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ДО ПРОБЛЕМИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙ
Анотація. стаття присвячена дослідженню понят-

тя «емоції» та їх вербалізації в сучасному мовознавстві. 
у статті надано стислу загальну характеристику деяких 
наявних визначень і найпоширеніших класифікацій емо-
цій з позиції таких дисциплін, як психологія та мовоз-
навство, а також окреслено стан розроблення проблеми 
в міждисциплінарному аспекті, зокрема, в галузі лінгві-
стики емоцій. у процесі дослідження визначено понят-
тя «емоції» та встановлено можливості їх вербалізації 
та мовної репрезентації, проаналізовано рівні вербалізації 
емоцій. Крім того, встановлено різницю між поняттями 
«емоційність» та «емотивність». Матеріалом дослідження 
є теоретичні праці провідних психологів і мовознавців, які 
виступають основоположниками та розробниками теорії 
емоцій, оскільки емоції є міждисциплінарним предметом 
дослідження. у статті приділяється увага аналізу понять 
«емоційний інтелект», «емоційна лексика», «емотивна 
лексика», «лексика емоцій», «фундаментальні (базові, 
основні) емоції», які є неодмінними складниками поняття 
«вербалізація емоцій». у процесі дослідження встановле-
но, що культура також впливає на репрезентацію емоцій, 
адже різні культури по-різному ставляться до емоцій, роз-
діляючи їх на прийнятні та неприйнятні. доведено, що кла-
сифікації емоцій неоднорідні, множинні та суперечливі, а 
це, у свою чергу, впливає на розроблення проблеми вер-
балізації емоцій, значною мірою ускладнюючи її. у пер-
спективі подальшого розгляду та вивчення цієї проблеми 
вважаємо доцільним створити єдину міждисциплінарну 
класифікацію емоцій і відповідну класифікацію способів 
їх вербалізації та мовної репрезентації.

Ключові слова: емоції, вербалізація емоцій, фунда-
ментальні (основні, базові) емоції, емотивна лексика, емо-
ційна лексика, лексика емоцій, емоційний інтелект, емо-
ційність, емотивність.

Постановка проблеми. Проблема «мова та емоції» була 
названа у числі п’яти найбільш пріоритетних сучасних лінгві-
стичних досліджень у рішенні IV Міжнародного конгресу 
лінгвістів, що проходив у Берліні у 1987 році, після того як 
Франтишек данеш, представник Празької лінгвістичної школи, 
виступив на пленарному засіданні з доповіддю про емоційний 
аспект мови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. відтоді ця 
проблема активно розробляється вітчизняними та зарубіж-
ними лінгвістами, такими як а. вежбицька, в.Ю. апресян, 
Ю.д. апресян, в.І. Шаховський, Н.д. арутюнова, О.М. вольф, 
І.О. Голубовська, дж. Лакофф, Л.П. Гнатюк, с.а. Жаботинська, 
а.а. Залізняк, О.Н. Ляшевська, О.в. Падучева, с.в. Радинська, 
К.в. Рахіліна, в.д. сліпецька, в.М. телія тощо. Незважаючи 
на значний інтерес до проблем вербалізації емоцій, сьогодні 
залишається невирішеною ціла низка важливих питань, зокре-
ма відсутніми залишаються цілісна лінгвістична теорія емоцій 

та єдина класифікація емоцій як її частини, саме визначення 
поняття «емоція» має розмитий характер, при цьому кількість 
дефініцій значно варіюється.

Формулювання мети й завдань дослідження. Актуаль-
ність наукової праці зумовлена необхідністю поглибленого 
вивчення засобів мовної репрезентації та вербалізації емоцій. 
Метою статті є проаналізувати різні класифікації емоцій та їх 
вербалізацію залежно від типу. досягнення поставленої мети 
передбачає реалізацію таких завдань: проаналізувати визна-
чення поняття «емоція» на межі різних дисциплін, розглянути 
наявні класифікації емоцій, визначити теоретико-методологіч-
ні засади дослідження вербалізації емоцій у лінгвістиці. Об’єк-
том розвідки є наукові дослідження, присвячені вербалізації 
емоцій у різних дискурсах. Предметом є критичний аналіз 
класифікації емоцій та їхній вплив на вибір вербалізаторів.

Виклад основного матеріалу. Лінгвістика емоцій як наука 
сформувалась у ХХ ст. на основі психології та традиційного 
мовознавства, однак емоції виступають об’єктом досліджень 
багатьох наук, а саме: фізіології, нейробіології, філософії, 
лінгвістики, культурології, психіатрії, антропології. внаслідок 
об’єднання цих наук виникли такі міждисциплінарні сфери, як 
антропологічна лінгвістика, психолінгвістика, нейролінгвісти-
ка, когнітивна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, лінгві-
стика емоцій (емотіологія) та зіставна лінгвістика, які дають 
змогу розглядати проблему емоцій з різних сторін і під новим 
кутом за допомогою комплексного застосування «змішаних» 
методів. 

у психології термін «емоції» означає переживання люди-
ною її ставлення до навколишнього світу і самої себе, тобто 
емоції – особлива форма відображення дійсності [16, c. 458]. 
американський психолог К.е. Ізард пропонує таке визначен-
ня поняття «емоція»: це щось, що відчувається як почуття, яке 
мотивує, організовує і направляє сприйняття, мислення та дії 
[3, c. 27]. Отже, в основі емоції лежать оцінки, які зумовлені 
відповідністю чи невідповідністю подій чи фактів потребам, 
сподіванням або очікуванням людини. 

За д.Г. труновим, вербалізація емоцій – процес словес-
ного опису людиною своїх емоційних переживань і станів 
[18, c. 102]. Психологи виокремлюють чотири рівні вербаліза-
ції, що ґрунтуються на тому, наскільки глибоко людина розуміє 
свій стан і переживання та, як наслідок, відображає їх у мов-
ленні. це такі рівні: «нульовий» рівень, тобто відсутність 
вербалізації; перший рівень – узагальнене позначення емо-
цій (I’m fine (англ.), Mir geht’s gut/schlecht (нім.), мені погано/
добре), до цього рівня належить використання сленгових і жар-
гонних висловів із дуже узагальненою семантикою (wicked 
(англ.), fesch (нім.), круто); другий рівень – людина усвідом-
лює та контролює свій емоційний стан у тій чи іншій модально-
сті, використовуючи емотивну лексику, тобто «назви почуттів» 
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(I’m ashamed (англ.), Es tut mir weh (нім.), мені соромно); третій 
рівень – репрезентація складних індивідуальних станів, коли 
створюються причинно-наслідкові зв’язки [18, c. 103]. Отже, 
можна стверджувати, що вербалізація емоцій залежить від 
того, наскільки детально людина усвідомлює свої переживання 
(«емоційний інтелект») і свій рівень володіння мовою («мовна 
компетенція»), щоб відтворити ці переживання словами. 

Необхідно також згадати досить суперечливе питання 
впливу культури на прояв та, як наслідок, вербалізацію емо-
цій. На сучасному етапі є два підходи: 1) культурно-релятивіст-
ський, за яким емоції етноспецифічні і здатність їх переживати 
залежить від типу культури, лінгвоетнічної належності людини 
[17, c. 50]; 2) універсальний, за яким емоції універсальні і будь-
яка емоція відкрита для переживання людиною незалежно від її 
національності та культурних чинників, а національно-специ-
фічним може бути тільки ставлення до емоцій [7, c. 8–9]. варто 
наголосити, що вищенаведені підходи не виключають впливу 
культури та етноспецифічних чинників саме на вербалізацію 
емоцій, однак деякі емоції залежать від культурного контексту 
більше від інших. 

Контрастивні дослідження емоцій довели, що різні культу-
ри по-різному ставляться до емоцій, наділяючи прояви окре-
мих емоцій соціальною конотацією, що впливає на виховання 
та соціалізацію і, як наслідок, на уявлення про світ, соціальну 
організацію та втілення тих чи інших елементів у структурі 
значення емоційної лексики. Невербальне вираження емоцій 
у міміці, жестах, поведінці не має універсального характеру, а 
залежить від соціального виховання, що виступає культурною 
нормою, яка диктує прийнятний сценарій. Отже, культура вста-
новлює систему правил, за якими людина демонструє прийнят-
ні емоції в певному контексті і приховує такі емоції, що вва-
жаються небажаними. Прикладом цього слугує загальновідома 
різниця між правилами вираження негативних емоцій в аме-
риканській та японських культурах: хоча міміка збігається, але 
ступінь її використання різниться. 

тож необхідно визнати вплив культури на репрезентацію 
певних емоцій, що втілюється у третьому, серединному під-
ході, який сформував М.О. Красавський: «Емоції – це гене-
тичний вроджений феномен, але тільки завдяки досвіду люди 
навчаються культурно-специфічним правилам їхнього вира-
ження [15, с. 28]. саме цим підходом ми керуємося у процесі 
нашого дослідження. відомий лінгвіст в.І. Шаховський також 
спробував об’єднати згадані два підходи. він розглядає емоції 
як частину природного розвитку людської раси і вважає, що 
саме тому вони універсальні в усіх культурах [19]. у межах уні-
версального підходу виділяють базові (фундаментальні, основ-
ні емоції), але такі емоції не співпадають ні за кількістю, ні за 
складом. За визначенням К. Отлі: «Основні емоції – це такі, 
що явно виражені фізіологічно та мімічно і мають біологічну 
основу. учений виокремлює п’ять основних емоцій, а саме: 
anger (гнів), disgust (відраза), anxiety (збудження), happiness 
(щастя), sadness (сум) [4, с. 55] К.е. Ізгард зараховує до фунда-
ментальних десять емоцій: anger (гнів), contempt (презирство), 
disgust (відраза), distress (страждання), fear (страх), guilt (про-
вина), interest (інтерес), joy (задоволення), shame (сором), sur-
prise (здивування) та поділяє їх на позитивні (interest, happiness, 
surprise) та негативні (anger, sadness, disgust, fear, shame, guilt).  
усі інші емоційні процеси вчений розглядає як комбінації 
та модифікації вищезазначених базових емоцій [3, c. 63]. На 
думку Р. Плучика, є вісім основних емоцій: acceptance (схва-

лення), anger (гнів), anticipation (очікування), disgust (відраза), 
joy (задоволення), fear (страх), sadness (сум), surprise (здивуван-
ня) [5, c. 45]. американський психолог Пол екман виокремлює 
шість базових емоцій, до яких зараховує anger (гнів), disgust 
(відраза), fear (страх), joy (задоволення), sadness (сум), surprise 
(здивування) [1, с. 60]. а. вежбицька пропонує все різноманіття 
емоцій звести до невеликої кількості універсальних і вродже-
них емоцій, що притаманні практично всім людям, керуючись 
такими підставами: 1) деякі емоції є в усіх культурах (радість, 
сум); 2) для деяких емоцій характерний певний вираз обличчя 
(огида, подив); 3) деякі емоції збільшують шанси на виживання 
(страх, біль) [9]. 

Один із розробників теорії емоцій в.І. Шаховський заува-
жує, що людина не тільки homo sapiens, але й homo sentiens, 
оскільки багатьма її діями керують емоції [19, с. 29]. вони роз-
глядаються в тісному зв’язку з когнітивними процесами, а їхній 
зв’язок обґрунтовується так: когніція викликає емоції, оскільки 
вона емоціогенна, а емоції впливають на когніцію, втручаю-
чись у всі когнітивні процеси. Звідси випливає суть лінгвіс-
тичної концепції емоцій, яка полягає в тому, що людина відо-
бражає довколишній світ вибірково, виокремлюючи в ньому 
лише необхідне або цінне для неї в певний момент існування 
[8, с. 8–9]. тому, за в.І. Шаховським, емоція – одна з форм 
відображення світу, що позначає душевні переживання, хвилю-
вання, почуття [22, с. 181], тобто у лінгвістиці термін «емоція» 
часто використовується як збірне поняття. Зважаючи на це, 
у мові все емоційне, всі висловлювання емоційні, вся лексика 
емоційна, немає мовлення без емотивності [11, c. 10]. 

слід розмежовувати два відмінні поняття – «лексика емоцій» 
і «емоційна лексика». Лексика емоцій слугує для об’єктивації 
емоцій в мові, їх інвентаризації, а емоційна лексика виражає 
емоції мовця і оцінку об’єкта мовлення. Під емоційною лекси-
кою також розуміється лексика, яка має відповідні конотації. 
в.І. Шаховський пропонує об’єднати ці поняття в одне – емо-
тивна лексика, або емотиви (експресивна лексика, що виражає 
емоції) на підставі того, що обидва слугують для відображен-
ня емоцій людини [22, с. 100]. З цього випливає необхідність 
у встановлені різниці між поняттями «емоційність» та «емотив-
ність». Емоційність – інстинктивний, несвідомий, незаплано-
ваний прояв емоцій, що виступає психофізіологічною потребою 
людини. Емотивність – свідома, запланована демонстрація 
емоцій, що має певну комунікативну установку [21, с. 147]. 
Отже, вони мають різну спрямованість: перше фокусується на 
суб’єкті, а друге спрямоване на об’єкт. деякі вчені не відносять 
одиниці, що називають емоційні стани, до емотивної лексики, 
оскільки в семантиці такої лексики не виражається емоційне 
ставлення. З огляду на це І.І. Квасюк виділяє два класи емотив-
ної лексики: 1) слова, що називають емоційні стани; 2) слова, 
семантика яких характеризується наявністю обов’язкового емо-
тивного компонента, що входить до основного предметно-ло-
гічного змісту значення [14, с. 13]. тобто слова, що називають 
емоції, до емоційної лексики не входять.  

Загальноприйнятою є класифікація, за якою емоції ділять 
на позитивні, негативні й амбівалентні. Позитивні емоції 
виникають, коли плани узгоджені між собою і непередбачу-
вані обставини усунені. На противагу їм виникають негатив-
ні емоції, коли плани неузгоджені, не вдається втілити план 
або коли виникає проблема, для вирішення якої недостатньо 
ресурсів, або коли мета, що лежить в основі емоції, нездійс-
ненна. амбівалентні емоції виражають двоїсте переживання, 
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коли об’єкт викликає у людини два протилежні почуття одно-
часно [4, c. 44]. Однак, на думку Є.П. Ільїна, позитивними або 
негативними бувають не емоції, а їхній вплив на поведінку 
та діяльність людини, а також враження, яке вони справляють 
[13, с. 14]. тобто причиною емоції виступає оцінка каузатора, 
подій або ситуації як бажаних чи небажаних, що, у свою чер-
гу, провокує позитивні та негативні емоції відповідно. Багато 
вчених-представників різних дисциплін намагалися створити 
універсальну класифікацію емоцій, висуваючи власну підставу 
для цього. Наприклад, т. Браун в основу класифікації поклав 
ознаку часу, розділивши емоції на безпосередні, такі, що про-
являються «тут і зараз», ретроспективні та проспективні. 
Класифікація д. стюарта будується на підставі ставлення до 
джерела дії, у її межах виділяють інстинктивні та раціональні 
емоції. Філософ І. Кант зводив всі емоції до двох груп, в основі 
яких лежала причина виникнення емоцій: сенсуальні та інте-
лектуальні емоції. Класифікація Г. спенсера пропонує розді-
ляти емоції за ознакою їх виникнення та відтворення на чотири 
класи. до першого класу належать презентативні почуття, що 
виникають безпосередньо під час дії зовнішніх подразників. до 
другого класу належать прості емоції. до третього класу нале-
жать репрезентативні емоції, які не мають конкретного пред-
метного втілення. до четвертого класу належать абстрактні 
емоції, які утворюються без допомоги будь-якого зовнішнього 
подразника [13, c. 131]. 

цікаву і дещо суперечливу класифікацію пропонує 
Б.І. додонов. він виділяє такі групи емоцій: альтруїстичні 
емоції (виникають на основі потреби в допомозі, підтримці 
іншим людям), комунікативні емоції (виникають на основі 
потреби в спілкуванні), глоричні емоції (виникають на основі 
потреби в самоповазі та славі), праксичні емоції (викликані 
діяльністю, змінами в ході роботи), пугнічні емоції (виника-
ють на основі потреби в подоланні небезпеки), романтичні 
емоції (прагнення до всього незвичайного, очікування чогось 
світлого, доброго), гностичні емоції (виникають на основі 
потреби в пізнанні), естетичні емоції (пов’язані з ліричними 
переживаннями), гедоністичні емоції (виникають на осно-
ві задоволення потреб у тілесному та душевному комфорті), 
акизитивні емоції (виникають на основі прагнення до нако-
пичення, володіння) [12, c. 23]. цю класифікацію критикують 
прибічники фундаментальних емоцій, оскільки вважають, що 
у ній названі похідні емоції, утворені поєднанням і модифіка-
цією базових. 

усі розглянуті класифікації є слушними, і їхнє застосування 
може виявитися плідним під час дослідження певного комплек-
су питань, дотичних до емоційної сфери людини. у роботі ми 
ґрунтуємося на класифікації емоцій а. вежбицької: 1) емоції, 
пов’язані з «поганими речами» [10, c. 348]; 2) емоції, пов’язані 
з «хорошими речами» [10, c. 356]; 3) емоції, пов’язані з людь-
ми, які скоюють погані вчинки, і викликають негативну реак-
цію [10, c. 360]; 4) емоції, пов’язані з роздумами про себе, само-
оцінкою [10, c. 364]; 5) емоції, пов’язані зі ставленням до інших 
людей [10, c. 397]. Ми вважаємо цю класифікацію оптималь-
ною, адже вона вдало об’єднує як базові (фундаментальні), так 
і похідні від них, модифіковані, емоції. 

Як зауважує а. Хеллер, емоції завжди когнітивні і ситу-
ативні, тому вибір мовних засобів для їх вербалізації також 
ситуативний [2, c. 182]. Згідно позицією російського лінгвіста 
в.І. Шаховського, є як мінімум дві семіотичні системи емо-
цій – «мова тіла» (міміка, жести, поведінкові реакції, зовніш-

ні фізіологічні зміни) і «мовне вираження» (особливі лексичні 
та фразеологічні одиниці, вигукові одиниці, специфічна інто-
нація та порядок слів у реченні), що перебувають у взаємодії, 
але первинна семіотична система (невербальна) перевершує 
вторинну (вербальну) за якістю вираження емоцій, а також за 
коректністю сприйняття їх адресатом [20, c. 5]. 

у процесі комунікації можна виділити різні способи вер-
балізації емоцій, що передбачають таке: безпосередню вер-
балізацію власних емоційних станів мовця, опосередковану 
вербалізацію емоцій і метафоричну вербалізацію емоційних 
станів мовця. вербальні способи передачі емоцій, у свою чер-
гу, поділяються на лексичні (словотворення з використанням 
афіксальних морфем) та синтаксичні (еліптичні конструкції, 
зміна порядку слів). На думку в.І. Шаховського, вербалізація 
емоцій здійснюється за допомогою таких лінгвістичних засо-
бів, як: 1) номінація емоцій (лексичні одиниці, що містять лише 
поняття про певні емоції); 2) дескрипція (опис зовнішньої екс-
пресії: міміки обличчя, очей, губ, пантоміміки, тембру голо-
су, інтонації); 3) експлікація (безпосереднє вираження емоцій 
через афективи, конотативи та потенціативи) [20, c. 6]. Мовні 
засоби вираження емоцій в.Ю. апресян поділяє на чотири 
підтипи: 1) клішовані, закріплені за конкретним кущем емо-
цій способи вираження – емоційні вигуки (ouch!, wow! oh boy! 
woop! (англ.); toll! boah! heraus! fort! ho! haha! (нім.); цить!, 
овва!, годі!, геть!), що зберігають зв’язок із вокалізацією емоції 
та асоціюються з певним виразом обличчя; 2) вільні, контек-
стуально мотивовані способи вираження – наприклад пряма 
мова, що вводиться дієсловом зі значенням емоції («Іди геть 
звідси!», – розлютився він); 3) спеціальні слова, закріплені за 
тим чи іншим кущем емоцій, деякі з них наближаються до вигу-
ків (poor lamb, fabulously, amazing (англ.); armer Tropf, Unflat, 
eindrucksvoll (нім.); бідолашний, дивовижно, жахливо) 4) стійкі 
конструкції, у яких емоції називаються прямо і використову-
ються різні емоційні слова (I feel sad, I’m grateful, I’m excited 
(англ.); Ich bin glücklich, Ich bin dankbar, Ich bin traurig (нім.); 
мені сумно, я вдячний) [6, с. 27]. слід зауважити, що перші три 
підтипи ідентифікують лише кущ емоцій і не розрізняють від-
тінки значень, інтенсивність і тривалість емоції в його межах.

Висновки. у статті ми розглянули лише деякі класифікації 
емоцій та емотивної лексики, але, спираючись на них, можемо 
зробити висновок про те, що таксонімізація в цій сфері об’єк-
тивно має неоднорідний характер, що спричиняє множинність, 
а подекуди і суперечливість підходів до аналізу вербалізації 
та мовної репрезентації емоцій, які потребують комплексного 
розгляду. З огляду на це подальшу перспективу дослідження вба-
чаємо в створенні єдиної міждисциплінарної класифікації емо-
цій і відповідної класифікації способів вербалізації емоцій, хоча, 
за твердженням в.І. Шаховського, у мові відбувається лише при-
близна вербалізація емоцій, які переживає людина, бо «мовна 
ковдра» не може покрити все «емоційне тіло» людини [19].
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Петренко Е. Н. К проблеме вербализации эмоций
Аннотация. статья посвящена исследованию понятия 

«эмоции» и их вербализации в современном языкознании. 
в статье подана краткая общая характеристика некоторых 
имеющихся определений и наиболее распространенных 
классификаций эмоций с точки зрения таких дисциплин, 
как психология и языкознание, а также очерчено состоя-
ние разработки проблемы на современном этапе развития 
в междисциплинарном аспекте, особенно, в области линг-
вистики эмоций. в процессе исследования определено 
понятие «эмоции» и установлены возможности их верба-
лизации и языковой репрезентации, проанализированы 
уровни вербализации эмоций. Кроме того, установлено 
различие между понятиями «эмоциональность» и «эмо-

тивность». Материалом исследования являются теорети-
ческие труды ведущих психологов и лингвистов, высту-
пающих основателями и разработчиками теории эмоций, 
так как эмоции являются междисциплинарным предме-
том исследования. в статье уделяется внимание анализу 
понятий «эмоциональный интеллект», «эмоциональная 
лексика», «эмотивная лексика», «лексика эмоций», «фун-
даментальные (базовые, основные) эмоции», являющихся 
неотъемлемыми составляющими понятия «вербализация 
эмоций». в ходе исследования установлено, что культура 
также влияет на репрезентацию эмоций, так как различные 
культуры по-разному относятся к эмоциям, разделяя их на 
приемлемые и неприемлемые. доказано, что классифика-
ции эмоций неоднородны, множественны и противоречи-
вы, а это, в свою очередь, влияет на разработку проблемы 
вербализации эмоций, усложняя ее. в перспективе даль-
нейшего рассмотрения и изучения данной проблемы счита-
ем целесообразным создать единую междисциплинарную 
классификацию эмоций и соответствующую классифика-
цию способов их вербализации и языковой репрезентации.

Ключевые слова: эмоции, вербализация эмоций, фун-
даментальные (основные, базовые) эмоции, эмотивная 
лексика, эмоциональная лексика, лексика эмоций, эмоцио-
нальный интеллект, эмоциональность, эмотивность.

Petrenko Ye. About the problem of verbalization 
of emotions 

Summary. This paper deals with the study of the concept 
of “emotions” and their verbalization in modern linguistics. 
This paper provides brief general description of some avail-
able definitions and the most commonly used classifications 
of emotions from perspective of such disciplines as psychology 
and linguistics, as well as the development status of the prob-
lem at the present stage of the development of cross-discipli-
nary fields, especially linguistics of emotions. In the course 
of research, the concept of “emotions” is defined and the pos-
sibilities of their verbalization and linguistic representation are 
determined, the levels of verbalization of emotions. The dif-
ference between the concepts of “emotionality” and “emo-
tiveness” is also determined. The material of this research is 
the theoretical works of leading psychologists and linguists, 
who are the founders and developers of the theory of emo-
tions, because emotions are cross-disciplinary research sub-
ject. The paper focuses on such concepts as “emotional 
intelligence”, “emotional language”, “emotive language”, 
“emotional vocabulary”, “fundamental (basic, primary) emo-
tions”, which are integral parts of the concept of “verbaliza-
tion of emotions”. The research reveals that culture also affects 
the representation of emotions, because different cultures differ 
in their attitude towards emotions, dividing them into accept-
able and unacceptable ones. It is proved that the classifications 
of emotions are non-uniform, multivariate and inconsistent, 
which, in turn, affects the development of the problem of ver-
balization of emotions, making it more complicated. With 
a view to further consideration and research of this problem, it 
is expedient to develop a unified cross-disciplinary classifica-
tion of emotions and an appropriate classification of methods 
of their verbalization and linguistic representation.

Key words: emotions, verbalization of emotions, fun-
damental (basic, primary) emotions, emotional intelligence, 
emotional language, emotive language, emotional vocabulary, 
emotionality, emotiveness.


