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Емоційна сфера буття усього людства здавна цікавила митців, зокрема 

письменників та поетів. Важко уявити художній твір у якому б різними способами не 

описувалися б емоції героїв твору. Тож цілком передбачуваним та зрозумілим є 

розвиток та популярність антропоцентричного підходу у сучасному мовознавстві. 

Позаяк саме завдяки йому учені-лінгвісти змогли зробити емоції об’єктом своїх 

досліджень та глибокого аналізу. 

Уже чимало зроблене у галузі аналізу емотивності тих чи інших творів, проте для 

свого дослідження ми обрали роман Джоді Піколт «Тендітна душа», яка пов’язана із 

темою життя поряд із дитиною-з обмеженими фізичними можливостями. Поява у сім’ї 

тяжко хворої дитини, змушує переживати цілий спектр емоцій. Цим і зумовлена 

актуальність нашого дослідження.  

Предмет дослідження - це мовні та текстові засоби вираження емоцій. Об’єктом 

дослідження є тексти, що містять емотивні аспекти. Відповідно, метою нашої роботи є 

аналіз емотивної лексики, як спосіб вираження ставлення людини до проблеми 

співіснування з людиною з обмеженими фізичними можливостями на прикладі роману 

Джоді Піколт «Тендітна душа». Щоб досягнути поставленої мети необхідно вирішити 

наступні завдання: 

визначити сучасні аспекти вивчення емотивної лексики; 

визначити поняття емотивність та експресивність та їхнє походження; 

зібрати необхідний матеріал для написання теоретичної частини; 

дати характеристику та класифікувати способи вираження емотивності; 

проаналізувати емоції героїв роману «Тендітна душа» Джоді Піколт та 

класифкувати їх за принципом тематичного угрупування.  

Провівши дослідницьку роботу, ми приходимо до висновку що існує ціла низка 

поглядів учених на сутність поняття емоція залежно від того, з точки зору якого 

наукового підходу це поняття розглядається. 

У даній роботі ми розглядаємо найбільш загальновживані та повні поняття 

емотивність та емоція і аналізуємо класифікації способів зображення емоцій у 

художньому творі, запропоновані вітчизняними та зарубіжними лінгвістами. 

У другому розділі ми проаналізували співвідношення позитивних емоцій до 

негативних, виявили найпоширеніші способи зображення емоцій у романі «Тендітна 

душа». Крім того ми класифікували усі емоції за чотирма мікрополями (радості, 

полегшення, роздратування, страху).  

У результаті проведеного дослідження можемо впевнено стверджувати, що у 

романі переважають негативні емоції, хоча чимало є і прикладів позитивних емоцій. 
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