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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Дипломная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка использованной работы (53 источника). Общий объем дипломной ра-

боты составляет 66 страниц. Основной текст занимает 62 страницы, список 

использованных источников – 4 страницы.  

Ключевые слова: ЭМОТИОЛОГИЯ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СО-

СТОЯНИЕ, ЭМОЦИЯ, ЭМОТИВ, ВЕРБАЛИЗАЦИЯ, ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕД-

СТВА, НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, КОНТЕКСТ.  

Цель работы – выявить языковые средства, используемые для выраже-

ния психоэмоциональных состояний  «радость» и «грусть» в рассказах Н. 

Берберовой и Д. Рубиной;  установить представленные в произведениях дан-

ных авторов  основные способы вербализации  эмоций «радость» и «грусть». 

Актуальность работы обусловлена: а) необходимостью расширения и 

углубления  лингвистической теории  эмоций; б)  отсутствием специальных 

лингвистических исследований, посвящённых установлению корпуса языко-

вых средств, участвующих в процессе вербализации психоэмоциональных 

состояний «радость» и «грусть» в рассказах Н. Берберовой и Д. Рубиной.  

Объект исследования – языковые средства, участвующие в процессе 

вербализации эмоций «радость» и «грусть» в рассказах Д. Рубиной  (сборник 

«Несколько торопливых слов любви» – 20 рассказов) и Н. Берберовой  (сбор-

ник «Рассказы в изгнании» – 10 рассказов). 

Предмет исследования – психоэмоциональные состояния «радость» и 

«грусть» и способы их выражения.   

Результаты проведенного исследования: выявлены, систематизирова-

ны и описаны   языковые  средства, используемые в рассказах Н. Берберовой 

и Д. Рубиной для выражения психоэмоциональных состояний  «радость» и 

«грусть»; охарактеризованы  основные способы их вербализации.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в учебной (при изучении курсов «Лингвисти-

ка текста» или «Лингвостилистический анализ текста») и научно-

исследовательской деятельности (при разработке теоретических и практиче-

ских вопросов, связанных с выявлением языковых средств, участвующих  в 

процессе вербализации эмоций). 

Научная новизна. В работе впервые предпринята попытка систематиза-

ции и классификации языковых средств, участвующих в процессе вербализа-

ции психоэмоциональных состояний  «радость» и «грусть» в рассказах Н. 

Берберовой и Д. Рубиной.  

 

  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Дыпломная праца складаецца з уводзінаў, чатырох частак, заключэння і 

спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 66 

старонак. Асноўны тэкст займае 62 старонкі, спіс выкарыстанай літаратуры – 

4 старонкі. 

Ключавыя словы: эматыялогія, псіхаэмацыянальны стан, эмоцыя, 

эматыў, вербалізацыя, вербальныя сродкі, кантэкст. 

Мэта працы – выявіць моўныя сродкі, якія выкарыстоўваюцца для 

выражэння псіхаэмацыйнага стану “радасці” і “суму” ў апавяданнях Н. 

Берберавай і Д. Рубіной; выявіць прадстаўленыя ў творах дадзеных аўтараў 

асноўныя спосабы вербалізацыі эмоцый “радасці” і “суму”. 

Актуальнасць працы абумоўлена: а) неабходнасцю пашырэння і 

паглыблення лінгвістычнай  тэорыі эмоцый; б) адсутнасцю спецыяльных 

лінгвістычных даследаванняў, якія прысвячаюцца ўстанаўленню корпуса 

моўных сродкаў, якія ўдзельнічаюць у працэсе вербалізацыі псіхаэмацыйнага 

стану “радасці” і “суму” ў апавяданнях Н. Берберавай і Д. Рубіной. 

Аб'ект даследавання – моўныя сродкі, якія ўдзельнічаюць у працэсе 

вербалізацыі псіхаэмацыйнага стану “радасці” і “суму” ў апавяданнях Н. 

Берберавай (зборнік “Некалькі таропкіх слоў кахання” – 20 апавяданняў) і Д. 

Рубіной (зборнік “Апавяданні ў выгнанні” – 10 апавяданняў). 

Прадмет даследавання – псіхаэмацыйны стан “радасці” і “суму” і 

сродкі іх выражэння. 

Вынікі праведзенага даследавання: выяўленыя, сістэматызаваныя і 

апісаныя моўныя сродкі, якія выкарыстоўваюцца ў апавяданнях Н. 

Берберавай і Д. Рубіной для выражэння псіхаэмацыйнага стану “радасці” і 

“суму”; ахарактарызаваныя асноўныя спосабы іх вербалізацыі. 

Практычная значымасць даследавання заключаеццаў магчымасці 

выкарыстання яго вынікаў у вучэбнай ( пры вывучэнні курсаў “Лінгвістыка 

тэксту” ці “Лінгвастылістычны аналіз тэксту”) і навукова-даследчай 

дзейнасці (пры распрацоўцы тэарэтычных і практычных пытанняў, звязаных 

з  выяўленнем моўных сродкаў, якія ўдзельнічаюць ў працэсе вербалізацыі 

эмоцый). 

Навуковая навізна. У працы ўпершыню распачата спроба 

сістэматызацыі і класіфікацыі моўных сродкаў, якія ўдзельнічаюць ў працэсе 

вербалізацыі псіхаэмацыйнага стану “радасці” і “суму” ў апавяданнях Н. 

Берберавай і Д. Рубіной. 

  



ABSTRACT 

Thesis: 66 pages, 53 sources. 

Key words: EMOTIONOLOGY, PSYCHO-EMOTIONAL STATE, EMO-

TION, EMOTO, VERBALIZATION, VERBAL MEANS, NON-VERBAL 

MEANS, CONTEXT. 

The purpose of the research is to bring out the linguistic means which ex-

press “happiness” and “sadness” as psycho-emotional states in the tales of N. Ber-

berova and D. Rubina; to determine the main means of verbalization of “happi-

ness” and “sadness”, used in the tales. 

The significance of the research: a) the need to broaden and to deepen the 

Emotion Linguistic Theory; b) the lack of linguistic research, working out the set 

of the linguistic instruments for the “happiness” and the “sadness” expression as 

psycho-emotional states in the tales of N.Berberova and D. Rubina.  

The object of the research – linguistic instruments, expressing verbal emo-

tions “happiness” and “sadness” in the tales of  D. Rubina (collection “Some hasty 

love words” – 20 tales), N. Berberova (collection “Tales in exile” – 10 tales). 

The subject of the research – “happiness” and “sadness” as psycho-

emotional mean and the ways of their expressing.  

Results: linguistic means of expressing psycho-emotional states of “happi-

ness” and “sadness”, used in N. Berberova’s and D.Rubina’s tales, are identified, 

systematized and described; the main ways of their verbalization are characterized.  

The practical significance of the research reflects the opportunity of applying 

its results in the process of studying (within courses “Text Linguistics” or “Lin-

guistic Analysis of Text”) and research activities (working out theoretical and prac-

tical issues for determining linguistic means of the emotions verbalization). 

The scientific significance lies in the fact that the first comprehensive attempt 

to systematize and to classify the linguistic means for verbalizing psycho-

emotional states of “happiness” and “sadness” in N. Berberova’s and D. Rubina’s 

tales was made.  

 


