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Реферат дипломной работы 

 

Тема дипломной работы: «Основные способы лингвистического 

оформления эмоциональной информации в художественном тексте (на примере 

выражения эмоций гнева и восторга в произведениях Р. Даля)». 

Дипломная работа состоит из 115 страниц, 5 диаграмм, 3 приложений, 67 

использованных источников.  

Ключевые слова: ЭМОЦИЯ, ГНЕВ, ВОСТОРГ, ЭМОТИВНОСТЬ, 

МЕТОД ДЕСКРИПТОРОВ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕСКРИПТОРЫ, ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Объектом исследования являются основные способы лингвистического 

оформления эмоциональной информации в художественном тексте. Предмет 

исследования — основные способы лингвистического оформления эмоций 

гнева и восторга в художественном тексте. 

Цель данной работы состоит в изучении основных способов 

лингвистического оформления эмоциональной информации (эмоций гнева и 

восторга) в художественном тексте.Для достижения цели исследования были 

поставлены следующие задачи:рассмотреть эмоции гнева и восторга в общей 

системе эмоциональных процессов; определить средства выражения 

эмоциональности в речи;изучить основные способы лингвистического 

оформления эмоций гнева и восторга, на примере лексических, грамматических 

и фонетико-графических дескрипторов;установить особенности выражения 

эмоций гнева и восторга в детскойхудожественной литературе; 

проанализировать языковые средства репрезентации эмоций гнева и восторга в 

произведениях Р. Даля для детей.В работе были использованы следующие 

методы исследования:анализ научной и учебной литературы;систематизация 

информации;обобщение и применение полученных знаний;описательный 

метод; дескрипторный анализ;лексико-грамматический анализ;метод 

контекстуального анализа;метод сплошной выборки. 

Новизна исследования состоит в анализе основных способов 

лингвистического оформления эмоций гнева и восторгав детской 

художественной литературе. В результате анализа было установлено, что 

наиболее распространённым видом эмоциональных дескрипторов в 

произведениях Р. Даля являются лексические дескрипторы, второй по 

распространённости является группа грамматических дескрипторов, фонетико-

графические дескрипторы представляют группу с наименьшими показателями. 

Материалы и результаты, полученные в ходе исследования, могут применятся в 

преподавании английского языка как иностранного, в ходе межкультурной 



коммуникации, а также написании учебных и учебно-методических пособий по 

теме отражения эмоций в английском языке. 

 

Рэферат дыпломнай работы 

 

Тэма дыпломнай работы: «Асноўныя спосабы лінгвістычнага афармлення 

эмацыйнай інфармацыі ў мастацкім тэксце (на прыкладзе перадачы эмоцый 

гневу і захаплення ў творах Р. Даля)». 

Дыпломная работа складаецца з 115старонак, 5 дыяграм, 3 дадаткаў, 

67выкарыстаныхкрыніц. 

Ключавыя словы: ЭМОЦЫЯ, ГНЕЎ, ЗАХАПЛЕННЕ, ЭМАЦІЎНАСЦЬ, 

МЕТАД ДЭСКРЫПТАРАЎ, ЭМАЦЫЙНЫЯ ДЭСКРЫПТАРЫ, ДЗІЦЯЧАЯ 

МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца асноўныя спосабы лінгвістычнага 

афармлення эмацыйнай інфармацыі ў мастацкім тэксце. Прадмет  

даследавання — асноўныя спосабы лінгвістычнага афармлення эмоцый гневу і 

захаплення ў мастацкім тэксце. 

Мэта дадзенай работы заключаецца ў вывучэнні асноўных спосабаў 

лінгвістычнага афармлення эмацыйнай інфармацыі (эмоцый гневу і захаплення) 

у мастацкім тэксце.Для дасягнення мэты даследавання былі пастаўлены 

наступныя задачы: разгледзець эмоцыі гневу і захаплення ў агульнай сістэме 

эмацыйных працэсаў; вызначыць сродкі выражэння эмацыйнасці ў мове; 

вывучыць асноўныя спосабы лінгвістычнага афармлення эмоцый гневу і 

захаплення, на прыкладзе лексічных, граматычных і фанетыка-графічных 

дэскрыптараў; выявіць асаблівасці выражэння эмоцый гневу і захаплення ў 

дзіцячай мастацкай літаратуры; прааналізаваць моўныя сродкі рэпрэзентацыі 

эмоцый гневу і захаплення ў творах Р. Даля для дзяцей.У рабоце былі 

выкарыстаны наступныя метады даследавання: аналіз навуковай і вучэбнай 

літаратуры; сістэматызацыя інфармацыі; абагульненне і прымяненне 

атрыманых ведаў; апісальны метад; дэскрыптарны аналіз; лексіка-граматычны 

аналіз; метад кантэкстуальнага аналізу; метад суцэльнай выбаркі.  

Навізна даследавання заключаецца ў аналізе асноўных спосабаў 

лінгвістычнага афармлення эмоцый гневу і захаплення ў дзіцячай мастацкай 

літаратуры. Падчас аналізу было вызначана, што найбольш распаўсюджаным 

відам эмацыйных дэскрыптараў ў творах Р. Даля з'яўляюцца лексічныя 

дэскрыптары, другой па распаўсюджанасці з'яўляецца група граматычных 

дэскрыптараў, фанетыка-графічныя дэскрыптары ўяўляюць групу з 

найменшымі паказчыкамі.Матэрыялы і вынікі, атрыманыя падчас 

даследавання, могуць ужывацца ў выкладанні англійскай мовы як замежнай, у 



ходзе міжкультурнай камунікацыі, а таксама напісанні вучэбных і вучэбна-

метадычных дапаможнікаў па тэме адлюстравання эмоцый у англійскай мове. 

 

 

ABSTRACT 

 

Theme of the thesis: “The main ways of the linguistic representation of 

emotional information in a literary text (through the expression of anger and delight 

emotions in R. Dahl’s works)”. 

Keywords: EMOTION, ANGER, DELIGHT, EMOTIVENESS, 

DESCRIPTION METHOD, EMOTIONAL DESCRIPTORS, CHILDREN'S 

FICTION. 

The thesis consists of 115 pages, 5 diagrams, 3 appendices, 67 bibliographical 

sources. 

The object of the study is the main ways of the linguistic representation of 

emotional information in a literary text. The subject of the study isthe main ways of 

the linguistic representation of anger and delight emotions in a literary text. 

The aim of this paper is to study the basic ways of the linguistic representation 

of emotional information (anger and delight emotions) in a literary text.To achieve 

the aim of the research, the following tasks were set: to study the emotions of anger 

and delight in the general system of emotional processes; to define the means of 

expressing emotions in speech; to study the basic ways of the linguistic 

representation of anger and delight emotions, through the example of lexical, 

grammatical and phonetic-graphic descriptors; to specify the features of expressing 

anger and delight emotions in children's fiction; to analyze the language means of 

representation of  anger and delight emotions in R. Dahl’s works for children.The 

following research methods were used in thestudy: analysis of scientific and 

educational literature; systematization of information; generalization and application 

of the acquired knowledge; descriptive method; descriptor analysis; lexical and 

grammatical analysis; method of contextual analysis; method of continuous sampling. 

The novelty of the study consists in analyzing the main ways of the linguistic 

representation ofanger and delight emotions in children's fiction.The analysis results 

show thatlexical descriptors are the most common kind of emotional descriptors in R. 

Dahl's works, the second most common group is the group of grammatical 

descriptors, phonetic and graphic descriptors represent the group with the lowest 

indices. The materials and results obtained during the research can be used in 

teaching English as a foreign language, in the course of intercultural communication, 

as well as writingstudy guideson the topic of representing emotions in the English 

language. 

 



 

 


