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У статті висвітлено особливості іменників, що позначають емоції в англійській мові. Обґрунтовано 

актуальність дослідження виходячи з важливості позначення емоцій у мовленні, сформульовано об’єкт, 
предмет та мету дослідження. Звернуто увагу на недостатню чіткість в розумінні поняття «емоції», 
на відсутність єдності в класифікації емоцій. Зазначено, що деякі емоції трактуються одночасно як 
стани або поведінкові реакції, і на цій підставі науковці іноді виключають їх з переліку емоцій. Такий під-
хід визнано надлишковим та таким, що не відповідає цілям лінгвістичних досліджень. Проаналізовано 
основні класифікації іменників англійської мови, які позначають емоції, та акцентовано увагу на від-
сутність єдиної позиції серед науковців щодо цих класифікацій. Визначено, до яких груп належать імен-
ники, що позначають емоції в англійській мові. Проаналізовано, які способи словотвору є найбільш про-
дуктивними для іменників, що позначають емоції в англійській мові. Звернуто увагу на те, що найбільш 
продуктивним є афіксальний спосіб словотворення, причому суфіксальний спосіб превалює над префік-
сальним. Досліджено іменники, утворені за допомогою різних суфіксів, наголошено на тому, що даний 
спосіб словотворення є найбільш поширеним в англійській мові в цілому. Виявлено, що з-поміж іменників, 
які позначають емоції в англійській мові, переважна більшість є індикативними, оскільки називання 
емоції не передбачає опису емоційного стану, переживань та ставлення мовця. Разом із тим, виявлено, 
що частина іменників, що позначають емоції, зберігає емотивність, яка в даному дослідженні розгляда-
ється як емоційна забарвленість, емоційна насиченість, що передає передусім переживання мовця, його 
емоційний стан та ставлення до описуваних подій та явищ. Зберігання емотивності пов’язано з тим, 
що відповідні лексичні одиниці порівняно нещодавно почали використовуватись для позначення емоцій, а 
до того використовувались переважно для їх опису. Підкреслено, що значну групу серед таких іменників 
складають складні іменники, часткове збереження емотивності є їх характерною ознакою. 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
Вираження емоцій посідає особливе місце в 
мовленнєвому дискурсі. Під час усного мов-
лення, а також в художній літературі та в бага-
тьох інших випадках вираження емоцій відіграє 
не меншу, а іноді більшу роль, аніж викладення 
певних фактів, які пов’язані з цими емоціями. 
Нерідко весь смисл повідомлення зводиться до 
вираження емоцій, а інформативна його частина 
лише розкриває обставини, за яких мовцем ово-
лоділи саме такі емоції. Розкриття емоційного 
стану є однією з важливих функцій мови. Це 
обумовлює актуальність даної розвідки.

В англійській мові, як і в будь-якій мові, 
репрезентація емоцій здійснюється трьома 
способами: 

1) лексика, що називає емоції; 
2) лексика, що описує емоції; 
3) лексика, що виражає емоції.
При цьому найбільш емоційно забарвле-

ною є лексика, що описує та виражає емо-
ції, а лексика, що називає емоції, більш ней-
тральне. І все ж має велике значення не лише  

відзначення того, яку саме емоцію відчуває 
мовець, але й відображення її міри вираження, 
відтінків та особливостей. Тому існує багато 
синонімів, які позначають одну й ту саму  
емоцію. 

Метою статті є дослідження особливостей 
іменників, що позначають емоції в англійській 
мові, визначення лексично-семантичних полів 
іменників, проаналізувати найбільш продук-
тивні способи утворення іменників, що позна-
чають емоції, в англійській мові. 

Об’єктом дослідження є емоції та емоційні 
стани, які потребують вираження. Предметом 
дослідження є іменники в англійській мові, які 
позначають емоції.

Особливості вираження емоцій в мові були 
предметом дослідження зарубіжних та вітчиз-
няних мовознавців, серед яких: Ю. Апресян, 
Ш. Баллі, Є. Бедфорд, О. Вольф, Є. Галкіна-
Федорук, В. Телія, В. Шаховський.

Методи та методики дослідження. У дослі-
дженні використовувалися такі лінгвістичні 
методи: 1) асоціативний експеримент – демон-
страція зв’язку між окремими лексемами та 
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емоціями; 2) дескриптивний метод, який допо-
міг здійснити систематизацію концептів та 
підходів до визначення понять «емоції» та 
«іменники, що позначають емоції»; 3) методи 
дефініційного та етимологічного аналізу було 
використано для виявлення особливостей імен-
ників, що позначають емоції в англійській мові; 
4) метод кількісних підрахунків та елементи 
статистичного аналізу сприяли опрацюванню 
зібраного емпіричного матеріалу.

У дослідженні також було застосовано 
загально наукові (аналіз, синтез, індукція, 
дедукція, узагальнення) методи. За допомогою 
методів індукції, дедукції та спостереження 
було здійснено аналіз іменників, що позна-
чають емоції, а також сформульовано основні 
результати дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження вираження емоцій доцільно розпо-
чати з визначення переліку емоцій. Однак лекси-
кографи досі не мають єдиної думки щодо пере-
ліку емоційних номінацій через цілком зрозумілі 
причини: емоцій багато, а жорсткої, закінченої 
їх класифікації не існує (причому не існує навіть 
у психології, не кажучи вже про лінгвістику). 
У сучасній лінгвокультурології використовується 
положення про універсальність базових емоцій, 
їх інтегральний характер. Проте в лінгвістиці 
емоцій, на жаль, немає адекватного визначення 
поняття «емоція». Існує декілька його дефініцій. 

У психологічному аспекті емоції розуміють 
як комплексний феномен на позначення групи 
процесів: емоційних реакцій (поведінки), емо-
ційних станів (переживань), емоційних ситуа-
цій, які спричиняються соціальними або пси-
хологічними подіями й виникають внаслідок 
інтеграції когнітивних і фізіологічних процесів, 
що впливають на поведінку людини [5, с. 34].

Російський учений В. Шаховський вважає, 
що емоції – це різновид людських пристрас-
тей, які пронизують усі сфери життя людини й 
зафіксовані на всіх рівнях мови [7, с. 21]. Аме-
риканський психолог К. Ізард розглядає емо-
ції як основну мотиваційну систему організму  
[3, с. 55]. На його думку, «емоція – це те, що 
мотивує, організовує й скеровує сприйняття, 
мислення й дії» [3, с. 57]. Не можна не відзна-
чити, що дані визначення дещо неконкретні.

У лінгвістиці емоцій існують різні погляди 
на їх класифікацію. К. Ізард виокремлює такі 
емоції, як щастя, подив, сум (смуток), від-
раза, гнів, страх [3, с. 33]. Більшість науков-
ців поділяє емоції на позитивні та негативні  
[3, с. 34]. Згідно з цим принципом, Е. Л. Пуши-
кян [6, с. 207] пропонує класифікацію емоцій за 
критерієм модальності переживання: 

1) позитивні емоції – радість, ніжність,  
схвалення; 

2) негативні – відчай, образа, гнів, страх, 
обурення, докір, сором, смуток, погроза,  
підозра, зневага; 

3) здивування, іронія. 
Тобто, на думку Е. Л. Пушикяна, лише зди-

вування та іронія можуть виражати як пози-
тивні, так і негативні риси, тобто мати ней-
тральне забарвлення.

Проаналізувавши різноманітні класифікації 
емоцій, можна зробити висновок, що жодна з 
них повністю не відображає усієї палітри пози-
тивних емоцій. Так, диференційна класифіка-
ція К. Ізарда включає лише три позитивні фун-
даментальні емоції: радість, інтерес та подив. 
Сором і провина можуть мати позитивне зна-
чення лише у певній ситуації, проте в більшості 
людей вони асоціюються із неприємними від-
чуттями. Інші п’ять фундаментальних емоцій, 
за К. Ізардом, є суто негативними: гнів, страх, 
відраза, горе, зневага.

Існують деякі поняття, віднесення яких до 
емоцій є дискусійним. Так, наприклад, страх 
трактується як стан, як реакція і як емоція. 
Деякі дослідники вважають страх станом, 
який здатен викликати емоції. Відповідно до 
такої точки зору, стан страху є досить типо-
вим для людини, особливо в екстремальних 
видах діяльності й за наявності несприятли-
вих умов і незнайомої ситуації. У людини, що 
відчуває страх, різко знижується уважність – 
вона загострюється на об’єкті чи ситуації, що 
сигналізують про загрозу. Інтенсивний страх 
створює особливий ефект «тунельного сприй-
няття», істотно обмежуючи мислення і свободу 
вибору усієї поведінки людини. Стан страху 
полонить людину і від того якоїсь миті вона 
втрачає самовладання. Залежно від характеру 
загрози, енергетичної інтенсивності та специ-
фіки переживання, страх може варіюватися за 
ступенем вираження і мати такі форми вияву: 
острах, боязкість, тривожність, переляк, побо-
ювання, розгубленість, жах, панічний стан 
[5, c. 66]. Саме останні поняття деякі дослід-
ники й відносять до емоцій. Але, дослідивши 
дане питання в психологічній площині, ми не 
можемо погодитись з такою точкою зору. Адже, 
якщо проаналізувати ті поняття, які, відпо-
відно до аналізованої точки зору, відносять до 
емоцій, можемо виявити, що вони так само, як 
і власне страх, характеризуються як стани або 
поведінкові реакції. 

Таким чином, вважаємо доцільним уник-
нути надлишкових сутностей та для цілей 
даної розвідки та аналогічних досліджень 
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розглядати страх як емоцію. З-поміж іменни-
ків сучасної англійської мови на позначення 
поняття «страх» можна виокремити: alarm, 
consternation, dismay, dread, fear, fright, horror, 
panic, scare, terror, trepidation.

У концепції В. Шаховського про категори-
зацію емоцій у лексико-семантичній системі 
мови йдеться про різновиди емотивів – афек-
тиви й конотативи. Під афективом він розуміє 
слово, значення якого є єдиним способом вер-
балізації емоції, без її найменування (вигуки, 
вигукові слова, лайлива, пестлива, нецензурна 
лексика). Конотатив В. Шаховський визна-
чає через семантичну структуру слова й апе-
лює до його емотивно забарвленої семи, або 
семемиемотивно-субʼєктивної оцінки [7, с. 25]. 
Змістовий аспект емотиву характеризується 
різною логікою: афектив тяжіє до особливої 
емоційної логіки, під час якої знижується сту-
пінь самовладання, а конотатив – до логіки 
розуму, що висуває принципово нові ідеї, дає 
можливість вийти за межі відомого, забезпечує 
прогрес наукового пізнання. Над питанням пра-
вомірності зарахування емотивів-номінативів 
на позначення конкретних емоційних пережи-
вань, сема емотивності яких входить до пред-
метно-логічного значення слова, дискутують 
мовознавці: І. Арнольд, А. Бабкина, О. Вайгла, 
К. Тимофєєв, Д. Шмельова, В. Шаховський 
та інші. Дослідники виключають із емотивної 
лексики слова-номінації емоцій, зауважуючи, 
що одиниці, які позначають конкретні почуття, 
емоції та настрої, жодного відношення до 
емоційної лексики не мають. В. Шаховський, 
детермінуючи емотивність як лексичну катего-
рію, власне емотивною називає лише лексику, 
яка призначена для мовного вираження емоцій 
[7, с. 145]. Лексика на позначення емоцій не є 
емотивною, вона – індикативна, логіко-пред-
метна. Вербалізована емоція є логічною дум-
кою про безпосередню перцепцію [7, с. 93-94]. 
В даній розвідці ми послуговуємося саме 
таким розумінням емотивності, відкидаючи 
точку зору, відповідно до якої емотивними вва-
жаються також лексичні одиниці, які позна-
чають емоції (такої точки зору дотримується, 
наприклад, О. С. Сарбаш), оскільки за такого 
розуміння поняття емотивності розмивається, а 
емотиви потребують додаткової класифікації в 
залежності від міри емоційної насиченості, а це 
видається надлишковим.

Таким чином, можна стверджувати, що вира-
ження емоцій в мовленні відбувається не лише 
за рахунок емотивів, але й за рахунок індикати-
вів. При цьому іменники, що позначають емо-
ції, належать саме до індикативів. Крім того, 

іменники, що позначають емоції, належать до 
абстрактних іменників. 

Як правило, іменники цієї категорії класифі-
кують в залежності від того, яку саме емоцію 
вони позначають. Наприклад, можна розділити 
їх на такі групи в залежності від означуваної 
емоції:

1) іменники, що позначають задоволення: 
contentment, fulfilment, satisfaction, serenity, 
tranquillity; 

2) іменники, що позначають вдяч-
ність: appreciation, gratitude, indebtedness, 
thankfulness; 

3) іменники, що позначають цікавість: 
curiosity, fascination, inquisitiveness, interest; 

4) іменники, що позначають радість: bliss, 
delectation, delight, ecstasy, elation, euphoria, 
exhilaration, felicity, gaiety, happiness, hilarity, 
joy, pleasure, rapture, relish; 

5) іменники, що позначають любов: 
adoration, affection, devotion, love, passion; 

6) іменники, що позначають гордість: dignity, 
pride, self-esteem, self-respect; 

7) іменники, що позначають здивування: 
amazement, astonishment, awe, bemusement, 
bewilderment, surprise, wonder, wonderment 
[4, c. 131].

Такий підхід до класифікації має важливе 
практичне значення, оскільки полегшує дослі-
дження лексично-семантичних полів, адже 
вони об’єднують слова за їх семантикою. Так, 
лексично-семантичне поле іменника joy склада-
тиметься з таких іменників: еcstasy, exultation, 
gladness, glee, jubilation, rejoicing, triumph, 
joyfulness, joyousness, happiness, beatitude, bless, 
felicity, blessedness; лексично-семантичне поле 
іменника merriment можна окреслити за допо-
могою іменників cheerfulness, exhilaration, 
festivity, fun, gaiety, hilarity, jocundity, jollity, 
joviality, lightheartedness, liveliness, mirth, 
vivacity [1].

Досліджуючи питання словотвору імен-
ників, що позначають емоції, Н. Григоренко 
підкреслює, що англійська мова насичена як 
словами іншомовного походження, так і запо-
зиченими засобами деривації – вони історично 
асимілювалися в мові й розглядаються як про-
дуктивне знаряддя словотвору, у той час як 
чимало іншомовних назв емоційних явищ вва-
жаються непохідними, хоча мають складну мор-
фемну будову в мові походження, наприклад, 
dismal, melancholy ‘сум’; surprise ‘подив’; 
balance, comfort, harmony ‘спокій’; concern 
‘турбота’; despair ‘відчай’; respect ‘повага’; 
disgust, odium ‘огида’; distress ‘горе’; phobia; 
enthusiasm; nirvana; angst ‘страх’. У давньоан-
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глійський період відокремлення граматичних 
морфем дієслів призвело до збігу їхніх форм 
з іменниковими: love, shame, fear, hope, worry, 
hate, fret, dread, care; асимільовані французькі 
запозичені дієслово та іменник поступово спів-
пали за формою: doubt, trouble, solace,comfort, 
concern [2, с. 289].

Взагалі походження іменника, що позначає 
емоцію, від дієслова є доволі поширеним яви-
щем в англійській мові. Немало таких іменників 
утворилося за допомогою суфіксів: resentment 
‘образа, обурення’, fascination ‘захоплення, 
зачарованість’. Варто зазначити, що суфіксаль-
ний спосіб словотворення належить до найдав-
ніших та найпродуктивніших в різних мовах, 
зокрема і в англійській. Одним із найпоширені-
шим суфіксів, присутніх в іменниках, що позна-
чають емоції, є давньоанглійський суфікс –ness. 
Утворені за його допомогою іменники Н. Гри-
горенко класифікує на групи в залежності від 
того, що вони позначають [1, c. 290]:

а) почуття – happiness, blessedness ‘щастя’, 
homesickness ‘ностальгія’, hopelessness ‘безна-
дія’, weariness ‘нудьга’;

б) емоційну якість людини (яка, контек-
стуально отримуючи характер ситуативної чи 
постійної, стає тимчасовим станом або емоцій-
ною рисою характеру) – curiousness ‘цікавість’, 
sheepishness ‘боязкість’, kindness ‘доброта’, 
merriness ‘веселість’, resentfulness ‘ображе-
ність/образливість’;

в) активно набутий емоційний стан – 
contentedness ‘задоволеність’, devotedness ‘захо-
пленість’;

г) пасивно набутий емоційний стан – 
confusedness, disconcertedness ‘спантеличення’, 
vexedness ‘роздратованість’, dejectedness ‘при-
гніченість’.

До інших поширених в іменниках даної 
категорії суфіксів належать також–ity (certainty 
‘певність’, serenity‘спокій’, hilarity ‘веселість’, 
malignity ‘злобність’, curiosity ‘цікавість’, 
animosity ‘ворожість’), -ance(ancy)/-ence(ency) 
(arrogance ‘пиха’, abhorrence ‘огида’, repen- 
tance ‘каяття’, buoyancy ‘веселість’, diffidence 
‘невпевненість у собі’, despondency ‘від-
чай’, malignancy ‘злісність’, reliance ‘довіра’, 
annoyance ‘досада’, disturbance ‘неспокій), -ion, 
-sion, -ation (anticipation ‘сподівання’, hesitation 
‘сумнів’, depression ‘смуток’, apprehension 
‘побоювання’, adoration, admiration ‘захо-
плення’, suspicion ‘підозра’, detestation ‘від-
раза’, satisfaction ‘задоволення’, stupefaction 
‘здивування’, infuriation ‘розлюченість’). 

Рідше можна зустріти в цій категорії імен-
ників використання суфіксу -ing (misgiving  

‘побоювання’, liking ‘симпатія’, suffering 
‘страждання’, mourning ‘скорбота’, loathing 
‘огида’), французькі за походженням суфікси 
-(t)ude та -ment (gratitude ‘вдячність’, solicitude 
‘турбота’, beatitude ‘блаженство’, merriment 
‘веселощі’, excitement ‘хвилювання’, amazement 
‘здивування’, bewilderment ‘збентеження’, 
disappointment ‘розчарування’, discouragement 
‘зневіра’) та деякі інші.

В англійській мові багато іменників, які 
утворилися за допомогою префіксів, переважно 
антонімічного значення: unease, discomfort 
‘тривога’, unconcern ‘байдужість’, unhappiness 
‘нещастя’, uncertainty, incertitude ‘непевність’, 
mistrust ‘недовіра’, displeasure ‘прикрість’, 
disenchantment ‘розчарування’, disrespectfulness 
‘неповага’, irresolution ‘нерішучість’, impatience 
‘нетерпіння’.

Також варто зазначити, що в процесі розви-
тку мови деякі емотиви поступово перетворю-
ються на індикативи, тобто слово, яке спочатку 
позначало певну емоцію лише в переносному 
значенні, а отже, слугувало радше для її вира-
ження, аніж для позначення, поступово набуло 
усталеного значення саме як слово на позна-
чення емоції: cold ‘холод’; craze ‘захоплення’; 
gall, venom ‘злість’; ease, calm ‘спокій’; stew 
‘тривога’; fume ‘гнів’; dazzle ‘засліплення’; 
maze ‘замішання’; heat, fire ‘запал’.

Цікаву групу іменників, що позначають 
емоції в англійській мові, складають складні 
іменники. Вони здебільшого зберігають певну 
емотивність, а не перетворюються остаточно 
на індикативи: pinprick ‘прикрість’, soul-
sickness, heartache, heartbreak ‘душевний біль’, 
goodwill ‘доброзичливість’, self-confidence 
‘впевненість у собі’, self-righteousness ‘само-
вдоволеність’, self-pity ‘жаль до себе’, low-
spiritedness ‘сум’, ill-humour, bad-temper 
‘роздратованість’, fellow-feeling ‘симпатія’, 
ill-feeling, ill-will ‘ворожість’. Тобто можна 
стверджувати, що іменники, що позначають 
емоції, не є виключно індикативами, але серед 
них можна зустріти й мовні одиниці з певним 
рівнем емотивності. Разом із тим, такі імен-
ники не є поширеними, а здебільшого слова, 
що позначають емоції, все ж є емотивно ней-
тральними.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Підбиваючи підсумки розвідки, 
варто зазначити, що іменники, що позначають 
емоції, в англійській мові є надзвичайно різно-
манітними, і хоча переважна більшість з них 
належить до індикативних, деякі зберігають 
певну емотивність, оскільки спочатку викорис-
товувались для опису емоцій і лише з часом 
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почали використовуватись на їх позначення. 
При цьому такі іменники, що частково зберіга-
ють емотивність, є недостатньо дослідженими 
вітчизняною наукою та потребують подальших 
досліджень. Найбільш продуктивним спосо-
бом утворення іменників, що позначають емо-
ції, в англійській мові є афіксальний, найменш  

продуктивним – утворення складних слів, до 
практично непродуктивних можна віднести 
усічення афіксів. 

Перспективи подальших досліджень. 
У перспективі можливе дослідження визна-
чення графічних засобів вираження емоцій в 
англійській мові.
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The article highlights the features of nouns that denote emotions in English. The relevance of the study is substantiated 
based on the importance of the notation of emotions in speech, formulated the object, subject and purpose of the study. 
Attention is drawn to the lack of clarity in understanding the concept of "emotions", the lack of unity in the classification 
of emotions. It is noted that some emotions are treated simultaneously as states or behavioral reactions, and on this basis, 
scientists sometimes exclude them from the list of emotions. This approach is considered redundant and inconsistent with 
the goals of linguistic research. The main classifications of English nouns denoting emotions are analyzed, and attention 
is focused on the lack of a common position among scholars on these classifications. It is determined to which groups 
the nouns denoting emotions in English belong. It is analyzed which ways of word formation are the most productive for 
nouns denoting emotions in English. Attention is drawn to the fact that the most productive is the affix method of word 
formation, and the suffix method prevails over the prefix method. Nouns formed with the help of various suffixes are 
studied, it is emphasized that this way of word formation is the most common in English as a whole. It was found that 
among the nouns that denote emotions in English, the vast majority are indicative, because the naming of emotions does 
not describe the emotional state, experiences and attitudes of the speaker. At the same time, it was found that some nouns 
denoting emotions retain emotionality, which in this study is considered as emotional color, emotional saturation, which 
conveys primarily the experience of the speaker, his emotional state and attitude to the described events and phenomena. 
Preservation of emotionality is due to the fact that the corresponding lexical items have relatively recently been used to 
denote emotions, and before that were used mainly to describe them. It is emphasized that a significant group of such 
nouns are complex nouns, partial preservation of emotionality is their characteristic feature.

Key words: form, content, graphic linguistics, visualization, new graphic form, postmodern text, traditional text.


