостях уживання окремих лексем і у структурно-семантичному 

наповненні самого поля у межах художньої картини письменниці. 

До специфічних рис, що відрізняють семантичну та структурну 

організацію ЛСП емотивних прикметників в індивідуальній мовній системі 

Айріс Мердок, слід віднести нейтралізацію одних семантичних ознак та 

активізацію інших у межах ад’єктивних емосемізмів й амбівалентний 
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характер центральних лексем, які пов’язані з полярними категоріями 

світобачення письменниці, такими як добро та зло. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Природа прикметника передбачає можливість його дослідження 

з погляду суб’єкта, який при виборі ад’єктива обирає одну ознаку з багатьох, 

особливо це стосується емотивних прикметників, що мають самостійне 

емотивне значення, виражаючи при цьому емоції, почуття та оцінку мовцем 

навколишньої дійсності.  

2. ЛСП емотивних прикметників в англійськомовній картині світу 

утворює складну структуру, яка складається з лексичних одиниць, що є 

безпосередніми вербальними виразниками емоцій людини, а тому передбачає 

безперервність зв’язків об’єктів множини поряд з можливістю опису 

ад’єктивних емосемізмів в сукупності без поділу цієї лексики на лексику 

вираження та лексику опису емоцій. 

3. ЛСП англійських ад’єктивних емосемізмів є цілісним лексико-

семантичним утворенням, що складається з шести ЛСГ, елементи яких 

систематизовані у групи на основі характерних для їх елементів складових 

емосем: Joy, Love, Surprise, Anger, Fear, Sadness. До ядерних емотивних 

прикметників, що виступають у відповідних групах основними лексемами-

ідентифікаторами, належать такі одиниці, як joyful, loving, surprising, angry, 

fearful, sad.  

5. До навколоядерної зони ЛСП емотивних прикметників належать 

основні підрупи, що організовуються на основі наступних домінантних 

ад’єктивів: cheerful, contented, enthralling, optimistic, proud, relieved, zestful; 

affectionate, longing, lustful; amazing, astonishing; exasperated, irritated, 

outrageous, envious, disgusted; horror-striken, nervous; sad, disappointed, 

neglected, shameful, hurtful, sorrowful, sympathetic. 
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6. Диференціація емотивних прикметників на угрупування слів 

з позитивним та негативним значенням відображає особливості їхнього 

функціонування в англійськомовній картині світу: ад’єктивні емосемізми 

позитивної семантики становлять значну частину загальної лексики англійської 

мови, проте є менш чисельними, ніж одиниці негативної семантики. 

7. У художніх текстах ад’єктивні емосемізми є важливим компонентом 

мовної картини письменника, який характеризується особливістю семантичної 

і структурної організації, адже саме у них емотивні прикметники 

есплікуються та безпосередньо актуалізують свою емотивну семантику, 

утворюючи важливий компонент унікального і самобутнього художнього 

світу автора. 

8. Семантична та структурна організація ЛСП емотивних прикметників 

в індивідуальній мовній картині світу Айріс Мердок збігається із 

загальномовною за переважною кількістю одиниць негативної оцінної 

семантики та дещо відрізняється за структурно-семантичним наповненням, 

адже найвагомішим семантичним елементом досліджуваного поля у художніх 

текстах авторки постає ЛСГ із емосемою „Joy”. 

Розглянуті у розділі питання висвітлені у наступних публікаціях 

автора: [128; 231]. 



 139 

РОЗДІЛ 4 

СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛІЙСЬКИХ  

АД’ЄКТИВНИХ ЕМОСЕМІЗМІВ  

 

Словотвір характерний для систем усіх мов світу, адже словотвірний 

процес постійно діє, створюючи нові лексичні одиниці та збагачуючи 

словниковий склад тієї чи іншої мови, а засоби словотвору вдосконалюються 

залежно від динаміки мовних змін. Не винятком є і англійська мова, яка має 

досконалу систему засобів і способів словотвору, що яскраво відображається 

при творенні нових прикметників. Словотвірна система мови – це найвищий 

рівень категоризації мовних явищ, тому вона детермінує певний набір 

словотвірних реалій, які співвідносяться між собою та мають параметри, що 

перебувають у безпосередній взаємодії. Вивчення словотвірної системи 

дозволяє простежити процеси розвитку англійської мови, а також розкрити 

істотні властивості словотвірного механізму.  

 

 

4.1 Особливості словотвору ад’єктивних одиниць у межах ЛСП 

емотивних прикметників 

 

Похідна ад’єктивна емотивна лексика займає у лексиконі англійської 

мови вагоме місце, а тому, визначаючи її роль у формуванні мовної картини 

світу, необхідно охарактеризувати її місце у лексичній системі мови, адже 

визначення природи емотивної лексики та її мовностилістичних 

особливостей є однією з найважливіших проблем сучасної лексичної 

семантики [195, с. 98]. 

Структура семантичного змісту похідних прикметників є чіткою та 

послідовною системою, а тому при дослідженні внутрішньої будови 

похідних англійських ад’єктивних одиниць важливим є зв’язок їхнього 

граматичного та семантичного значень. У семантичному плані прикметники 
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є словами, що виражають значення якості, властивості чи ознаки предмета, 

а тому їхньою очевидною метою є опис і характеристика предметів або явищ 

картини світу.  

Як зауважує О.А. Земська [67, с. 52], особливістю ад’єктивного 

словотвору є подвійний зв’язок похідного слова з твірним: структурний 

та семантичний. Структурний виявляється тоді, коли похідна основа є 

повторенням твірної і ускладнена афіксом. Семантичний зв’язок вказує на те, 

що значення похідного слова прямо чи опосередковано пов’язане 

зі значенням твірного.  

Результати, отримані методом кількісних підрахунків, переконливо 

доводять, що за своєю словотвірною структурою емотивні прикметники 

похідні у своїй більшості, адже серед загальної кількості 2 937 ад’єктивних 

одиниць непохідні складають лише 491 прикметник, тобто 16,72 %, а решта 

83,28 % припадає на похідні прикметники, загальна кількість яких складає 

2 446 ад’єктивів. Проілюструємо це діаграмою (Рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Кількісне співвідношення похідних та непохідних  

емотивних прикметників 

 

Похідні ад’єктивні одиниці на позначення емоцій людини 

характеризуються багатогранною смисловою структурою, яка забезпечується 

складними семантичними перетвореннями, що виникають як наслідок 
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взаємодії в їхній структурі твірної основи з похідною, а також зі 

словотвірними афіксами. Завдяки цій семантико-словотвірній взаємодії 

можлива поява нових сем у смисловій структурі емотивного прикметника, 

що слугує засобом подальшого розподілу на семантичні угрупування у 

межах ЛСГ. Це стосується і поділу емотивних прикметників на ад’єктиви 

позитивної та негативної семантики з погляду оцінки в їхній структурі.  

Дослідження смислових особливостей ад’єктивних лексичних одиниць 

емотивної семантики тісно пов’язане зі значущістю структурних 

властивостей. Саме тому взаємодія цих двох характеристик дає змогу 

виявити семантично домінантні одиниці, адже їхнє функціонування у мові 

показує, що для кожної семантичної частини ЛСП емотивних прикметників 

(його групи) вагомішими є похідні або прості одиниці. За даними таблиці 4.1 

можна дійти висновку, що переважаюча кількість похідних емотивних 

прикметників характерна для ЛСГ із емосемою „Surprise”. 

Таблиця 4.1 

Кількісне співвідношення похідних і непохідних  

ад’єктивних емосемізмів 

Тип 

одиниць 

Лексико-семантичні групи ад’єктивних емосемізмів 

Joy Love Surprise Anger Fear Sadness 

Похідні 

ад’єктиви 

651 

(80,87 %) 

126 

(85,71 %) 

50 

(92,59 %) 

671 

(84,3 %) 

252 

(82,89 %) 

696 

(83,75 %) 

Непохідні  

ад’єктиви 

154 

(19,13 %) 

21 

(14,29 %) 

4 

(7,41 %) 

125 

(15,7 %) 

52 

(17,11 %) 

135 

(16,25 %) 

Всього 805 

(100 %) 

147 

(100 %) 

54 

(100 %) 

796 

(100 %) 

304 

(100 %) 

831 

(100 %) 

 

Значення похідного слова визначає складна взаємодія компонентів, що 

його утворюють, та залежить як від семантики твірної основи, так і від 

семантики афікса. Всі похідні слова як номінативні одиниці мають одну 

особливість: їхня семантика є завжди дуже близькою. У цьому плані похідні 
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емотивні прикметники – це складні структури, що характеризуються 

нечіткою семантикою, зокрема це стосується вираження позитивної чи 

негативної оцінки, адже наявність емотивної оцінки у структурі ад’єктивного 

емосемізму надає інформацію про предмет, що описується, явище, факт, 

оскільки така оцінка вказує на здатність предмета викликати у людини певну 

емоційну реакцію. Опис оцінної семантики похідних емотивних 

прикметників за словниковими дефініціями, які повною мірою відображають 

всі можливі смислові відтінки, є продуктивним. 

Беручи до уваги специфічні властивості похідних емотивних 

прикметників, які були розглянуті, можна зробити висновок, що ад’єктивні 

одиниці характеризуються різноманітністю оцінної семантики та чітким 

розподілом на групи слів негативної та позитивної оцінки, які виявляють 

несхвальне або схвальне ставлення мовців до предметів, фактів і явищ 

об’єктивної дійсності, а також групою ад’єктивів, що мають амбівалентну 

оцінну семантику. Проілюструємо це діаграмою (Рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2. Кількісне співвідношення похідних ад’єктивних емосемізмів  

за оцінною семантикою 

 

Порівняльний аналіз похідних ад’єктивних емосемізмів з позитивною 

чи негативною семантикою у структурі їхнього лексичного значення, 

дозволяє зробити висновок, що останні значно переважають, складаючи 60 % 
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від загальної кількості похідних прикметників, тоді як решта два утворення 

займають відповідно по 30 % та 10 %. Цей висновок ще раз підтверджує, що 

англійські емотивні прикметники є основними лексичними виразниками саме 

негативної семантики, що яскраво засвідчують наступні приклади похідних 

одиниць: indifferent, impatient, scathing, malignant, deceitful, willful, ungrateful, 

vengeful, cowardly, unholy, passionate, inaccurate, feverish, loathsome.  

Протилежним до них за значенням похідним ад’єктивним емосемізмам 

властива, безперечно, позитивна семантика відносно понять „добре–погано”, 

що стосуються об’єктивної реальності, яку сприймає носій мови. У структурі 

ЛСП емотивних прикметників їх ілюструють такі приклади похідних 

одиниць: spirited, accomplished, persistent, unassuming, successful, conductive, 

frolicsome, enthusiastic, tireless, sinless, friendly.  

Таким чином, похідні ад’єктивні одиниці у межах ЛСП емотивних 

прикметників мають загальні риси, характерні для всієї системи похідних 

одиниць англійської мови, а також певні специфічні риси, властиві суто 

емотивній лексиці, такі як складність смислової структури та оцінна 

семантика.  

 

 

4.2 Характерні риси суфіксального словотвору англійських 

емотивних прикметників  

 

У сучасній англійській мові суфіксальний спосіб творення нових слів є  

продуктивним. Похідні одиниці мають надзвичайно розгалужену систему 

цих морфем. Формування окремих сфер і фрагментів англійськомовної 

картини світу визначається різними способами номінації, які мають 

неоднорідний характер. Суфіксальний словотвір прикметників 

характеризується семантичними змінами, які виражаються за допомогою 

доданих до мотивувальної основи формальних показників – суфіксів, що 

відображають основні відмінні ознаки похідного слова.  
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Суфіксальний спосіб творення нових слів є надзвичайно продуктивним 

завдяки високому ступеню регулярності структурних і семантичних 

відносин, а тому переважна більшість похідних прикметників побудовані за 

допомогою суфіксів. 

При вивченні особливостей суфіксального словотвору похідних 

ад’єктивних емосемізмів в англійськомовній картині світу слід визначити 

найпродуктивніші суфікси і структурні моделі, за допомогою яких вони 

утворюються, та здійснити аналіз закономірностей їхньої семантики. 

Інвентаризація словотвірних засобів для визначення типів мовної структури 

та встановлення словотвірних моделей, універсальних для емотивних 

прикметників англійської мови, дає змогу генералізувати її основні фактори, 

адже словотвірні одиниці є не тільки частиною її ієрархії, але і певними 

модифікувальними ознаками, за допомогою яких визначаються загальні 

мовні структури та типи.  

У цьому дослідженні було проаналізовано 1 529 емотивних 

прикметників, утворених на основі суфіксального способу словотвору, що 

становить 62,5 % від загальної кількості похідних ад’єктивів, тобто 

суфіксальні морфеми є продуктивними у творенні ад’єктивних емосемізмів. 

Одним із принципів відбору матеріалу для дослідження на цьому етапі був 

саме принцип продуктивності суфіксів, що беруть участь у творенні 

емотивних прикметників англійської мови. Цей підхід зумовлений здатністю 

продуктивних суфіксів зберігати чіткість, прозорість та регулярність 

словотвірних відношень між компонентами похідних емотивних 

прикметників. 

Оскільки продуктивними є суфікси, за допомогою яких слова утворені 

порівняно недавно, то дослідження суфіксальних похідних ад’єктивів 

найчіткіше відображає основні тенденції синхронної системи словотвору 

англійських прикметників, яка постійно поповнюється новоутвореннями. За 

нашими спостереженнями, при утворенні похідних емотивних прикметників 

використовуються такі суфіксальні морфеми: -able, -al, -ant,  
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-ary, -ate, -ative, -ed, -en, -ent, -est, -ful, -ial, -ian, -ible, -ic, -ical, -ile, -ing, -ious, 

-ish, -ist, -itive, ive, -less, -like, -ly, -ory, -ous, -some, -y. Їхню продуктивність 

представлено у таблиці (див дод. А.1). Найпродуктивнішими суфіксальними 

морфемами при словотворі англійських ад’єктивних емосемізмів виявилися  

-y (335 одиниць), -ing (326 одиниць) та –ed (314 одиниць). Продуктивність 

словотвірних суфіксів у межах основних лексико-семантичних груп ЛСП 

емотивних прикметників також засвідчує певну вибірковість (див. дод. А.2). 

Як умотивований знак похідний емотивний прикметник вимагає 

звернення до мотивувальної основи для пояснення його значення, адже 

слова, які є основою для формування лексикону, виконують роль базису для 

вивчення словотвірної номінації. При такому підході увиразнюється роль 

словотвірної моделі як ядра словотвірної системи, адже будучи складним 

структурно-семантичним утворенням, вона здатна відтворити усі зв’язки та 

відносини частин, що існують у її межах. При цьому значення похідного 

прикметника формується не тільки його складовими частинами, але й 

семантикою самої словотвірної моделі, яка одночасно враховує і структуру, і 

семантику окремих лексичних одиниць.  

У сучасній англійській мові основними ресурсами для творення 

продуктивних словотвірних моделей прикметників є твірна основа та афікс. 

Базовими одиницями для утворення похідних ад’єктивних одиниць слугують 

іменники, дієслова та прикметники. Важливим є те, що кожне похідне слово 

стає зразком для наслідування іншими одиницями його класу, а тому легко 

розуміється мовцем та зберігається у його пам’яті як цілісність, що складена 

з частин.  

Беручи до уваги специфічні властивості кореневих основ і морфемних 

афіксів прикметників англійської мови, у корпусі вибірки було зафіксовано 

57 моделей суфіксального словотвору похідних ад’єктивних емосемізмів 

(див. дод. Б.1). Як показує дослідження, найпродуктивнішими з них 

виявилися такі моделі, як N + -y = A (292 одиниці), V + -ing = A 

(246 одиниць) та V + -ed = A (194 одиниці). У межах основних лексико-
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семантичних груп ЛСП емотивних прикметників ці моделі характеризуються 

найвищою продуктивністю, що наочно демонструється за допомогою 

наступної діаграми (Рис. 4.3).   
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Рис. 4.3. Продуктивність суфіксальних словотвірних моделей у межах ЛСГ 

 

Семантична кореляція твірної основи та словотвірного афікса регулює 

сполучуваність вихідних і формантних частин, зумовлюючи формування 

семантичної структури емотивних прикметників, при цьому такий фактор, як 

частиномовна приналежність твірної основи відіграє особливу роль. 

Вибіркове поєднання твірної основи з певними суфіксальними морфемами 

відповідно до особливостей їхньої семантичної структури зумовлене 

семантичним фактором, а тому може бути об’єктивно описане за допомогою 

компонентного аналізу похідних ад’єктивних одиниць. Порівняння значення 

твірної основи та дериваційних афіксів дозволяє встановити їхню роль 

у формуванні семантики емотивних прикметників англійської мови.  

Дослідження внутрішньої сполучуваності ад’єктивних дериватів дає 

змогу виокремити відповідні компоненти семантичної структури 

дериваційних морфем, що перебувають у тісній взаємодії. Словотвірні 

процеси супроводжуються складними семантичними змінами, що виникають 

між вихідною та похідною одиницями, для адекватного їх опису необхідно 

визначити, які зі словотвірних афіксів приєднуються до яких основ, тобто 

наскільки важливими для словотвору є поєднання семантики похідної основи 



 147 

з семантикою словотвірного форманта. Це дає змогу встановити словотвірні 

потенції певних твірних основ в утворенні нових емотивних прикметників. 

При суфіксальному словотворі досліджувані похідні ад’єктивні 

одиниці утворюються за допомогою різних за своєю морфологічною 

структурою твірних основ, таких як іменники, дієслова, прислівники та 

навіть вигуки. За даними таблиці 4.2 більшість похідних формується на 

основі субстантивів, адже відіменникові емотивні прикметники складають 

892 одиниці (58,34 %), тоді як віддієслівні – 605 прикметників (39,57 %), 

відприкметникові – 27 одиниць (1,77 %), а утворені на основі прислівників та 

вигуків відповідно по три та дві одиниці (0,32 %).  

Таблиця 4.2 

Продуктивність твірних основ при суфіксальному словотворі 

Частина 

мови 

Кількість похідних 

емотивних прикметників 

Приклади 

Іменник 892 cheerless, deathly, triumphal 

Дієслово 605 relentless, repulsive, peevish  

Прикметник 27 fantastical, kindly, lonesome 

Вигук 3 yucky, icky  

Прислівник 2 moreish, samey 

Всього 1529  

 

Таким чином, було з’ясовано, що у процесі утворення ад’єктивних 

емосемізмів найбільшими словотвірними потенціями відзначаються 

субстантивні та вербальні твірні основи, адже словотвірні моделі, утворені на 

основі поєднання їх з афіксами, є найпродуктивнішими. За допомогою цих 

частин мови, яким властиві певні категоріальні та семантичні характеристики 

різного ступеня узагальнення, будуються єдині структурні словотвірні типи 

(загальні схеми, яким відповідають похідні з одним формантом та твірними 

однієї частини мови), що опираються на загальновідоме теоретичне 

положення про взаємозалежність значення англійського суфіксального 
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похідного слова та його структури. Досліджувані суфіксальні похідні 

одиниці не є винятком, а тому до поширених структурних типів, характерних 

для їхнього суфіксального словотвору, належать субстантивний, дієслівний, 

адвербіальний, ад’єктивний та екскламаторний. Семантика цих одиниць 

перебуває у безпосередній залежності від структурного типу їхньої 

побудови: певний структурний тип зумовлює категоріальну співвіднесеність 

похідного слова, узагальнюючи його семантику як семантику одиниці лише 

певної конкретної частини мови.  

Отже, цілком очевидною є семантична взаємодія досліджуваних 

твірних основ і суфіксів, що характеризується такою взаємовибірковістю: 

окремі субстантивні, дієслівні та адвербіальні твірні основи поєднуються 

з певними суфіксами. Цікавим є те, що субстантивні твірні основи, що 

слугують для творення похідних емотивних прикметників, характеризуються 

конкретною та абстрактною семантикою, причому переважна більшість 

утворюється саме від основ абстрактної семантики, впливаючи на значення 

похідних, які також набувають абстрактного значення (наприклад, 

субстантив pity (жалість, співчуття) слугує основою для творення ад’єктивів 

piteous (жалісливий, співчутливий) та pitiable (жалюгідний, нещасний)).  

Оскільки похідні слова називають явище через співвіднесеність з 

іншою одиницею, то вони формально та семантично залежать від неї, 

наприклад, ад’єктивні емосемізми frightened, horror-struck, terror-stricken, 

утворені від субстантивних основ, позначають якість страху, але на відміну 

від іменників fright, horror, terror, вони вказують ступінь цієї якості: 

frightened (feeling fear or worry), horror-struck (very frightened and shocked), 

terror-stricken (extremely frightened). Зазначимо, що між похідним словом і 

суфіксом існує тісний взаємозв’язок: за допомогою конкретного суфікса 

утворюються слова тільки від конкретних семантичних груп певної частини 

мови. 

При дослідженні похідних англійських ад’єктивних емосемізмів 

виникає питання про роль суфіксальних морфем у передачі емотивного 
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змісту в структурі словотвірного значення. Прагматика словесного знака, 

зокрема емотивного прикметника, передбачає функціональні властивості 

його семантики, такі як наявність інформації про відношення суб’єкта 

мовлення до предмета чи його властивостей, при цьому мовець виражає 

об’єктивну оцінку та висловлює своє особисте емоційне ставлення до того, 

що відбувається.  

Для визначення семантики похідного слова необхідно з’ясувати, яку 

роль відіграє у ньому словотвірний формант та як взаємодіють між собою 

семантика твірної основи та дериваційного афікса у процесі формування 

нової одиниці мови. Співвідношення компонентів внутрішньої форми слова – 

основи та афікса – є досить дискусійним у сучасній лінгвістиці. З одного 

боку, науковці висловлюють думку про те, що домінуючим смисловим 

компонентом деривата є афікс, адже саме формант, а не твірна основа 

визначає той понятійний клас, до якого включається конкретне похідне 

слово. З іншого боку, стверджують, що основну роль у процесі становлення 

семантики похідного слова відіграє твірна основа, тоді як вплив форманта є 

незначним. 

Це дослідження показало, що семантика похідних емотивних 

прикметників зумовлена, у більшості випадків, семантикою твірних основ. 

Проте варто відзначити, що морфемний рівень мови передбачає вираження 

емотивності за допомогою експресивних морфем, що об’єднують у собі 

емотивне та оцінне значення. Саме до таких морфем належать пестливі, 

зневажливі афікси, які утворюють емотивно-експресивну лексику 

меліоративної та пейоративної оцінки, що будується на таких емотивних 

характеристиках як схвалення, пестливість, задоволення, захват, захоплення 

та несхвалення, осуд, зневага, презирство, відраза, огида, незадоволення, 

обурення, насмішка, сарказм, тобто поділяється за фактором задоволення чи 

незадоволення мовця певним об’єктом чи ситуацією. Необхідно зазначити, 

що значення афікса як частини словотвірного визначалось у цій праці 

виключно семантично, шляхом порівняння похідного слова з відповідним 
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суфіксом. Сутність семантичних змін саме за допомогою словотвірних 

засобів полягає в деактуалізації предметно-логічних сем лексичного значення 

та появі емотивно-експресивних сем, які відповідають за прагматичне 

навантаження висловлювання. 

Саме до таких словотвірних засобів належать суфіксальні морфеми 

пейоративної оцінки -ish, -y, -ie, що беруть активну участь у словотворі 

розмовної ад’єктивної лексики англійської мови. При цьому особливий 

емотивно-експресивний чи емотивно-оцінний відтінок, такий як зневага, 

презирство, незадоволення, ласка чи іронія, нашаровується на загальний 

емотивний фон твірної основи. Завдяки цим афіксальним морфемам утворені 

такі емотивно-експресивні ад’єктиви, як gilrie, moreish, ticklish, bullish, oafish, 

icky, perky, cutesy, slushy, sappy та інші, що мають яскраву емотивну 

семантику та вживаються мовцем з конкретною прагматичною метою. 

Таким чином, лише в окремих суфіксальних морфем наявна емотивно-

оцінна семантика, проте здебільшого вона закріплена саме за кореневою 

морфемою. Суфікс лише виконує функцію поєднання її семантики з іншими, 

більшими категоріями у межах емотивної одиниці. Саме завдяки цьому 

емотивна лексика стає частиною більших лексико-семантичних утворень, 

пронизуючи всю лексичну систему мови. І хоча значення суфікса 

реалізується в емотивному прикметнику залежно від основи, яку він 

оформляє, однак при цьому він визначає структурні, частиномовні та 

класифікаційні характеристики похідних слів. 

Це дослідження показало, що при словотворі англійських ад’єктивних 

емосемізмів суфіксальні морфеми, що слугують для утворення нових 

ад’єктивів, передають наступні загальні значення: 

1) зв’язок основи з чимось (-ate (compassionate, affectionate), -ary 

(legendary, complimentary), -al (sentimental, brutal), -ial (provincial, reverential), 

-ical (satirical, farcical), -ed (inspired, barbed), -ous (zealous, outrageous); 

2) схожість, подібність до основи (-ian (draconian, reptilian), -en (silken, 

golden), -some (bothersome, awesome), -like (childlike), -ly (beastly, squirrely),  
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(-ic (demonic, idiotic), -ish (bullish, sheepish)); 

3) володіння тим, що виражено основою (-ant (luxuriant, malignant), -ing 

(tantalizing, charming), -ful (revengeful, hopeful), -ive (attractive, depressive),  

-ative (imaginative), -itive (sensitive), -y (panicky)); 

4) відсутність того, що виражено основою (-less (cheerless, loveless, 

passionless)). 

Оскільки семантична функція суфікса у процесі словотвору похідних 

емотивних прикметників полягає у реалізації інформації, притаманної твірній 

основі, то її обсяг може бути еквівалентним семантичній структурі похідного 

або бути вужчим чи ширшим за нього залежно від словотвірного значення 

цього слова. Завдяки цій редистрибутивній функції суфіксальні морфеми 

впливають на переосмислення ознакових сутностей похідної основи, що є 

надзвичайно важливим при утворенні прикметників загалом та ад’єктивних 

емосемізмів зокрема.  

Таким чином, вмотивованість похідних ад’єктивних емосемізмів, 

утворених суфіксальним способом словотвору, має формальний і семантичний 

характер, тобто вона повторює частково або повністю структурно-семантичні 

властивості вихідної одиниці та містить формантну частину, що відображає 

їхнє семантичне навантаження завдяки формальному перетворенню вихідної 

одиниці.  

 

 

4.3 Типові префіксальні словотвірні парадигми ад’єктивних 

емосемізмів  

 

Похідні емотивні прикметники є комплексними знаками, семантика 

яких визначається значеннями їхніх складових частин, адже навіть за умови 

відповідності семантики похідного слова словотвірному значенню моделі, 

формування його значень завжди є результатом інтеграції складових 

компонентів. Аналіз особливостей словотвірних відношень в ад’єктивних 
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похідних з продуктивними префіксами, які є надзвичайно дієвими при 

творенні нових ад’єктивних емосемізмів, робить вагомий внесок 

у дослідження номінації семантичного поля емоцій, адже завдяки їм можна 

виявити основні тенденції, що характеризують складну систему англійської 

мови, яка постійно поповнюється новоутвореннями.  

На цьому етапі в якості матеріалу дослідження було обрано похідні 

емотивні прикметники, що утворилися на основі префіксальних морфем, які 

модифікують кореневу основу та слугують базою для побудови 

продуктивних словотвірних моделей префіксального типу. Результатом 

безпосередньої взаємодії продуктивного префікса та твірної основи є 

словотвірне значення, яке утворює семантичну структуру похідного 

ад’єктивного емосемізму. Основним принципом відбору матеріалу був 

принцип продуктивності префіксів, який дає змогу простежити регулярність 

та чіткість словотвірних відношень між компонентами префіксальних 

емотивних похідних, що зберігаються у нових словах.  

Проведений аналіз показав, що для префіксального способу творення 

похідних ад’єктивних емосемізмів характерне вживання наступних морфем: 

A-, Ab-, Anti-, Be-, De-, Dis-, En-, Ex-, Extra-, For-, Fore-, Hyper-, Im-, In-, Ir-, 

Mis- Mono-, Non-, Out-, Over-, Pre-, Re-, Sub-, Un-, Under-, Up-. Продуктивність 

цих префіксальних морфем у межах ЛСП емотивних прикметників 

представлено у таблиці (див. дод. А.3). Найпродуктивнішими 

префіксальними морфемами при творенні ад’єктивних емосемізмів 

виявилися Un- (163 одиниці) та In- (38 одиниць). У свою чергу, 

продуктивність словотвірних префіксів у межах основних лексико-

семантичних груп ЛСП емотивних прикметників також виявляє певну 

вибірковість (див. дод. А.4). 

Лексико-семантичне навантаження префікса визначається його 

впливом на основу та навпаки, адже завдяки цьому відбуваються вагомі 

семантичні зміни у межах похідного, проте вони є менш відчутними, ніж 

зміни у похідних суфіксального типу, де значення форманта не є таким 
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конкретним, як у префіксів. Оскільки належність до певної частини мови 

часто впливає на вибір словотвірних засобів та обмежує функціонування 

словотвірної моделі, виключно префіксальні моделі англійських емотивних 

прикметників є менш численними, ніж суфіксальні, та демонструють 

переважно єдиний семантичний тип похідних зі значенням „відсутності” чи 

„противаги”. Беручи до уваги специфічні властивості кореневих основ і 

морфемних префіксів прикметників англійської мови, у корпусі нашої 

вибірки було зафіксовано 23 моделі префіксального словотвору похідних 

ад’єктивних емосемізмів (див. дод. Б.2). Як показує дослідження, 

найпродуктивнішими з них виявилися такі моделі, як Un- + A = A 

(30 одиниць), In- + A = A (20 одиниць) та Im- + A = A (11 одиниць). У межах 

основних лексико-семантичних груп ЛСП емотивних прикметників ці моделі 

також характеризуються високою продуктивністю, що наочно 

демонструється за допомогою наступної діаграми (Рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. Продуктивність префіксальних словотвірних моделей у межах ЛСГ 

 

У номінативному плані словотвірні значення емотивних прикметників 

входять до структури словотвірної моделі, об’єднуючи словотвірний 

формант і твірну основу на етапі творення нової семантики слова внаслідок 

поєднання ономасіологічної бази з ознакою. І оскільки словотвірна модель є 

завжди суто мовним явищем, словотвірні значення є значенням моделі та 

неодмінним компонентом семантики похідного емотивного прикметника, 
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тоді як його системне значення є реалізацією словотвірного значення 

з конкретним лексичним наповненням.  

У процесі словотвору префікс модифікує лексичне значення емотивного 

прикметника, при цьому не змінюючи його граматичного статусу, адже лише 

за винятком окремих випадків похідне слово з префіксом та твірна основа 

належать до однієї частини мови. Належність твірної основи, яка 

сполучається з префіксом, до певної частини мови є важливою для словотвору, 

адже вона вагомо впливає на вибір словотвірних засобів і функціонування 

словотвірних типів та моделей.  

Словотвірний формант є формальним вираженням словотвірного 

значення, вміщує всі ті елементи значення, які складають семантичну 

відмінність між значенням умотивованого та семантично мотивувального 

слова. Його роль у творенні семантики похідного слова є надзвичайно 

вагомою, проте беззаперечним є той факт, що вибір префікса залежить від 

похідної основи, адже саме її семантика значною мірою збігається з 

семантикою всього слова, а тому на її основі формується словотвірне 

значення. Префіксальний формант доповнює ядро значення похідної основи 

та додає до нього загальнокатегоріальне значення, при цьому виконуючи свою 

функцію лише в межах однієї частини мови, на відміну від твірної основи, яка 

має надкатегоріальний характер та виступає у смисловому плані основним 

компонентом, якому префікс надає додаткового змісту.  

Префіксальним морфемам, що слугують для творення ад’єктивних 

похідних, властива певна вибірковість щодо сполучення з твірними основами, 

які об’єднуються між собою за змістом. За нашим спостереженням, 

при префіксальному словотворі похідні ад’єктивні одиниці утворюються 

за допомогою різних за своєю морфологічною структурою твірних основ, 

таких, як прикметники, іменники та дієслова. Безумовна більшість похідних 

формується на основі ад’єктивів, адже із загальної кількості 99 одиниць, що 

були утворені префіксальним способом, відприкметникові емотивні 

прикметники складають 90 одиниць (90,91 %), тоді як кількість 
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відіменникових і віддієслівних похідних складає відповідно 5 (5,05 %) та 4 

(4,04 %) слова (Табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Продуктивність твірних основ при префіксальному словотворі  

Частина 

мови 

Кількість похідних 

емотивних прикметників 

Приклади 

Прикметник 90 unhappy, uncool, unreal 

Іменник 5 overzealous, inoffensive 

Дієслово 4 undignified, uproarious 

Всього 99  

 

Особливий інтерес для дослідження прикметників мають префікси 

іншомовного походження, які були запозичені здебільшого з латинської та 

грецької мов, а тому зберегли своє первинне значення. Їхній аналіз не втрачає 

актуальності у зв’язку з прискореними темпами інтернаціоналізації лексики, 

яка відбувається на сучасному етапі розвитку мови та культури. Ад’єктивні 

емосемізми не є винятком і також характеризуються наявністю цих префіксів 

у своєму корпусі. Наприклад, anti- має значення „протидії кому-небудь або 

чому-небудь” (antipathetic); префікс hyper- означає „такий, що має 

надмірний вияв ознаки, зазначеної твірною основою” (hypersensitive), його 

синонімом є префікс extra- (extraordinary). 

Проведений аналіз матеріалу дослідження показав, що у сучасній 

англійській мові для похідних ад’єктивних емосемізмів, утворених шляхом 

префіксального способу словотвору, характерні такі загальні значення: 

1) надмірний вияв ознаки чи якості, репрезентованої твірною основою 

(over- (overripe, overeager), out- (outspoken), hyper- (hypersensitive), extra 

(extraordinary), be- (beguiling)).  

2) відсутність певної ознаки чи якості, репрезентованої твірною 

основою (un- (unreal, unafraid), mis- (misbeggoten), anti- (antipathetic), in- 

(insane, indiscreet), dis- (dishonest, disreputable), im- (immoral, improper)). 
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3) неповнота ознаки, репрезентованої твірною основою (under- 

(underwhelming, underhand)). 

Дериваційні префікси емотивних прикметників унаслідок їхньої 

сполучуваності з твірною основою виконують функцію конкретизації та 

уточнення на відміну від дериваційних суфіксів, що реалізують інформацію, 

закладену в твірній основі. Отже, основним конструктивним елементом 

ад’єктивного емосемізму є саме твірна основа, яка виявляє здатність 

вибірково сполучатися з певними префіксальними морфемами, що 

взаємодіють з нею семантично, граматично та структурно. 

Таким чином, творення похідних ад’єктивних емосемізмів за допомогою 

префіксів відрізняється високою самостійністю семантики префіксальних 

морфем, які не зливаються зі значеннями твірних основ у процесі їх 

формування. Семантика префіксальних похідних емосемізмів твориться 

об’єднанням значень твірної основи та префікса, який надає їй додаткових 

смислових відтінків із вказівкою на певну характеристику ознаки, що 

репрезентована твірною основою, уточнює та конкретизує її.  

 

 

4.4 Префіксально-суфіксальний спосіб утворення похідних емотивних 

ад’єктивів  

 

Частотними засобом творення похідних ад’єктивних емосемізмів 

англійської мови є комбінований префіксально-суфіксальний спосіб, який 

полягає в утворенні нового слова одночасним поєднанням префіксації та 

суфіксації. Цей тип змішаного словотвору нерідко зустрічається в емотивних 

прикметниках англійської мови; його ілюструють такі ад’єктиви як 

unbearable, benighted, insufferable, demotivated, inglorious, unhelpful, тощо.  

Цей спосіб словотвору є продуктивним, адже загальна кількість 

емотивних прикметників, утворених префіксально-суфіксальним способом, 

налічує 235 одиниць. До основних афіксів, що використовуються при цьому 
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способі словотвору похідних ад’єктивів англійської мови, належать 

відповідні префіксальні (Un-, Dis-, Be-, En-, In-, Over-, De-, A-, Ir-, Out-, Re-, 

Up-, Ac-, Ag-, Al-, Ex-, For-, Fore-, Im-, Non-, Pre-) та суфіксальні (-ed, -ing, -able, 

-ly, -ed, -al, -ful, -ous, -y, -ive, -ible, -ate, -ious, -ant, -itive, -ory, -ent, -ic,-ible,  

-ical, -ary, -some, -ian) словотвірні морфеми.  

При цьому способі творення префіксальні та суфіксальні морфеми 

мають різне смислове навантаження у похідному слові відповідно до своєї 

семантики: префіксальні морфеми залишаються нейтральними до 

парадигматичного оформлення слова (як і при суто префіксальному 

словотворі), тоді як суфікси, які мають тісний зв’язок з мотивувальною 

основою, здебільшого зумовлюють граматичне оформлення похідного слова: 

encouraging, unfunny, outgoing, ungracious, dispassionate, almighty. 

Особливе місце при дослідженні префіксально-суфіксального словотвору 

емотивних прикметників займає поєднання префіксальних морфем із 

суфіксальними у межах конкретного похідного ад’єктиву (див. дод. В.1). При 

цьому багато афіксів втрачають таку можливість через властиву їм семантику 

(наприклад, суфікс -less із властивим йому значенням відсутності ознаки, не 

може співіснувати із префіксами un-, in-, які мають таке ж семантичне 

наповнення). Таким чином, найбільшу схильність до поєднання демонструють 

відповідно префіксальна морфема un- та суфіксальна -ed. 

Проведений аналіз показав, що префіксально-суфіксальний спосіб 

творення англійських похідних ад’єктивних емосемізмів представлений 80 

продуктивними словотвірними моделями, які різною мірою беруть участь у 

творенні досліджуваної емотивної лексики (див. дод Б.3). 

Найпродуктивнішими виявилися такі моделі, як Un- + V + -ed = A (34 

одиниці), Un- + V + -ing = A (29 одиниць) та Un- + V + -able = A (20 

одиниць).  

Висока продуктивність цих моделей пояснюється тим, що комбінований 

словотвір відображає характерні особливості розмовної лексики англійської 

мови, до якої належать деякі емотивні прикметники, зокрема inflamed, 
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nonsensical, unseemly та інші. У межах основних груп ЛСП емотивних 

прикметників ці моделі також характеризуються високою продуктивністю. 

Проілюструємо це наступною діаграмою (Рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Продуктивність префіксально-суфіксальних словотвірних моделей 

у межах ЛСГ ад’єктивних емосемізмів 

 

Пошуки системних відношень у словотворі привели дослідників до 

виділення та вивчення у системі чи окремих підсистемах словотвору груп 

словотвірних одиниць, які можуть поєднуватися між собою за допомогою 

парадигматичних відношень. Мова йде про словотвірні поля, до складу яких 

входять семантично зв’язані афікси. Так, у сучасній англійській мові серед 

таких полів можна виділити префіксально-суфіксальне словотвірне поле 

надмірності (до якого входять такі префікси як hyper-, out-, over- та суфікси  

-al, -ing, -ous) та поле заперечення (до якого належать префікси un-, in-, dis-, 

mis- та суфікси -ed, -ly, -ful, -able). Елементи ЛСП емотивних прикметників 

також належать до згаданих полів, цим самим поєднуючи свою емотивну 

семантику з властивими полям понятійними сферами та утворюючи 

безмежний семантичний простір мови. 

Таким чином, префіксально-суфіксальний словотвір ад’єктивних 

емосемізмів в англійській мові характеризується високою продуктивністю та 

різноманітністю структурних моделей. Щодо префіксальних і суфіксальних 
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морфем, які беруть участь у творенні ад’єктивних слів, то вони мають різне 

смислове навантаження у похідному, що свідчить про більшу наближеність 

префіксально-суфіксального способу словотвору англійських емотивних 

прикметників до суфіксації, аніж до префіксації. 

 

 

4.5 Словоскладання як спосіб утворення ад’єктивних одиниць на 

позначення емоцій людини 

 

У сучасній англійській мові словоскладання, яке передбачає творення 

складних слів поєднанням двох або більше основ чи цілих слів або їхніх 

скорочень [144, c. 31], є досить продуктивним способом словотвору. 

Складним словом називається мовне утворення, що складається з декількох 

повнозначних слів або основ і є цілісною одиницею номінації, 

що моделюється для вираження певного словотвірного значення формальним 

способом [95, с. 52–60]. Складні слова характеризуються високою 

семантичною насиченістю, яка є результатом об’єднання значень окремих 

компонентів.  

О.С. Кубрякова вважає, що, досліджуючи структурні та семантичні 

характеристики складних слів, необхідно враховувати такі особливості: 

1) характер одиниць, що поєднуються: як з погляду їхньої належності 

до певних частин мови, так і з боку їх структурних особливостей (складання 

простих, похідних і складних слів; складання слів, їх частин тощо); 

2) корелятивність таких одиниць з однокореневими утвореннями, 

а також всі фономорфологічні особливості компонентів структур 

у порівнянні з цими самостійними одиницями; 

3) спосіб оформлення складного слова в одне ціле (наголос, наявність 

сполучних елементів, спеціальних афіксів тощо); 

4) семантичні зв’язки між компонентами складного слова; 
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5) результат об’єднання вказаних компонентів в єдине ціле 

з граматичного та семантичного поглядів [95, с. 65]. 

Складне слово розглядається в системі похідних слів, проте разом 

з рисами, характерними для всієї системи похідних одиниць, воно виявляє 

риси, специфічні тільки для складних утворень. Досить активним 

у англійській мові є процес деривації складних слів, а також поєднання 

інших способів словотвору зі складанням. Необхідно зазначити, що межа між 

складним прикметником і словосполученням є досить нечіткою, адже вони 

мають спільні ознаки, такі як наголос і можливість сурядного та підрядного 

зв’язку між їхніми елементами. 

Складні ад’єктивні емосемізми англійської мови утворені, за нашим 

спостереженням, за допомогою таких частин мови, як іменники, дієслова, 

прислівники, прийменники, вигуки та числівники. Емотивність складних 

прикметників може виникати шляхом поєднання нейтральних та емотивно 

маркованих основ, що підсилює емотивне значення нової цільнооформленої 

одиниці. Наприклад, у ад’єктивному емосемізмі god-awful (very bad, difficult 

or unpleasant) поєднуються нейтральна субстантивна основа god (a spirit or 

being believed to control some part of the universe or life and often worshipped for 

doing so, or a representation of this spirit or being) та емотивна основа awful 

(extremely bad or unpleasant).  

Завдяки цьому поєднанню похідному емотивному прикметнику 

властива не тільки емотивна семантика, але й підсилення її експресивністю. 

За аналогічним принципом утворюються такі ад’єктивні емосемізми, як 

kickass (= extremely good and successful), loved-up (= full of romantic love for 

somebody), stir-crazy (= upset or angry because you have been prevented from 

going somewhere or doing something for a long time), crackpot (= silly and 

stupid) та інші. Таким чином, складні емотивні прикметники є семантично 

вмотивованими одиницями, значення основ яких можуть бути різними, адже 

при сполученні вони формують нову семантичну цілісність.  
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Як відомо, словоскладання та афіксація різняться складовими, проте 

необхідно відзначити, що до складних слів належать також похідні, що 

виникли у результаті акту складання, який супроводжується одночасно 

і певним дериваційним процесом, таким як афіксація. Ці одиниці є складно-

афіксальними похідними, адже до них входить афікс, який поєднується 

зі складною основою, що утворюється з двох або більше значимих слів.  

Складнопохідні слова є відносно самостійною групою, яка відрізняється 

від групи складних слів тим, що утворює нове слово за допомогою способів 

словоскладання та афіксації. У вибірці було зареєстровано 221 складнопохідний 

емотивний прикметник, до яких належать такі ад’єктиви, як jaw-dropping, hair-

raising, cool-headed, тощо. У цих ад’єктивних емосемізмах обов’язково наявні 

емотивні семи у їхній структурі, як-от прикметник shell-shocked, що має таку 

семантику: extremely tired and nervous or frightened, especially after an 

unpleasant and unexpected event, or extremely surprised (СALD). 

Ця розвідка передбачає дослідження значущості структурних властивостей 

ад’єктивних лексичних одиниць емотивної семантики, побудованих на основі 

словоскладання. Функціонування цих одиниць у мові показує, що для кожної 

семантичної частини ЛСП емотивних прикметників структурно вагомішими 

є складні або складнопохідні одиниці, розподіл яких у його межах є майже 

рівноцінним (Табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Співвідношення складних і складнопохідних ад’єктивних емосемізмів 

Структурні  

типи слів 

Лексико-семантичні групи ад’єктивних емосемізмів 

Joy Love Surprise Anger Fear Sadness 

Складні 

прикметники 

63 10 6 56 13 48 

Складнопохідні  

прикметники 

50 3 12 51 26 43 

Всього 113 13 18 107 39 91 
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Детальний аналіз семантичної структури складних емотивних 

прикметників свідчить про те, що вони містять позитивну чи негативну 

семантику. Як видно з діаграми (Рис. 4.6), значно переважають ад’єктиви 

негативної оцінки, адже їхня кількість складає 229 одиниць (60,1 %), тоді як 

прикметники позитивної оцінки нараховують 141 одиницю (37 %), а решта 

11 складних ад’єктивних емосемізмів (2,89 %) позначають амбівалентні 

емоції, до них належать такі прикметники як bitter-sweet (Joy + Sandness), 

full-on (Joy + Anger), hot-blooded (Love + Anger), down-and-dirty (Love + Fear).  
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Рис. 4.6. Кількісне співвідношення складних і складнопохідних 

ад’єктивних емосемізмів за оцінною семантикою 

 

Отже, оцінна семантика складних і складнопохідних ад’єктивних 

емосемізмів розподіляється за тим самим принципом, що й інші одиниці 

ЛСП емотивних прикметників, на групи слів з позитивною, негативною та 

амбівалентною оцінкою. 

Велика кількість англійських похідних ад’єктивних емосемізмів, 

утворених за допомогою словоскладання, характеризується особливою 

семантикою та виражає значення „той, який має те, що названо похідною 

основою”. Ці емотивні прикметники характеризують зовнішні та внутрішні 

якості людини, а також її характер: mind-boggling, crackbrained, backhanded, 

hare-brained, tender-hearted, sick-making тощо. Іншу групу складають 

прикметники, в яких перший компонент є основою для порівняння, а другий, 

будучи його ознакою, є непохідним, саме тому слово є наслідком чистого 



 163 

складання основ: chickenshit, careworn, badass, cut-throat, bitter-sweet тощо. 

Цим одиницям притаманна висока експресивність, що підсилює емотивну 

інтенсивність новоутвореної мовної одиниці.  

Оскільки вивчення складних слів передбачає дослідження 

взаємозалежності плану змісту та плану вираження, семантики та структури, 

при аналізі конкретних явищ воно оперує не власне похідним словом, а 

схемою, за якою воно твориться, тобто певною словотвірною моделлю. У цій 

праці був проведений аналіз ілюстративного матеріалу, що дозволив нам 

виокремити основні моделі словоскладання, на основі яких утворені складні 

та складнопохідні емотивні прикметники (див. дод. Б.4 та Б.5).  

Семантичні відносини між вихідними елементами в процесі 

словоскладання емотивного прикметника за певною моделлю відображають 

напрям семантичного впливу одного елемента на інший. Для складних 

ад’єктивних емосемізмів найпродуктивнішими виявилися такі моделі, як N + 

A = A (42 одиниці), N + N = A (24 одиниці) та A + N = A (23 одиниці), тоді як 

для складнопохідних беззаперечну перевагу має модель A + N + -ed = A, 

адже за її допомогою було утворено 83 емотивних ад’єктиви.  

Таким чином, при дослідженні складних і складнопохідних прикметників, 

що номінують емоції людини, виявлено, що найпродуктивнішим є 

паралельний словотвір, тобто одночасне поєднання компонентів та деривація 

отриманої одиниці. Їм найчастіше притаманна негативна оцінна семантика, а 

це ще раз підтверджує, що англійські емотивні прикметники є основними 

виразниками негативної оцінки. 

 

 

4.6 Похідні ад’єктивні емосемізми у структурі художніх текстів 

 

У реалізації конкретного авторського задуму, розкритті емоційних 

станів героїв художніх текстів і передачі уявлення про їхній внутрішній світ 

провідна роль належить емотивним лексичним засобам, зокрема, таким, як 
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ад’єктивні емосемізми, у тому числі і похідні прикметники, завдяки яким 

автор передає найтонші душевні переживання своїх персонажів: „His well-

shaped mouth was usually twisted into a mocking grin or pursed in a menacing 

expression of toughness. He was a master of the art of grimacing and in every way 

treated his face as a mask, alarming, amusing, or seductive.” [255, с. 47]. 

У наступному прикладі за допомогою таких похідних ад’єктивних 

емосемізмів як foolish та meddlesome Айріс Мердок показує негативне 

ставлення головного героя до свого колишнього почуття: „’But should I go, he 

said, ‘or am I just being foolish – romantic, meddlesome, or worse? Why open an 

old wound? Only pain and chaos would follow if I went to see her” [254, с. 51]. 

Дуже часто вживання емотивної лексики у художньому тексті є просто 

необхідним, адже воно допомагає авторові у створенні особливих рис образу, 

підкреслює емоційну манеру поведінки персонажа, доповнює його 

психологічну характеристику. У такому випадку явище мовної емотивності 

автор створює зі стилістичною метою, а ад’єктивні емосемізми письменниця 

цілеспрямовано вживає для реалізації авторського наміру вплинути на 

почуття читача створенням особливих ефектів та вражень, зокрема для 

передачі сарказму у наступному контексті: „His handsome self-conscious 

much-wrinkled face wore a dog-like look of nervous guilty imminent delight. 

If patted he would jump, bark” [258, с. 340].  

У структурі художнього тексту похідна емотивна лексика створює 

свою підсистему, яка взаємодіє із загальною системою тексту, створюючи 

нерозривну єдність у межах індивідуально-авторської картини світу 

письменника. Кількісний аналіз ад’єктивних емосемізмів, виявлених методом 

суцільного вибирання із художніх текстів Айріс Мердок, показав, що за 

своєю словотвірною структурою похідні емотивні прикметники кількісно 

переважають непохідні, адже від загальної кількості 1 390 ад’єктивних 

одиниць останні нараховують 400 прикметників, тобто 28,8 %, тоді як на 

іншу групу припадає 990 ад’єктивів, тобто 71,2 %. Проілюструємо це 

діаграмою (Рис. 4.7). 
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Рис 4.7. Співвідношення похідних та непохідних 

емотивних прикметників у межах художніх текстів 

 

При дослідженні особливостей функціонування похідних ад’єктивних 

лексичних одиниць емотивної семантики в авторських художніх текстах 

спостерігаємо, що особливе навантаження має взаємодія їхніх семантичних і 

структурних характеристик. Саме тому поділ похідних і непохідних 

емотивних прикметників на основні ЛСГ, що належать до досліджуваного 

поля, безпосередньо відображає їхній вияв за параметром семантично 

вагоміших структурних елементів у творенні індивідуально-авторської 

картини світу письменника, результати якого представлені у таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 

Кількісне співвідношення похідних і непохідних  

ад’єктивних емосемізмів у межах ЛСГ 

Структурні  

типи слів 

Лексико-семантичні групи ад’єктивних емосемізмів 

Joy Love Surprise Anger Fear Sadness Всього 

Похідні 

прикметники 

283 43 28 162 209 265 99 

Непохідні 

прикметники 

148 14 2 75 37 124 400 

Всього 431 57 30 237 246 389 1390 
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Щодо оцінної семантики похідних емотивних прикметників, які 

виражають та описують емоції людини у художніх текстах Айріс Мердок, 

то вони характеризуються наявністю позитивної, негативної та амбівалентної 

оцінки в їхній семантичній структурі, причому, як і при аналізі цих утворень 

у межах ЛСП емотивних прикметників англійської мови, значно переважають 

ад’єктиви негативної оцінки, адже їхня кількість складає 630 одиниць 

(63,6 %), тоді як прикметники позитивної та амбівалентної оцінки 

нараховують відповідно по 345 (34,8 %) та 15 (1,6 %) ад’єктивних 

емосемізмів. Проілюструємо це за допомогою діаграми (Рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Кількісне співвідношення похідних ад’єктивних емосемізмів  

за оцінною семантикою 

 

Авторка використовує ад’єктиви з негативною оцінною семантикою 

з метою відображення у своїх творах „похмурих” сторін людського буття, а 

саме людських страждань та життєвої боротьби.  

Таким чином, оцінна семантика похідних ад’єктивних емосемізмів, що 

активно функціонують у межах сучасних англійських художніх текстів, 

відповідає семантиці ЛСП емотивних прикметників як фрагменту загальної 

англійськомовної картини світу. 

Структурні особливості похідних ад’єктивних одиниць ЛСП емотивних 

прикметників в англійській мові загалом і у межах художніх текстів зокрема 
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демонструють семантичну схожість, зумовлену системністю мови та її 

окремих невід’ємних частин, адже ад’єктивні емосемізми у структурі 

художнього тексту створюють свою підсистему, яка взаємодіє із загальною 

мовною системою, внаслідок чого створюється нерозривна єдність частини 

та цілого. 

Для утворення похідних ад’єктивних емосемізмів, що функціонують 

у художніх текстах Айріс Мердок, характерний суфіксальний, префіксальний, 

префіксально-суфіксальний способи словотвору та спосіб словоскладання. 

Авторкою активно використовуються емотивні прикметники з такими 

суфіксальними морфемами як -ed (171 одиниць), -ing (156 одиниць), -y 

(95 одиниць), -ous (44 одиниці), -ful (41 одиниця), -able (39 одиниць), -ic 

(30 одиниць), -ive (27 одиниць), -less (25 одиниць), -ious (22 одиниці), -al 

(20 одиниць), -ish (18 одиниць), -ly (16 одиниць), -ate (9 одиниць), -ant 

(5 одиниць), -ible (4 одиниці), -some (4 одиниці), -est (2 одиниці), -like 

(1 одиниця), -ory (1 одиниця), -ie (1 одиниця).  

Щодо префіксальних морфем, то для префіксальних та префіксально-

суфіксальних емотивних прикметників характерні такі словотворчі форманти 

як Un- (56 одиниць), Dis- (16 одиниць), In- (14 одиниць), Im- (4 одиниці), 

Out- (4 одиниці), En- (3 одиниці), A- (2 одиниці), Be- (2 одиниці), Re- 

(2 одиниці), Ab- (1 одиниця), De- (1 одиниця), Ir- (1 одиниця), Extra- 

(1 одиниця), Over- (1 одиниця), Re- (1 одиниця). Таким чином, 

найпродуктивнішими афіксальними морфемами ЛСП емотивних 

прикметників, що функціонують у сучасних англійських художніх текстах, 

виявилися -ed, -ing, -y та Un-.  

Функціонуючи у межах ЛСГ ад’єктивних емосемізмів, афіксальні 

морфеми характеризуються високим рівнем продуктивності, а їхнє кількісне 

співвідношення проілюструємо за допомогою таблиць 4.6 та 4.7 для 

наочності проведеного дослідження. 
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Таблиця 4.6 

Співвідношення продуктивності суфіксальних морфем 

ЛСГ емотивних прикметників у межах художніх текстів 

Суфікс Кількість 

одиниць 

ЛСГ 

„Joy” 

ЛСГ 

„Sadness” 

ЛСГ 

„Anger”  

ЛСГ 

„Fear” 

ЛСГ 

„Love”  

ЛСГ 

„Surprise”  

-ed 171 42 54 28 33 6 8 

-ing 156 53 44 22 21 8 8 

-y 95 24 29 20 12 7 3 

-ous 44 14 12 11 3 2 2 

-ful 41 19 13 5 4 - - 

-able 39 11 9 9 5 4 1 

-ic 30 11 9 5 2 2 1 

-ive 27 8 6 8 4 1 - 

-less 25 3 18 - 2 1 1 

-ious 22 8 8 5 1 - - 

-al 20 8 4 4 3 1 - 

-ish 18 3 2 7 5 1 - 

-ly 16 7 4 2 3 - - 

-ate 9 5 2 - - 2 - 

-ant 5 5 - - - - - 

-ible 4 2 1 - - - 1 

-some 4 - - 3 1 - - 

-est 2 - - 1 - 1 - 

-like 1 - 1 - - - - 

-ory 1 - 1 - - - - 

-ie 1 - 1 - - - - 

Всього 731 223 218 130 99 36 25 

 

Отже, афіксальні морфеми ад’єктивних емосемізмів у художніх текстах 

характеризуються високою продуктивністю та різноманітністю. 
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Таблиця 4.7 

Співвідношення продуктивності префіксальних морфем 

ЛСГ емотивних прикметників у межах художніх текстів 

Префікс Кількість 

одиниць 

ЛСГ 

„Joy” 

ЛСГ 

„Sadness” 

ЛСГ 

„Anger”  

ЛСГ 

„Fear” 

ЛСГ 

„Love”  

ЛСГ 

„Surprise”  

Un- 56 6 40 1 7 1 1 

Dis- 16 - 12 2 2 - - 

In- 14 - 3 8 - - 3 

Im- 4 - 4 - - - - 

Out- 4 2 - 2 - - - 

En- 3 2 - - - 1 - 

A- 2 - 2 - - - - 

Be- 2 - 1 - - 1 - 

Re- 2 1 1 - - - - 

Ab- 1 - - - 1 - - 

De- 1 - 1 - - - - 

Ir- 1 - 1 - - - - 

Extra- 1 - - - - - 1 

Over- 1 - - - 1 - - 

Re- 1 1 - - - - - 

Всього 109 12 65 13 11 3 5 

 

У свою чергу, найпродуктивнішими словотвірними моделями, 

характерними для цих формантів є такі: V + -ed = A (annoyed, battered, 

depressed) – 94 одиниці, V + -ing = A (devastating, encouraging, flattering) – 75 

одиниць, Un- + A = A (unhappy, uneasy, unkind) – 34 одиниці, A + N + -ed = A 

(ill-tempered, open-mouthed, tender-hearted) – 11 одиниць, Un- + V + -ing = A 

(unforgiving, uninviting, unsmiling) – 9 одиниць. 

Варто зазначити, що похідні емотивні елементи настільки органічно 

вплітаються у мовну канву художнього тексту, що активно вступають 
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у взаємодію з його словесним оточенням: „Startled, amused and thrilled by my 

idiotic declaration, you have felt impelled to make a counter-statement which is 

totally muddled and unclear and which you will certainly regret tomorrow” [256, 

с. 114]. У наведеному уривку похідні емотивні прикметники startled, amused, 

muddled та thrilled мають прагматичне навантаження не тільки внаслідок 

емотивного значення в їхній структурі, але й завдяки певному ритму, який 

створюється повторенням однієї і тієї ж суфіксальної морфеми -ed. Авторка 

вдало користується цим прийомом у своїх художній текстах задля створення 

особливого емоційного ефекту, як-от у наступних прикладах, де повторюються 

похідні ад’єктивні емосемізми із суфіксами -y, -ful та -ing: „Oh, he was 

slippery, slippery, touchy, proud. I must hold him, I must be tactful, careful, gentle, 

firm, I must understand how. Everything, everything, I felt, now depended on Titus, 

he was the centre of the world, he was the key. I was filled with painful and joyful 

emotions and the absolute need to conceal them” [258, с. 176]; „There was 

something monstrous, provocative almost, in the invisible and impregnable 

closeness to him of so many women. The taboo quality of the enclosure could no 

longer be taken for granted – he found it now irritating, tantalizing, exciting” 

[255, с. 80]. 

Письменник, який відображає у художньому мовленні своє особисте 

світосприйняття, дуже часто створює свої, індивідуально-авторські структури, 

тобто новий мовленнєвий матеріал, який через деякий час може стати 

загальновживаним, прийнятим носіями мови. У такому випадку авторські 

нововведення можуть стати новим мовним матеріалом, а відтак уживатися 

будь-яким мовцем. Прикладом таких нововведень у художніх текстах Айріс 

Мердок можуть слугувати складнопохідні емотивні прикметники, що утворені 

шляхом додавання авторкою різних іменників до простого ад’єктивного 

емосемізму mad: „Rosina is equally enthusiastic and is rumoured to have become 

politically conscious and power-mad.” [258, с. 361]; „A master at the school was 

Shakespeare-mad.” [258, с. 28]; „I wonder what I would have done with my life if 

I had not been theatre-mad?” [258, с. 17].  
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Іншим прикладом підсилення впливової емоційної сили простого 

емотивного прикметника ridden є його вживання письменницею у комбінації 

з субстантивними лексемами, причому при такому поєднанні складна емотивна 

одиниця, зазвичай, отримує глибшу ступінь характерної негативної оцінної 

семантики, передаючи емоції страху, відчаю, безвиході та неминучості: „Was 

he now wandering in a dark monster-ridden bardo, encountering simulacra of 

people he had once known and being frightened by demons?” [258, с. 355]; 

„Upon the demon-ridden pilgrimage of human life, what next I wonder?” [258, 

с. 373]; „In this mood of rather doom-ridden spiritual lassitude I noticed with only 

a little surprise and interest the figure upon the other side of the road of a young 

man who was behaving rather oddly.” [256, с. 21]; „This knowledge too may 

I never deny, and may I never forget how in the humble hard time-ridden reality 

of my life I loved you.” [256, с. 166]. Цікавим є те, що задля втілення 

конкретної художньої ідеї, зокрема неприємного враження від певної 

людини, авторка використовує безпосередньо її ім’я у поєднанні з ад’єктивом 

ridden, створюючи при цьому абсолютне авторське нововведення – складний 

ад’єктивний емосемізм, притаманний суто її індивідуально-авторській 

картині світу: „After the slightly damp, slightly sinister, and more than slightly 

Randall-ridden atmosphere of Grayhallock, Seton Blaise seemed a haven 

of innocence and warmth” [254, с. 19]. 

Іншим цікавим прикладом майстерності письменниці є поєднання 

елементів цілої фрази або вислову задля створення ад’єктивного емосемізму, 

необхідного для реалізації ідейного задуму в емоційному контексті, 

наприклад, такі складні ад’єктиви, як to-be-looked-after та till-death-do-us-part 

відтворюють авторську тонку іронію та глибокий психологізм: „And still half 

amused at finding herself so elevated Mildred turned her gaze again to the worried 

preoccupied infinitely to-be-looked-after bald-headed Hugh. Slow old Hugh, she 

thought, and her heart dissolved in tenderness. Mine” [254, с. 48]; „As I told you 

before, I’m a damned attractive clever rich widow. A lot of people are after me. 
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So what about it, Brad? That little old till-death-do-us-part bit did mean 

something, you know. I’ll ring again tomorrow” [256, с. 150]. 

Крім того, особливого значення в ідіостилі Айріс Мердок набуває 

суфіксальна морфема пейоративної оцінки -ish, яка додає емотивному 

прикметнику високого ступеня інтенсивності ознаки та експресії: „’If you’re 

brave enough to take me. Not otherwise. Otherwise I’m very well off as I am, thank 

you.’ She spoke with a little-girlish satisfaction” [254, с. 59]; „When I last saw 

him he still wore a fresh unselfconscious air of childish conceit” [258, с. 67]; „Too 

often of course our reverses are clouded and embittered by jealousy, remorse, 

hatred, the mean and servile «if onlys» of a peevish spirit” [256, с. 148]; „She 

couldn’t do a thing. Well, I do exaggerate. There were good times or goodish 

times, only the bad ones were so–crucial” [258, с. 179]; „McGrath’s pinkish-white 

face had a damp babyish look, his pale blue eyes were amiable and round, his 

sugar-pink mouth had snaked out into an ingratiating smile. Ducane saw him with 

loathing” [257, с. 90]. 

Таким чином, ЛСП емотивних прикметників та похідні елементи в його 

межах активно функціонують в індивідуально-авторській картині світу Айріс 

Мердок загалом і при організації конкретних текстових фрагментів зокрема. 

Основна їхня функція полягає у вираженні безпосередніх оцінок, почуттів 

і поглядів автора, у створенні особливих індивідуально-авторських чуттєвих 

образів за допомогою давно існуючих у мові і нових емотивних одиниць, 

а також у передачі ідейного змісту й емоційного посилення виразності 

словесних засобів за допомогою використання ад’єктивних емосемізмів 

з певними афіксальними морфемами. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Дослідження ад’єктивних лексичних одиниць англійської мови з 

погляду їх структури, морфемного складу та способів утворення передбачає 
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вивчення складних семантичних процесів, що відбуваються між 

мотивувальною основою (коренем слова) та афіксом. 

2. Афіксальним похідним ад’єктивним емосемізмам властиві риси, 

характерні для всієї системи похідних одиниць, а також певні специфічні 

ознаки, такі як прототипні значення їхніх мотивувальних основ й афіксів, а 

також сумативні системні значення вмотивованих ад’єктивів.  

3. За своєю словотвірною структурою більшість англійських емотивних 

прикметників є похідними (83,28 %), утвореними за допомогою суфіксального, 

префіксального, префіксально-суфіксального способу словотвору і способу 

словоскладання з мотивувальними основами іменників, дієслів, 

прикметників, прийменників, прислівників, вигуків, числівників.  

4. Дослідження словотвірного аспекту ад’єктивних емосемізмів у сучасній 

англійській мові дає змогу простежити основні тенденції їхнього творення 

в мовній системі, яка постійно поповнюється новоутвореннями. У процесі 

творення ад’єктивних емосемізмів найбільшими словотвірними потенціями 

відзначаються субстантивні та вербальні твірні основи, адже словотвірні 

моделі, утворені на основі їхнього поєднання з афіксами, є 

найпродуктивнішими.  

5. Позитивна чи негативна оцінка є компонентом лексичного значення 

якісного емотивного прикметника, а у семантиці похідних ад’єктивних 

одиниць вона зумовлена здебільшого такою ж оцінною семантикою твірної 

основи. 

6. Утворення похідних ад’єктивних емосемізмів за допомогою префіксів 

відрізняється високою самостійністю семантики префіксальних морфем, які 

не зливаються з семантикою твірних основ у процесі формування ад’єктивних 

похідних, на відміну від суфіксів, що творять з нею одну семантичну 

цілісність.  

8. При творенні складних і складнопохідних прикметників, що 

семантизують емоції людини, найбільш продуктивним є паралельний 

словотвір, тобто одночасне поєднання компонентів та деривація отриманої 



 174 

одиниці. Емотивність складних прикметників може виникати шляхом 

поєднання нейтральних та емотивно маркованих основ, що підсилює 

емотивне значення нової цільнооформленої одиниці.  

9. Cтруктурні особливості похідних ад’єктивних одиниць ЛСП 

емотивних прикметників в англійській мові загалом і у межах художніх 

текстів зокрема демонструють семантичну схожість, зумовлену системністю, 

адже ад’єктивні емосемізми у структурі художнього тексту створюють свою 

підсистему, яка взаємодіє із загальною мовною системою, завдяки чому 

створюється нерозривна єдність частини та цілого. 

Розглянуті у розділі питання висвітлені у наступних публікаціях 

автора: [56; 58; 59]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації досліджено сематичний та словотвірний аспекти 

ад’єктивних емосемізмів в англійськомовній картині світу. 

Результатом безпосереднього вираження емоцій у мові є емосемізми – 

мовні засоби репрезентації емоційних станів людини. Емоції – це особлива, 

своєрідна форма пізнання та віддзеркалення дійсності, оскільки у них 

людина виступає одночасно і об’єктом, і суб’єктом сприйняття, тобто емоції 

пов’язані з потребами людини, що лежать в основі мотивів її діяльності. 

Емоція як психічне явище закладена у самій суті сприйняття та відображення 

суб’єктами природи факторів навколишнього світу, адже саме вони її 

оцінюють, що викликає відповідну емоцію, яка може бути різною для 

кожного суб’єкта – як позитивною, так і негативною. У житті людини емоції 

відіграють надзвичайно важливу роль, супроводжуючи будь-яку її діяльність 

та виконуючи експресивну, комунікативну, відображальну, когнітивну, 

регуляторну функції. Проблема вивчення емоцій є актуальною у сучасних 

лінгвістичних і психологічних дослідженнях. 

Розгляд та узагальнення результатів сучасних досліджень емоційних 

станів у вітчизняній і зарубіжній психології дозволяє зробити висновок, що 

багатогранність та неоднозначність варіацій емоцій значно ускладнюють їх 

вивчення, адже різноманітність психологічних теорій зумовлює велику 

кількість дискусій навколо цього складного явища, які здебільшого 

стосуються різних аспектів його вияву. Лінвістична теорія емоцій передбачає 

вивчення безпосереднього вираження емоцій у мові; найчастіше їх 

презентують емосемізми, яким властива важлива інтегральна властивість – 

емотивність. Ця характеристика є мовним відображенням емоцій засобами 

різних її рівнів, на відміну від емоційності, яка є суто психологічним 

феноменом, що перетворюється на емотивність тільки у процесі вербалізації.  

Емотивність маніфестує емоційний стан мовця та безпосередньо 

співвідноситься з категоріями експресивності та оцінності, які є 
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невід’ємними складовими частинами семантики слова, часто поєднуючись у 

різних комбінаціях у межах її структури: експресивність полягає у підсиленні 

виразності повідомлення мовця та цілеспрямованому впливі на адресата, 

оцінність відображає суб’єктивне ставлення людини до певного об’єкта, а 

емотивність, яка обов’язково містить оцінку у своїй структурі, відповідає за 

вираження почуттів носія мови, що виникають на основі впливу на нього 

навколишнього середовища.  

Категорія емотивності є базовою для формування ЛСП емотивних 

прикметників в англійській мові, елементи якого об’єднуються у множину на 

основі наявності в їхній семантиці емотивного компонента та його основного 

структурного елемента – емосеми, позиція якої у семній структурі слова 

визначає статус і характер маніфестації емотивних значень англійських 

прикметників. Ад’єктивні емосемізми поєднують семантичний і 

прагматичний компоненти змісту (предметно-логічний і емоційно-оцінний), 

а тому у виборі їх мовцем уже відображено його суб’єктивне ставлення до 

предмета, який він описує. Цей пласт лексики є фрагментом загальної мовної 

картини світу, що складається з функціональних, образних, дискурсивних і 

номінативних засобів мови та розкривається через особливу структуру – 

лексико-семантичну систему мовних одиниць, тобто ЛСП ад’єктивних 

емосемізмів. 

Розроблена комплексна методика дослідження передбачила вивчення 

особливостей ЛСП ад’єктивних емосемізмів в англійськомовній картині світу 

за принципом системності. ЛСП емотивних прикметників в англійській мові 

передбачає безперервність зв’язків об’єктів множини з можливістю опису 

цих емотивних одиниць в сукупності без поділу цієї лексики на лексику 

вираження та лексику опису емоцій.  

Основою аналізу особливостей ЛСП ад’єктивних емосемізмів в 

англійськомовній картині світу є принцип системності, що висуває на 

перший план зв’язок мови з дійсністю, її співвіднесеність із позамовною 

реальністю. Установлено, що в межах розглянутого поля виформовуються 
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складні парадигматичні відношення як у плані семантики, так і в річищі 

словотвору. 

Визначений підхід до об’єкта розвідки зумовив звернення до тих 

методів дослідження, що найбільше відповідають визначеним цілям, зокрема 

дефініційного, компонентного, словотвірного та кількісного аналізів, завдяки 

яким були з’ясовані основні характеристики англійських ад’єктивних 

емосемізмів, виявлено емотивний компонент значення в їхніх словникових 

тлумаченнях, виокремлено багатокомпонентну структуру ЛСП емотивних 

прикметників, визначено мотивувальні основи, досліджено основні 

словотвірні моделі творення та квантитативно опрацьовано матеріал 

дослідження, тобто встановлено кількісно-якісні особливості вживання 

емотивної ад’єктивної лексики в анлійській мові.  

Результати дослідження особливостей функціонування емотивних 

прикметників в англійській мові довели, що визначальну роль у здійсненні їх 

диференціації відіграє знак емоцій (позитивність чи негативність) як один з 

основних параметрів їх лінгвального втілення, що сприяє актуалізації їхніх 

безпосередніх значень у мові та є основою для їх розподілу на угрупування 

ад’єктивних емотивів позитивної, негативної та амбівалентної оцінок. 

Детальний аналіз 2 937 англійських ад’єктивних емосемізмів, виокремлених 

методом суцільного вибирання із сучасних тлумачних словників англійської 

мови, показав, що емотивні прикметники позитивної семантики налічують 

910 одиниць (31 %), однак є менш чисельними, ніж прикметники негативної 

семантики, які налічують 1 880 одиниць (64 %), тоді як решта 147 одиниць 

(5 %) припадає на ад’єктиви амбівалентної оцінки. Очевидно, це пов’язано з 

тим, що ад’єктиви є найчастіше основними лексичними виразниками саме 

негативної оцінки, яка входить у структуру лексичного значення емотивного 

прикметника, що вживається у мові з метою опису незадоволення суб’єкта. 

Вживаючись разом з іменниками, англійські емотивні прикметники 

надають додаткової емотивної характеристики чи уточнення певному поняттю. 

Завдяки цій властивості англійські ад’єктивні емосемізми беруть участь у 
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створенні емотивних та оцінних дескрипцій, виконуючи при цьому функцію 

модифікаторів, а тому їхня семантика є структурною цілісністю з вираженим 

антропоцентричним характером.  

Основною структурною характеристикою ЛСП емотивних прикметників 

є опозиційний характер відносин між лексичними одиницями, що входять до 

його складу, адже при протиставленні одиниць поля виявляється їхнє 

структурне значення або значимість.  

ЛСП ад’єктивних емосемізмів є складною структурою, в якій 

виокремлюють ядро, навколоядерну зону та периферію, межі між якими є 

нечіткими. До інтегральних емосем, що належать компонентам ядра поля та є 

домінантними для лексем-репрезентаторів його основних груп, належать такі 

семи як „Anger” (гнів, лють, роздратування), „Fear” (страх, трепет), „Joy” 

(радість, веселощі, щастя), „Love” (любов, кохання, прихильність), „Sadness” 

(сум, смуток, зневіра), „Surprise” (подив, здивування). З урахуванням цих сем у 

семантиці ад’єктивних емосемізмів вони об’єднуються в основні лексико-

семантичні групи, на які розподілено ЛСП емотивних прикметників в 

англійськомовній картині світу. Найчисельнішою з груп виявилася ЛСГ із 

емотивною семою „Sadness”, яка налічує 831 одиницю. Члени ядра 

досліджуваного поля відповідають необхідним для ядерного компонента 

критеріям, адже вони не є термінами, не марковані за стилістичною ознакою 

та за потреби в їхній структурі можна легко виділити загальне значення.  

Необхідно зазначити, що процедури розкладання лексичних одиниць 

на компоненти та інтегрування їх у лексико-семантичні групи проводилися 

паралельно задля підтвердження принципу системності мови. До емотивних 

прикметників, що виступають у відповідних групах основними словами-

ідентифікаторами, належать такі ад’єктивні лексеми, як joyful, loving, 

surprising, angry, fearful, sad. На їх основі було виокремлено навколоядерні 

зони ЛСГ емотивних прикметників, до яких належать основі підгрупи, що 

утворені за принципом загальних компонентів значення, притаманних словам 

цих лексичних утворень, та організовуються на основі наступних 
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домінантних ад’єктивів: cheerful, contented, enthralling, optimistic, proud, 

relieved, zestful; affectionate, longing, lustful; amazing, astonishing; exasperated, 

irritated, outrageous, envious, disgusted; horror-striken, nervous; sad, 

disappointed, neglected, shameful, hurtful, sorrowful, sympathetic. 

У художніх текстах ад’єктивні емосемізми є важливим компонентом 

самобутньої мовної картини письменника, який характеризується особливістю 

семантичної і структурної організації, есплікуючись та безпосередньо 

актуалізуючи у ній свою емотивну семантику. Вивчення специфіки 

англійських ад’єктивних емосемізмів через дослідження художнього 

мовлення Айріс Мердок показало, що семантична та структурна організація 

ЛСП емотивних прикметників в індивідуальній мовній картині світу авторки 

збігається із загальномовною в аспекті переважання кількості одиниць 

негативної оцінної семантики та дещо відрізняється за структурно-

семантичним наповненням, найвагомішим елементом якого у художніх 

текстах письменниці постає ЛСГ із емосемою „Joy”, тоді як у межах 

загальномовної картини світу вона кількісно поступається ЛСГ із емосемою 

„Sadness”.  

Результати дослідження увиразнюють ключовий статус емотивних 

ад’єктивних лексем в індивідуально-авторській мовній картині світу 

А. Мердок. Художні тексти авторки характеризуються специфікою, яку 

виявлено в особливостях уживання певних лексем і в безпосередньому 

структурно-семантичному наповненні поля. 

Спрямування цього дослідження на вивчення змістового аспекту мови 

зумовило вивчення англійських емотивних прикметників з погляду їхньої 

структури, морфемного складу та способів утворення. Похідним ад’єктивним 

одиницям на позначення емоцій людини притаманні риси, характерні для 

всієї системи похідних одиниць, а також певні специфічні ознаки, адже вони 

мають багатогранну смислову структуру, яка забезпечується складними 

семантичними перетвореннями, що виникають внаслідок взаємодії в їхній 

структурі твірної основи з похідною, а також зі словотвірними афіксами. 
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Структура семантичного вмісту похідних емотивних прикметників є 

чіткою та послідовною, а тому при дослідженні внутрішньої будови 

англійських ад’єктивних одиниць було розглянуто зв’язок їхнього 

граматичного та семантичного значення. За своєю словотвірною структурою 

емотивні прикметники здебільшого похідні (83,28 %) та утворені за 

допомогою суфіксального, префіксального, префіксально-суфіксального 

способу словотвору та способу словоскладання. При порівнянні кількості 

похідних емотивних слів з позитивною, негативною чи амбівалентною 

семантикою у структурі їхнього лексичного значення було встановлено, що 

останні значно переважають, складаючи 60 % від загальної кількості 

похідних прикметників, тоді як решта два утворення нараховують по 30 % та 

10 %. 

Також було з’ясовано, що суфіксальний спосіб словотворення емотивних 

прикметників є найпродуктивнішим. За його допомогою було утворено 1 529 

одиниць, що становить 62,5 % від загальної кількості похідних ад’єктивів. 

Цей спосіб характеризується такими найактивнішими словотвірними суфіксами 

та моделями, як -y (335 одиниць), -ing (326 одиниць), -ed (314 одиниць) та N 

+ -y = A (292 одиниці), V + -ing = A (246 одиниць), V + -ed = A (194 одиниці). 

Більшість суфіксальних похідних емосемізмів сформовано на основі 

субстантивів. Відіменникові емотивні прикметники нараховують 892 одиниці 

(58,34 %), тоді як віддієслівні – 605 прикметників (39,57 %), 

відприкметникові – 27 одиниць (1,77 %), а утворені на основі прислівників та 

вигуків відповідно по три та дві одиниці (0,32 %). 

Словотвір похідних емотивних прикметників за допомогою префіксів в 

англійській мові відрізняється високою самостійністю семантики префіксальних 

морфем, які не зливаються з семантикою твірних основ у процесі формування 

ад’єктивних похідних. Найпродуктивнішими префіксальними морфемами та 

моделями при творенні ад’єктивних емосемізмів виявилися Un- (163 одиниці), 

In- (38 одиниць) та Un- + A = A (30 одиниць), In- + A = A (20 одиниць), Im- + 

A = A (11 одиниць). При префіксальному словотворі похідні ад’єктивні 
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одиниці утворюються від таких твірних основ як прикметники, іменники та 

дієслова, при цьому безумовна більшість похідних формується на основі 

ад’єктивів. Відприкметникові емотивні прикметники налічують 90 одиниць 

(90,91 %), тоді як кількість відіменникових і віддієслівних похідних складає 

відповідно 5 одиниць (5,05 %) та 4 слова (4,04 %). 

Префіксально-суфіксальний спосіб словотвору емотивних прикметників 

англійської мови також виявився доволі продуктивним. Він слугує основою 

для утворення 235 одиниць та характеризується такими найактивнішими 

моделями, як Un- + V + -ed = A (34 одиниці), Un- + V + -ing = A (29 одиниць) 

та Un- + V + -able = A (20 одиниць).  

В результаті дослідження складних і складнопохідних англійських 

прикметників, що семантизують емоції людини було з’ясовано, що вони 

утворені від таких частин мови як іменники, дієслова, прислівники, 

прийменники, вигуки та числівники, а найпродуктивнішим для них є 

паралельний словотвір, тобто одночасне поєднання компонентів та деривація 

отриманої одиниці. Емотивність складних прикметників англійської мови 

може виникати шляхом поєднання нейтральних та емотивно маркованих 

основ, що підсилює значення нової цільнооформленої одиниці. Для складних 

ад’єктивних емосемізмів найпродуктивнішими є такі моделі як N + A = A (42 

одиниці), N + N = A (24 одиниці) та A + N = A (23 одиниці), тоді як для 

складнопохідних виразну перевагу має модель A + N + -ed = A (83 одиниці) .  

Структурні особливості похідних ад’єктивних одиниць ЛСП емотивних 

прикметників в англійській мові загалом та у межах художніх текстів 

зокрема демонструють семантичну схожість, зумовлену системністю мови, 

адже ад’єктивні емосемізми у структурі художнього тексту створюють свою 

підсистему, яка взаємодіє із загальною мовною системою, завдяки чому 

створюється нерозривна єдність частини та цілого.  

Дослідження показало, що оцінна семантика англійських похідних 

емотивних прикметників зумовлена, у більшості випадків, присутністю 

позитивної чи негативної оцінки у твірних основах, за винятком деяких суфіксів, 
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що надають слову певного додаткового забарвлення. Сутність семантичних 

змін за допомогою словотвірних засобів полягає у деактуалізації предметно-

логічних сем лексичного значення та появі емотивно-експресивних сем, які 

відповідають за прагматичне навантаження. Саме до таких словотвірних засобів 

належать суфіксальні морфеми пейоративної оцінки -ish, -y, -ie, що беруть 

активну участь у сфері словотвору розмовної ад’єктивної лексики, при якому 

особливий емотивно-експресивний відтінок (зневага, презирство, незадоволення, 

іронія) нашаровується на загальний емотивний фон твірної основи.  

Емотивність як компонент семантичного змісту спричинює значний 

дослідницький інтерес, а тому потребує подальших наукових пошуків, 

спрямованих на виявлення лінгвостилістичних особливостей емотивних 

одиниць мови і глибинному аналізі їх семантичної та словотвірної структури 

на матеріалі різних мов. Поглибленого вивчення потребує також питання, 

пов’язане з впливом гендерних ознак мовця на вживання англійських 

ад’єктивних емосемізмів.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Продуктивність словотвірних афіксів ад’єктивних емосемізмів  

в англійській мові 

 

Таблиця А.1 

Співвідношення продуктивності словотвірних суфіксів  

основних семантичних типів ад’єктивних емосемізмів 

Ад’єктивний 

суфікс 

Загальна 

кількість 

вживань 

Кількість 

прикметників 

негативної 

оцінки 

Кількість 

прикметників 

позитивної 

оцінки 

Кількість 

прикметників 

амбівалентної 

оцінки  

1 2 3 4 5 

-y 355 239 85 31 

-ing 326 195 126 5 

-ed 314 206 101 7 

-ous 108 60 43 5 

-able 103 55 46 2 

-ic 85 48 35 2 

-ious 78 48 27 3 

-ful 68 40 28 0 

-al 55 31 17 7 

-less 54 44 9 1 

-ish 51 42 9 0 

-ive 44 29 15 0 

-ly 40 27 13 0 

-ent 50 23 26 1 

-ant 32 17 15 0 
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Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 

-some 19 14 4 1 

-ate 18 12 6 0 

-en 12 9 3 0 

-ible 11 7 4 0 

-ory 9 5 4 0 

 -ian 7 6 1 0 

-ical 6 5 1 0 

-ile 5 5 0 0 

 -ist 5 4 1 0 

-ary 4 1 3 0 

-itive 3 3 0 0 

-ative 3 2 1 0 

-est 2 1 1 0 

-ial 2 1 1 0 

-like 2 1 1 0 

-ie 1 1 0 0 

Всього 1872 1179 625 65 
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Таблиця А.2 

Співвідношення продуктивності словотвірних суфіксів  

у межах лексико-семантичних груп емотивних прикметників 

Суфікс Загальна 

кількість 

вживань 

ЛСГ 

„Anger” 

ЛСГ 

„Fear” 

ЛСГ 

„Joy”  

ЛСГ 

„Love” 

ЛСГ 

„Sadness”  

ЛСГ 

„Surprise”  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 -y 355 114 29 69 14 96 2 

-ing 326 72 44 105 16 79 5 

-ed 314 70 50 73 16 86 12 

-ous 108 29 10 34 6 21 3 

-able 103 21 10 31 13 24 2 

-ic 85 18 7 25 9 23 1 

-ious 78 29 4 23 4 15 0 

-ful 68 16 5 26 2 19 0 

-al 55 14 3 14 3 14 0 

-less 54 10 7 7 2 27 0 

-ish 51 24 10 9 0 8 0 

-ive 44 12 4 13 2 13 0 

-ly 40 15 5 9 4 7 0 

-ent 50 12 1 13 3 10 0 

-ant 32 8 2 14 1 7 0 

-some 19 7 5 3 1 2 0 

-ate 18 4 1 3 3 7 0 

-en 12 3 4 2 1 2 0 

-ible 11 4 1 4 0 2 0 

-ory 9 2 1 4 0 2 0 

-ian 7 3 1 2 0 2 0 

-ical 6 4 0 1 0 1 0 
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Продовження табл. А.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-ile 5 3 1 0 0 1 0 

-ist 5 2 2 1 0 0 0 

-ary 4 0 0 1 2 1 0 

-itive 3 1 0 0 0 2 0 

-ative 3 2 0 1 0 0 0 

-est 2 0 0 0 1 0 1 

-ial 2 0 0 0 1 1 0 

-like 2 0 0 1 0 1 0 

-ie 1 0 0 0 0 1 0 

Всього 1872 500 207 488 104 473 26 
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Таблиця А.3 

Співвідношення продуктивності словотвірних префіксів  

основних семантичних типів ад’єктивних емосемізмів 

Ад’єктивний 

префікс 

Загальна 

кількість 

вживань 

Кількість 

прикметників 

негативної 

оцінки 

Кількість 

прикметників 

позитивної 

оцінки 

Кількість 

прикметників 

амбівалентної 

оцінки  

1 2 3 4 5 

Un- 163 131 30 2 

In- 38 31 5 2 

Over- 20 16 2 2 

Dis- 19 17 2 0 

Im- 13 13 0 0 

A- 10 8 2 0 

Up- 10 7 3 0 

Re- 9 6 2 1 

En- 7 0 6 1 

Be- 6 3 3 0 

De- 6 5 1 0 

Ir- 5 2 3 0 

Out- 5 3 2 0 

Pre- 4 2 2 0 

Anti- 3 3 0 0 

For- 2 1 1 0 

Fore- 2 2 0 0 

Mono- 2 2 0 0 

Ab- 1 1 0 0 

Ex- 1 1 0 0 

Extra- 1 0 1 0 
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Продоження табл. А.3 

1 2 3 4 5 

Hyper- 1 1 0 0 

Mis- 1 1 0 0 

Non- 1 1 0 0 

Sub- 1 1 0 0 

Under- 1 1 0 0 

Всього 332 259 65 8 
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Таблиця А.4 

Співвідношення продуктивності словотвірних префіксів  

у межах лексико-семантичних груп емотивних прикметників 

Пре-

фікс 

Загальна 

кількість 

вживань 

ЛСГ 

„Anger” 

ЛСГ 

„Fear” 

ЛСГ 

„Joy”  

ЛСГ 

„Love” 

ЛСГ 

„Sadness”  

ЛСГ 

„Surprise”  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Un- 163 63 40 18 12 28 2 

In- 38 7 4 4 1 20 2 

Over- 20 2 5 2 0 9 2 

Dis- 19 6 1 1 1 10 0 

Im- 13 5 2 0 0 6 0 

A- 10 2 1 1 1 5 0 

Up- 10 3 1 2 1 3 0 

Re- 9 2 1 1 1 3 1 

En- 7 0 0 4 2 0 1 

Be- 6 1 0 2 1 2 0 

De- 6 1 1 1 0 3 0 

Ir- 5 1 0 3 0 1 0 

Out- 5 1 1 1 1 1 0 

Pre- 4 0 1 2 0 1 0 

Anti- 3 2 0 0 0 1 0 

For- 2 1 0 1 0 0 0 

Fore- 2 1 0 0 0 1 0 

Mono- 2 0 0 0 0 2 0 

Ab- 1 0 1 0 0 0 0 

Ex- 1 0 0 0 0 1 0 

Extra- 1 1 0 0 0 0 0 
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Продовження табл. А.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Hyper- 1 0 0 0 0 1 0 

Mis- 1 0 0 0 0 1 0 

Non- 1 1 0 0 0 0 0 

Sub- 1 0 1 0 0 0 0 

Under- 1 1 0 0 0 0 0 

Всього 332 101 60 43 21 99 8 
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Додаток Б 

Словотвірні моделі похідних емотивних прикметників англійської мови 

 

Таблиця Б.1 

Суфіксальні словотвірні моделі похідних ад’єктивних емосемізмів 

№ Модель 

утворення 

Кількість 

прикметників 

% Приклади 

1 2 3 4 5 

1.  N + -y = A 292 19.1 % nerdy, moody 

2.  V + -ing = A 246 16.0 % tantalizing, distressing 

3.  V + -ed = A 194 12.7 % maddened, inspired 

4.  N + -ous = A 100 6.5 % thunderous, furious 

5.  N + -ic = A 80 5.2 % altruistic, demonic 

6.  N + -ious = A 60 3.9 % avaricious, capricious 

7.  N + -ful = A 57 3.7 % woeful, hopeful 

8.  V + -y = A 53 3.5 % snippy, leery 

9.  N + -less = A 53 3.5 % pitiless, cheerless 

10.  N + -ish = A 49 3.2 % foolish, sheepish 

11.  V + -able = A 36 2.4 % adorable, lamentable 

12.  N + -ant = A 30 2.0 % triumphant, luxuriant 

13.  N + -ed = A 29 1.9 % crabbed, anguished 

14.  N + -able = A 26 1.7 % desirable, miserable 

15.  N + -ly = A 22 1.4 % beastly, deathly 

16.  N + -ive = A 21 1.3 % festive, offensive 

17.  V + -ive = A 19 1.2 % oppressive, repulsive 

18.  N + -ing = A 17 1.1 % freaking, disgusting 

19.  V + -ous = A 13 0.8 % grievous, blasphemous 

20.  N + -al = A 11 0.7 % sentimental, brutal 

21.  A + -al = A 11 0.7 % fantastical, demoniacal 
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Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 5 

22.  V + -ory = A 9 0.6 % conciliatory, intimidatory 

23.  V + -ate = A 8 0.5 % considerate, importunate 

24.  N + -ian = A 7 0.4 % reptilian, draconian 

25.  V + -en = A 6 0.3 % shaken, rotten 

26.  N + -ical = A 6 0.3 % quizzical, farcical 

27.  N + -en = A 6 0.3 % silken, golden 

28.  N + -ate = A 6 0.3 % affectionate, passionate 

29.  V + -ic = A 4 0.2 % beatific, horrific 

30.  N + -ile = A 4 0.2 % hostile, infantile 

31.  A + -ly = A 4 0.2 % sickly, kindly 

32.  V + -less = A 3 0.2 % thankless, dauntless 

33.  V + -ible = A 3 0.2 % risible, digestible 

34.  V + -ful = A 3 0.2 % resentful, thankful 

35.  N + -some = A 3 0.2 % awesome, fearsome 

36.  N + -ible = A 3 0.2 % accessible, contemptible 

37.  Excl + -y = A 3 0.2 % yucky, icky 

38.  A + -ing = A 3 0.2 % madding, blithering 

39.  A + -est = A 3 0.2 % dearest, darnedest 

40.  V + -ly = A 2 0.1 % lively, lovely 

41.  V + -ent = A 2 0.1% confident, repellent 

42.  V + -ative = A 2 0.1 % provocative, imaginative 

43.  N + -like = A 2 0.1 % childlike, workmanlike 

44.  N + -ist = A 2 0.1 % defeatist, alarmist 

45.  N + -ary = A 2 0.1 % legendary, complimentary 

46.  A + -ist = A 2 0.1 % sensationalist, triumphalist 

47.  V + -some = A 2 0.1 % irksome, worrisome 

48.  N + -itive= A 1 0.1 % sensitive 
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Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 5 

49.  N + -ial = A 1 0.1 % provincial 

50.  N + -ative = A 1 0.1 % argumentative 

51.  N + -ent = A 1 0.1 % insolent 

52.  Adv + -y = A 1 0.1 % samey 

53.  Adv + -ish = A 1 0.1 % moreish 

54.  A + -y = A 1 0.1 % dreary 

55.  A + -some = A 1 0.1 % lonesome 

56.  A + -ie = A 1 0.1 % girlie 

57.  A + -ic = A 1 0.1 % misogynistic 

Всього 1529  
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Таблиця Б.2 

Префіксальні словотвірні моделі похідних ад’єктивних емосемізмів 

№ Модель 

утворення 

Кількість 

прикметників 

% Приклади 

1.  Un- + A = A  30 26.7 % unusual, unhappy 

2.  In- + A = A  20 17.8 % insincere, inhumane 

3.  Im- + A = A  11 9.8 % immoral, impatient 

4.  Over- + A = A  9 8.0 % overeager, overcautious 

5.  A- + V = A  4 3.6 % ablaze, aflutter 

6.  Up- + A = A  4 3.6 % upfront, uptight 

7.  A- + N = A 3 2.7 % aflame, alight 

8.  Anti- + A = A  2 1.8 % antipathetic, anticlimactic 

9.  Up- + N = A  2 1.8 % uppity, upstage 

10.  A- + A = A  1 0.9 % apathetic 

11.  Ab- + A = A 1 0.9 % abnormal 

12.  Dis- + A = A  1 0.9 % dishonest 

13.  Extra- + A = A  1 0.9 % extraordinaire 

14.  For- + A = A  1 0.9 % forlorn 

15.  Hyper- + A = A  1 0.9 % hypersensitive 

16.  Ir- + A = A  1 0.9 % irreverent 

17.  Mis- + A = A  1 0.9 % misbegotten 

18.  Mono- + A = A  1 0.9 % monosyllabic 

19.  Mono- + N = A 1 0.9 % monotone 

20.  Out- + A = A  1 0.9 % outspoken 

21.  Pre- + A = A  1 0.9 % presumptuous 

22.  Re- + A = A 1 0.9 % recriminatory 

23.  Sub- + A = A  1 0.9 % subhuman 

Всього 99  
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Таблиця Б.3 

Префіксально-суфіксальні словотвірні моделі  

похідних ад’єктивних емосемізмів 

№ Модель утворення Кількість  

прикметників 

% Приклади 

1 2 3 4 5 

1.  Un- + V + -ed = A  34 10.1 % unworried, unsettled 

2.  Un- + V + -ing = A  29 8.6 % unforgiving, uninspiring 

3.  Un- + V + -able = A  20 5.9 % unbearable, unthinkable 

4.  Un- + N + -able = A  10 2.9 % unenviable, undesirable,  

5.  Un- + N + -ly = A  8 2.4 % ungodly, unearthly 

6.  Dis- + V + -ed = A  6 1.8 % dissatisfied, disgruntled 

7.  Be- + N + -ed = A  4 1.2 % beloved, benighted 

8.  En- + N + -ing = A  4 1.2 % entrancing, encouraging 

9.  In- + V + -able = A  4 1.2 % indescribable, insufferable 

10.  Over- + N + -ed = A  4 1.2 % overheated, overjoyed 

11.  Un- + N + -al = A  4 1.2 % unexceptional, unsentimental 

12.  De- + V + -ed = A  3 0.9 % demoralized, demotivated 

13.  De- + V + -ing = A  3 0.9 % degrading, demoralizing 

14.  Dis- + N + -ed = A  3 0.9 % dispirited, disgraced 

15.  Dis- + N + -ful = A  3 0.9 % distasteful, disrespectful 

16.  Dis- + V + -ing = A  3 0.9 % disapproving, disarming 

17.  In- + N + -ous = A  3 0.9 % inharmonious, inglorious 

18.  Un- + N + -ed = A  3 0.9 % unprejudiced,unbalanced 

19.  Un- + N + -ful = A  3 0.9 % unhelpful, ungrateful 

20.  Un- + N + -ing = A 3 0.9 % unnerving, unrewarding 

21.  Un + N + -y = A  3 0.9 % unlucky, unfunny 

22.  Un- + V + -ive = A  3 0.9 % unimpressive, unattractive 

23.  A- + N + -ed = A  2 0.6 % ashamed, abashed 
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Продовження табл. Б.3 

1 2 3 4 5 

24.  Be- + N + -ing = A  2 0.6 % beguiling, bewitching 

25.  Dis- + N + -able = A  2 0.6 % dishonorable, disreputable 

26.  En- + N + -ed = A  2 0.6 % enchanted, encouraged 

27.  In- + N + -able = A  2 0.6 % inexcusable, inflammable 

28.  Ir- + V + -able = A  

 

2 0.6 % irreplaceable, 

irreproachable 

29.  Ir- + V + -ible = A  2 0.6 % irresistible, irrepressible 

30.  Out- + V + -ing = A  2 0.6 % outgoing, outstanding 

31.  Over- + V + -ed = A  2 0.6 % overtired, overexcited 

32.  Over- + V + -ing = A  2 0.6 % overbearing, overpowering 

33.  Re- + N + -able = A  2 0.6 % redoubtable, remarkable 

34.  Re- + V + -ing = A  2 0.6 % reproving, reassuring 

35.  Un- + N + -ate = A  2 0.6 % unfortunate, 

uncomplimentary 

36.  Un- + N + -ious = A  2 0.6 % unceremonious, ungracious 

37.  Un- + N + -ous = A  2 0.6 % unglamorous, unadventurous 

38.  Un- + V + -ant = A  2 0.6 % unpleasant, unrepentant 

39.  Up- + V + -ing = A 2 0.6 % uplifting, upstanding 

40.  Ac- + V + -ed = A  1 0.3 % accursed 

41.  Ag- + V + -ed = A  1 0.3 % aggrieved 

42.  Al- + N + -y = A  1 0.3 % almighty 

43.  Be- + A + -ed = A 1 0.3 % benumbed 

44.  De- + N + -ful = A  1 0.3 % delightful 

45.  Dis- + N + -ate = A  1 0.3 % dispassionate 

46.  Ex- + V + -ing = A  1 0.3 % excruciating 

47.  For- + V + -ing = A  1 0.3 % forbearing 

48.  Fore- + N + -ed = A  1 0.3 % foredoomed 
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Продовження табл. Б.3 

1 2 3 4 5 

49.  Fore- + V + ing = A  1 0.3 % foreboding 

50.  Im- + N + -able = A  1 0.3 % implacable 

51.  Im- + N + -al = A  1 0.3 % impersonal 

52.  In- + N + -ed = A  1 0.3 % inflamed 

53.  In- + N + -itive= A  1 0.3 % insensitive 

54.  In- + N + -ive = A  1 0.3 % inoffensive 

55.  In- + N + -ory = A  1 0.3 % inflammatory 

56.  In- + V + -ate = A  1 0.3 % inconsiderate 

57.  In- + V + -ent = A  1 0.3 % indifferent 

58.  Ir- + N + -ible = A  1 0.3 % irresponsible 

59.  Non- + N + -ical = A  1 0.3 % nonsensical 

60.  Out- + N + -ed = A  1 0.3 % outraged 

61.  Out- + N + -ous = A  1 0.3 % outrageous 

62.  Over- + N + -al = A  1 0.3 % overcritical 

63.  Over- + N + -ic = A  1 0.3 % overoptimistic 

64.  Over- + N + -itive= A  1 0.3 % oversensitive 

65.  Over- + N + -ous = A  1 0.3 % overzealous 

66.  Over- + V + -ent = A  1 0.3 % overconfident 

67.  Over- + V + -ive = A  1 0.3 % overprotective 

68.  Pre- + N + -ary = A  1 0.3 % precautionary 

69.  Pre- + V + -ed = A  1 0.3 % preoccupied 

70.  Pre- + V + -ing = A  1 0.3 % prepossessing 

71.  Re- + A + -ed = A  1 0.3 % renewed 

72.  Re- + A + -ing = A  1 0.3 % refreshing 

73.  Un- + A + -some = A  1 0.3 % unwholesome 

74.  Un- + A + -y = A  1 0.3 % unworthy 

75.  Un- + N + -ary = A  1 0.3 % uncomplimentary 
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Продовження табл. Б.3 

1 2 3 4 5 

76.  Un- + N + -ian = A  1 0.3 % unchristian 

77.  Un- + pre- + V + -ing 

= A  

1 0.3 % unprepossessing 

78.  Un- + V + -ly = A  1 0.3 % unseemly 

79.  Up- + V + -ed = A  1 0.3 % uplifted 

80.  Up- + V + -ious = A 1 0.3 % uproarious 

Всього 235  
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Таблиця Б.4 

Словотвірні моделі складних ад’єктивних емосемізмів 

№ Модель 

утворення 

Кількість 

прикметників 

% Приклади 

1.  N + A = A 42 26.2 % heartsick, headstrong 

2.  N + N = A 24 15.0 % shock-horror, chickenshit 

3.  A + N = A 23 14.4 % lamebrain, sad-sack 

4.  A + Adv = A 15 9.4 % hung-up, gross-out 

5.  A + A = A 13 8.1 % bitter-sweet, red-hot 

6.  Adv + N = A 9 5.6 % downbeat, off-colour 

7.  V + N = A 6 3.8 % crackpot, kick-ass 

8.  Adv + A = A 5 3.1 % downright, far-gone 

9.  Excl + Excl = A 5 3.1 % gee-whiz, ho-hum 

10.  Det + N = A 5 3.1 % first-rate, no-win 

11.  A + Prep = A 4 2.5 % full-on, unheard-of 

12.  A + A + Prep = A 2 1.3 % well-brought-up,  

well-thought-of 

13.  V + Prep = A 2 1.3 % put-upon, to-die-for 

14.  Prep + A = A 1 0.6 % withdrawn 

15.  V + A = A 1 0.6 % feel-good 

16.  V + Adv = A 1 0.6 % go-ahead 

17.  N + V = A 1 0.6 % devil-may-care 

18.  V + V = A 1 0.6 % touch-and-go 

Всього 160  
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Таблиця Б.5 

Словотвірні моделі складнопохідних ад’єктивних емосемізмів 

№ Модель утворення Кількість 

прикметників 

% Приклади 

1 2 3 4 5 

1.  A + N + -ed = A 83 35.9 % open-hearted, good-humored 

2.  N + V + -ing = A 42 18.2 % earth-shattering, mind-boggling 

3.  N + N + -ed = A 18 7.8 % pea-brained, shame-faced 

4.  N + -ed + Adv = A 11 4.8 % keyed-up, cheesed-off 

5.  A + N + -y = A 8 3.5 % arty-crafty, fuddy-duddy 

6.  V + -ed + Adv = A 8 3.5 % pissed-off, puzzed-up 

7.  Adv + V + -ing = A 6 2.6 % never-ending, forthcoming 

8.  Adj + V + -ed = A 6 2.6 % dumpfounded, short-changed 

9.  N + V + -ed = A 6 2.6 % tongue-tied, gobsmacked 

10.  A + V + -ing = A 5 2.1 % long-suffering, sick-making 

11.  Self + V + -ed = A 5 2.1 % self-possessed, self-satisfied 

12.  N + A + -y = A 5 2.1 % blameworthy, foolhardy 

13.  A + V + -y = A 3 1.3 % happy-clappy, touchy-feely 

14.  A + -ed + Adv = A 2 0.7 % tensed-up, browned-off 

15.  Self + V + -ent 2 0.7 % self-confident, self-indulgent 

16.  A + N +-ous = A 1 0.4 % vainglorious 

17.  Adv + N + -y = A 1 0.4 % down-and-dirty 

18.  Adv + V + -ed = A 1 0.4 % well-endowed 

19.  Adv + N + -ed = A 1 0.4 % down-hearted 

20.  Anti- + N + -ic = A 1 0.4 % anti-semitic 

21.  A + V + -ive = A 1 0.4 % manic-depressive 

22.  N + V + -ant = A 1 0.4 % pig-ignorant 

23.  Num + N + -ed = A 1 0.4 % two-faced 

24.  Self- + N + -eous = A 1 0.4 % self-righteous 
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Продовження табл. Б.5 

1 2 3 4 5 

25.  Self- + V + -ory = A 1 0.4 % self-congratulatory 

26.  Un- + V + Adv +  

-able = A 

1 0.4 % unputdownable 

Всього 221  
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Додаток В 

Взаємозалежність префіксальних та суфіксальних морфем ад’єктивних емосемізмів 

 

Таблиця В.1 

Словотвірне поєднання префіксів і суфіксів англійських емотивних прикметників 

 -able -al -ant -ary -ate -ed -en -ent -est -ful -ible -ic -ing -itive -ive -ly -ory -ous -ious -y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

a-      +               

ab-  +                   

anti-        +    + +        

be-      +               

de-      +       +        

dis- +    + +   + +   +     +   

en-      +       +        

ex-             +        

extra-                    + 

for-             +        

fore-      +       +        

hyper               +      
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

im- + +      +           +  

in- +  +  + +  +   +    +  + + +  

ir- +       +   +          

mis-       +              

mono            +         

non-  +                   

out-      + +      +     +   

over-  +    +      + + + +   +   

pre-      +       +     +  + 

re- +     +    +   +       + 

un- + + + + + +  +  + + + +  + +  + + + 

up-      +       +      +  

 


