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                                                         ВСТУП 

Наукова робота присвячена дослідженню емпатії в україномовному та 

англомовному середовищі. 

     Вивчення емпатії займає важливе місце в лінгвістичних 

дослідженнях ; емпатію досліджували такі вчені, як :Н.В.Таценко , В.Дільтей, 

В.Креденцев, Дж.Лакофф, Е.С.Кубрякова, Д.Л.Остін та інші. 

     Актуальність наукової роботи зумовлена необхідністю 

дослідження емпатії в ситуації дискурсивної взаємодії у зв‟язку з тим, що 

існує низка недосліджених питань стосовно емпатичного простору в 

україномовному та англомовному середовищі. 

    Мета дослідження: полягає у визначенні характеристик та 

особливостей, якими характеризується емпатія в україномовних та 

англомовних літературних творах. 

    Мета цієї праці передбачає вирішення таких завдань : 

- Виявити причини застосування емпатії; 

- Дослідити наукові теорії, які характеризують емпатію як 

лінгвістичне явище; 

- Диференціювати типи емпатії та визначити способи іі вираження 

; 

- Визначити роль модераторів в емпатичному полі. 

Об`єктом дослідження є концепт емпатія, реалізований в англомовній 

та україномовній літературі. 

Предметом дослідження є мовні засоби з допомогою яких відбувається 

вираження емпатії в англомовній та україномовній художній літературі. 

Методи дослідження зумовлені метою та поставленими завданнями. 

Були використані такі методи як :описовий метод(аналіз морфем,сем), 

зіставний метод (порівняння способів вираження емпатії в українській та 

англійській мовах), опозиційний аналіз (сприяв визначенню диференціації 

емпатії) . 
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  Матеріал дослідження було дібрано методом суцільної вибірки, 

використовуючи англійську, американську та українську літературу, а саме :   

- Приклади англійської літератури: J. K. Rowling «Harry Potter and 

the Philosopher`s Stone» (340 сторінок),  J. K. Rowling «Harry Potter and the 

Cursed child»(338 сторінок), J. K. Rowling «Fantastic Beasts and where  to find 

them»(288 сторінок) 

- Приклади американської літератури : Ray Bradbury «Fahrenheit 

451»; 

- Приклади української літератури : Т.Г.Шевченко «Кобзар»(350 

сторінок), І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім`я»(148 сторінок), П.Мирний 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні»(154 сторінки). 

Загальна кількість проаналізованих прикладів становить 350 одиниць. 

   Наукова новизна праці полягає в тому , що це перше дослідження в 

якому розроблено класифікацію емпатії та встановлений потенціал 

емфатичних висловлювань. Розкрито основні тенденції способів вираження 

емпатії та обґрунтована роль модераторів в емпативному полі. 

  Теоретична значущість полягає в тому , що наукова робота є 

внеском у лінгвістичну  та лексикологічну науку. 

  Практична цінність дослідження полягає в можливості 

використання  її основних положень, результатів , висновків, схем та діаграм 

у вищих навчальних закладах , а саме: на лекційних курсах лексикології , 

загального мовознавства , теорії мовної комунікації. 

  Загальний обсяг тексту курсової роботи складає  30  сторінок. 

Список джерел використаної літератури включає     30 позицій, з них 8 

- іноземними мовами. 

Структура дослідження. Наукова робота складається зі вступу , двох 

розділів, загальних висновків, списків використаної наукової літератури, 

довідкової літератури, художньої літератури, додатків. 
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   У вступі обґрунтовується актуальність нашого дослідження та її 

наукова новизна , визначено об‟єкт та предмет дослідження , розкрито 

наукову новизну , теоретичну та практичну цінність наукової роботи. 

  Перший розділ присвячено огляду літератури з аналізованої 

проблеми, викладу теоретичних засад стосовно дослідження емпатії в 

лексикології , визначено поняття дискурсивного контексту емапатії та 

цінність емфатичного поля з наукової точки зору. 

   У другому розділі описано методику дослідження емпатії в 

україномовних та англомовних художніх творах , виявлені семи, які вказують 

на наявність емпатії в тексті, визначено роль модераторів в емфатичному 

полі. 

  У загальних висновках відображені узагальнені результати 

дослідження . 

    Список літератури містить 25 довідкових джерел і 5 джерел 

ілюстративного матеріалу. 

У додатках представлені діаграми ,графіки та таблиці, які надають 

можливість краще зрозуміти емфатичний простір в лексикологічному 

дискурсі. 
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РОЗДІЛ I 

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМПАТІЇ 

1.1 Історичний розвиток та дослідження емпатії 

Вчені вважають «емпатію» формою співчуття , яку люди висловлюють 

по відношенню один до одного. На думку Вікторії Вікторівни Полянської 

поняття «емпатії» первинно вживалося в естетиці для вираження та 

осягнення суб‟єктивного досвіду в мистецтві. Вебстерівський словник 

визначає емпатію як інтелектуальну ідентифікацію з досвідом відчування, 

мислення та установками іншого.( Полянська ст. 2). Отже, емпатія – це 

розуміння почуттів та психологічних станів людини шляхом 

співпереживання. 

Існує три основні теорії, які були використані для пояснення 

виникнення та розвитку «емпатії» : 

1. Теорія психоаналізу( Psychoanalytic theory ),головна суть 

якої полягає в тому, що «емпатія» - процес, який відбувається на 

підсвідомому рівні людини. 

2. Когнітивна теорія (Сognitive theory) акцентує свою увагу на 

на соціально-інтелектуальних здібностях людей, які створюють основу 

для виникнення соціальної поведінки. Таким чином подана теорія 

формулює  концепцію «емпатії», яка ґрунтується на необхідності 

відповідного інтелектуального зростання особистості на шляху до 

розуміння почуттів оточуючих. 

3. Теорія пізнання (learning theory) була спрямована на 

виховання, як  засіб формування емфатичних навичок у майбутньому.  

Ще за часів античності виник дослідницький інтерес до емпатії. В 

роздумах таких античний мислителів як : Аристотеля , Сократа та Платона 

ми можемо спостерігати перші спроби пояснення емпатії. Як зазначає  Н.В. 

Таценко у творчості античний мислителів сам феномен не називався, проте 
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ми бачимо його присутність завдяки таким механізмам емпатії, як 

страждання, катарсис, мімезис, очищення, наслідування.[16,ст. 97]. 

В епоху Ренесансу особливий інтерес у мислителів викликала душа 

людини та безпосередньо її внутрішній світ, у зв‟язку з цим зазначена епоха 

становила особливу цінність для подальшого розвитку емпатії. 

Наприкінці XVII на початку XVIII століття в працях А.Шафтсбері та 

Ф.Гатченсона «емпатія» мала психологічний характер. Однак особливого 

розвитку емпатія зазнала наприкінці XIX – на початку XX ст. , адже саме в 

цей час на просторах психологічного та естетичного вчення поширилася 

теорія «співчуття». Термін «співчуття» був перекладений Е.Тітченером – 

англо-американським психологом-експериментатором як empathy на 

позначення розуміння почуттів іншої людини на інтуїтивному рівні. 

Зважаючи на виокремлення теорії «співчуття» відбулося когнітивне 

оброблення концепту «емпатія». На думку Н.В.Таценка «емфатичних 

компонентів  змісту становить  паралельна вербалізація. Основою всього 

процесу можна вважати механізм укорінення: концепт виник як результат 

функціональної організації компонентів когнітивної системи й мовленнєвої 

спроможності індивіда, що відповідали вимогам комунікації. ( Н.В.Таценко 

ст. 97). 

Натомість, В. Дільтей  обґрунтовує описову психологію як основу всіх 

гуманітарних наук на відміну від пояснювальної психології, що спирається 

на норми і принципи, характерні для наук природних: «Природу ми 

пояснюємо, душевну життя ми осягаємо» (Дільтей,1996, с. 16). В.Дільтей 

відкидав у своїх працях раціоналізм філософії Нового часу. Опираючись на 

його праці, ми можемо зробити висновок, що напрям «філософія життя» - це 

один з найважливіших етапів розвитку «емпатії», з огляду на те, що ідеї 

філософського напряму висвітлювали життя як нескінченну реальність, яка 

сприймається людиною через переживання, саме ж життя можна опанувати 

чуттєво та інтуїтивно, опираючись на власні почуття та почуття оточуючих 

людей. Саме категорія життя стала основою створення «наук про дух». 
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Варто зазначити, що термінологічний підґрунтям терміну «емпатія» 

було поняття «симпатія». «Між порівнюваними структурами виникла 

функціональна асиметрія, а саме: слово sympathy, закріплене в мові, було 

еталоном порівняння, а empathy як нова одиниця – об‟єктом.» [17,ст. 99]. 

Згодом зміна комунікативних умов призвела до певних змін : термін 

«empathy» та «sympathy» почали розрізняти – синонімію між зазначеними 

двома поняттями було ліквідовано. Щоб зрозуміти відмінність  між 

зазначеними поняттями звернімося до Oxford English Dictionary та до 

етимології цих слів.   

Empathy means „the ability to understand and share the feelings of another‟ 

(as in both authors have the skill to make you feel empathy with their heroines), 

whereas sympathy means „feelings of pity and sorrow for someone else's 

misfortune‟ (as in they had great sympathy for the flood victims) 

Емпатія (грецьк. em – всередині, pathos – почуття) розглядається у двох 

площинах: як процес або стан та як стійка здатність (навичка) особистості, 

що розвивається у процесі соціалізації. Симпатія – це емоція, «спричинена 

негативними переживаннями іншого, співчуття, почуття приязні, 

прихильності, доброзичливості до когось.» [16, ст. 100]. 

Зауважимо, що обидва поняття мають спільний корінь, який полягає у 

можливості зрозуміти почуття співрозмовника але вияв емпатії й симпатії не 

є однаковими: «емпатуючи, людина ставить себе на місце комуніканта, 

змінює свій внутрішній стан і демонструє готовність відповідати за нього; 

симпатизуючи, вона не виявляє цієї готовності, а лише виказує позитивне 

ставлення, співчуття, почуття прихильності та доброзичливості.» [16, ст. 

112]. 

Проаналізувавши історію розвитку емпатії, ми можемо зробити 

висновок, що «емпатія» та «симпатія» - це різні поняття та можемо зробити 

досить чітке розмежування між цими двома поняттями. Отже емпатія - це 

розуміння відносин та почуттів оточуючих, а симпатія – це емоція, яка 

спричинена негативними переживаннями іншого. 
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1.2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМПАТІЇ В ЛІНГВІСТИЦІ 

Прояв емоційного ставлення співрозмовників один до одного – це 

важливий етап у розвитку сучасної лінгвістики та літератури. Науковці в 

психології відносять емпатію до рис особистості, що виявляється в її 

здатності поставити себе на місце співрозмовника й адекватно відреагувати 

на його переживання . Динамічний характер емпатії послідовно проявляється 

у фазах емпатичного розуміння, емпатичної експресії та емпатичної 

комунікації [13]. 

 Емпатія постійно привертала увагу вчених, які працювали в різних 

напрямкам. На думку Креденцера В.В., в лінгвістиці під емпатією розуміють 

ідентифікацію співрозмовника з безпосереднім учасником або об‟єктом 

обговорюваної події, виклад чогось з певної точки зору[12]. 

У лінгвістиці емоції вважають особливою формою суб‟єктивного 

відображення дійсності, тому що вони відображають не саму дійсність, а 

відношення людини до неї. Емоційність знаходить своє лінгвістичне 

відображення в понятті емотивності. Емоції – це явище, яке відноситься до 

сфери психіки та фізіології, а емотивність – до сфери лінгвістики. [13,ст. 2) 

 Основою моделювання й комбінаторики концепту емпатії є аналогія, а 

підґрунтям цього процесу постає метафора – універсальний феномен, 

закладений у будь-який розвинутий дискурс, що слугує евристичний засобом 

для виявлення зв‟язків між явищами й виведення їх у сферу усвідомлення. 

Виділення формальної сторони подібності допомагає зрозуміти природу 

об`єднання раціональної та образної інформації про об‟єкт аналізу[18] 

.Концептуальні метафори утворюються на підґрунті взаємодії людини із 

зовнішнім, матеріальним та духовним світом.  

Дж. Лакофф виокремив термін ідеалізованої когнітивної моделі, 

визначаючи її як складну структуровану когнітивну репрезентацію 

фрагменту дійсності у свідомості людини з певним набором концептуальних 

складників та відношеннями між ними , яка певним чином «накладається» на 

деякі мисленнєві простори й передає їм усю свою структурацію [12]. 
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На нашу думку, інша модель емпатії, яка «придатна для аранжування 

інформації», то це буде так звана Фреймова модель. У зазначеній моделі 

розуміння емфатичного середовища відбувається шляхом вибору та 

лексикологічної оцінки матеріалу для його створення. Така модель придатна 

для аналізу інформації на різних лексикологічних рівнях, а саме: 

граматичного, дискурсивного, лексичного та синтаксичного.  Фреймова 

фрактальна модель має такі характеристики, як : «складність, динамічність, 

рекурсивність, голографічність, наявність зворотного зв‟язку та можливість 

входу й виходу з будь-якої точки» .[17, ст.183] 

На думку Е.С. Кубрякової граматика забезпечує структурування 

концептуального змісту емпатії. Залежно від того, наскільки коректним та 

доцільним є граматична основа емпатії, співрозмовник ідентифікує 

епістемічний статус реальності, тобто її моральне судження.  

Джон Ленгшо Остін (британський філософ, засновник теорії 

мовленнєвих актів ) виокремлює власну концепцію мовленнєвих актів та 

поділяє мовний акт на три види:  

1) Локуція – етап мовлення, який характеризується 

проголошенням висловлення за допомогою мовних засобів. Етап 

«локації» відбувається з допомогою поєднання фонетичного , 

фактичного , ретичного компонентів.  

2) Іллокуція – прагматичний компонент змісту висловлення , 

що відображає комунікативну мету мовця. Засобами вираження 

іллокуції є : наказ, попередження, інформування, тощо . 

3) Перлокуція – компонент змісту мовлення, що 

характеризується впливом на адресата з метою досягнення певного 

результату. Вплив на свідомість і поведінку адресата відбувається з 

допомогою спонукання, залякування , тощо. 

Отже, проаналізувавши низку теорій та концепцій стосовно 

дослідження емпатії в лінгвістиці, ми дійшли висновку¸ що емпатія посідає 

важливе місце у розвитку української та англійської мови, а також 
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лінгвістики.У зв‟язку з цим, ми вважаємо за доцільне вважати , що 

найважливіший внесок стосовно цього питання був зроблений Джоном 

Ленгшо Остіном, який виокремив власну концепціїю мовленнєвих актів , 

поділивши мовний акт на три види, а саме: локація, іллокуція, перлокуція. 

 

 

1.3 ВИДИ ЕМПАТІЇ В ЛІНГВІСТИЦІ 

У лінгвістиці емоції відображають не саму дійсність, а відношення 

людини до неї. Емоційність знаходить своє відображення в понятті 

емотивності. Емоції – це явище, яке стосується психології, а емотивність 

стосується безпосередньо лінгвістики. 

В.І.Шаховський був одним з перших мовознавців , який розмежував 

поняття емоційності та емпатії . Натомість, А. Кузнєцова вводить термін 

«вербальна емпатія», який стосується розуміння почуттів іншої людини. 

Розрізняють два типи емотивного потенціалу слів : адгерентний та 

інгерентний. Адгерентний емотивний потенціал слів додається до слів з 

емотивного контексту, натоміть, інгерентний емотивний потенціал слів 

проявляється в тексті за допомогою мікротексту (словосполучення слів). 

Деякі вчені розрізняють наступні види емпатії : 

1. Емоційна 

2. Когнітивна 

3. Кінетична 

Емоційна емпатія полягає у розумінні психічного стану людей , 

змінюючи власний емоційний стан на підсвідомому рівні шляхом 

вираження співпереживання , співчуття людині, яка цього потребує. 

Когнітивна емпатія передбачає розуміння емоційного стану 

оточуючих людей, але при цьому не змінюючи власного емоційного 

стану. Когнітивна емпатія базується на інтелектуальних процесах, а саме : 

порівняннні. 
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Кінетичний тип емпатії – найглибший тип емпатії, який 

характеризується діями іншої людини. 

Натомість Козяревич Л.В. розрізняє наступні види емпатії : 

1) Інтуїтивну – підсвідома реакція на переживання іншої 

людини. 

2) Емоційна – емоційний відгук на переживання та почуття 

оточуючих. 

3) Раціональна – реакція на основі інтенсивного налізу 

інформації про іншого. 

4) Поведінкова -  реакція вольового типу, яка виражається яка 

виражається у спонканні об‟єкта емпатії до дії. ( Креденцер В.В.) 

 

Базовим для емпатії можна вважати емоційний параметр. У такому 

ракурсі емпатію тлумачать як здатність до цілісно-емоційного 

співпереживання життя іншої людини, емоційне проникнення у стан 

іншого, суто афективний процес, позараціональне розкриття , здатність до 

довільного емоційного відгуку на переживання інших людей , особлива 

форма психічного відображення суб‟єктом такої об‟єктивної реальності, 

як внутрішній світ іншої людини, відтворення емоцій задоволення чи 

страждання, пережитих власне суб‟єктом емпатії , частина емоційного 

досвіду суб‟єкта, зумовлена сигналами-переживаннями, що 

спостерігаються в об‟єкта  [13]. 

Крім емоційного параметра, виокремлюють когнітивний параметр , 

який полягає у пізнанні світу очима іншої людини, а також співвіднесення 

почуттів сторонньої людини з своїми власними.  

Т.Рейк описує чотири етапи прояву емпатії:  

1) ідентифікація(визначення) – проектування себе в іншого; 

2) інкорпорація (об‟єднання) – ототожнення іншого з собою; 

3) реверберація – взаємодія свого досвіду з досвідом співрозмовника; 
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4) відсторонення – відхилення себе від іншого й використання 

раціонального 

мислення [13]. 

  Не менш важливими в дослідженні емпатії є схемні образи в основі 

концептуальної структури . Основою такої структури становлять схемні 

образи, які відображають досвід людини та створюють основу для системи . 

Н.І.Іванотчка  ,розмежовуючи когнітивні та концептуальні структури , 

виокремлює власну структуру , яка включає : 

конкретизацію (specificity); 

1) схематизацію – узагальнення, протилежність до 

конкретизації 

2) фокусування – профілювання через конструкції фігури і 

фону 

; включає поняття “максимального охоплення” та “безпосереднього 

охоплення”, що розгортаються відповідно до шкали в послідовній ієрархії 

частина-ціле; 

3) висвічування – співставлення траектора і орієнтиру  

4) профілювання – виділення з бази певного елементу – 

профілю визначення перспективи відбиття події, включаючи такі 

фактори як орієнтація, прийнята точка спостереження, об‟єктивність 

інтерпретації [11]. 

    Отже, спілкування – це обмін інформацією, а жодна комунікація не 

можлива без взаєморозуміння між співрозмовниками . Тому ми вважаємо, що 

емпатія – це невід`ємна частина вираження емоцій , яка відіграє особливу 

роль у лінгвістиці. Підтвердженням наших переконань можуть слугувати 

диференціації емпатії, які виокремили такі відомі вчені, як : Козяревич Л.В., 

Н.І.Іванотчак та А.Кузнєцова. 
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РОЗДІЛ II 

ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМПАТІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА 

АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ  

2.1. Прояви та способи вираження  емпатії в українській та 

англійській мовах 

Емпатія – це складне та багатогранне явище, з допомогою якого ми 

можемо розуміти мотиви , цінності, а також вміння чи навички людини . 

Словникове багатство української та англійської мови охоплює дві групи 

лексики : раціональну, яка реалізує номінативну функцію , та експресивно-

виразну , що реалізує прагматичну функцію мови. 

М.В.Нікітін класифікував емфатичні переживання на три категорії. 

1) Когнітивна емпатія – це емпатія, яка виявляється в 

розумінні та аналізі думок інших ; у зазначеному випадку головне 

завдання емпатії полягає в усвідомленні та розумінні проблеми . 

2) Афективна емпатія – це емпатія, яка характеризується 

виявленням емоцій на досвід людини. 

3) Предикативна емпатія – вид емпатичного переживання , під 

час якого людина має здатність до передчасного розуміння дій чи 

реакцій інших об‟єктів . 

 У зв‟язку з тим , що емотивний шар становить важливу роль у 

формуванні емпатії, ми вважаємо за доцільне систематизувати типи емпатії. 

Таким чином , ми диференціюємо емпатію на : жаль, співчуття, симпатію, 

розуміння, нерозуміння, такт.(Діаграма 1,Додаток А) . Більш того, ми 

співвідносимо кожен тип емпатії з класифікацією емфатичних переживань , 

адже кожен тип емпатичного поля, який ми диференціюємо, ґрунтується на 

класичній класифікації емфатичних переживань .(Таблиця 1,Додаток B) 

  Співчуття – це доброзичливе, прихильне ставлення до людей , які 

потребують допомоги. Співчуття спонукає людину допомогти оточуючим. 

Ми відносимо співчуття до когнітивної емпатії у зв‟язку з тим, що в даному 
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випадку необхідне усвідомлення проблеми об‟єкта. За результатами аналізу, 

ми встановили , що в англійській мові для вираження співчуття найчастіше 

використовуються такі семи, як : poor, dear ,darling . 

`Poor Millie , he thought. Poor Montag, it`s mud to you, too. `( Ray 

Bradbury `Fahrenheit 451` p.97) 

Натомість, в українській мові, ми спостерігаємо використання 

наступних сем: серце моє, лишенько моє, цвіте мій, донечко, лебідонько 

,пташечко . 

«Катерино, серце моє!  

Лишенько з тобою!  

Де ти в світі подінешся  

З малим сиротою?» 

(Т.Г.Шевченко «Кобзар» ст.19) 

  Жаль – це почуття, яке відчуває суб‟єкт до іншого суб‟єкта, який 

потрапив у складну життєву ситуацію та не може самостійно її вирішити. Ми 

вважаємо жаль проявом афективної емпатії. У більшості випадків жаль в 

англійській мові виражається використанням прикметника sorry, poor і 

дієсловом forgive; в українській мові жаль характеризується використанням 

таких сем як : пробач, вибач; також використовуються зменшено-пестливі 

слова з метою емоційного забарвлення : мій голубе, батечку, донечко, 

кохана моя лебідонько. 

`Of  course , that must be it. Oh, now I`ve upset you, I can see I have. I`m 

sorry, really I am.` ( Ray Bradbury `Fahrenheit 451` p.23) 

`I mean-`He stopped and shook his head. `Well, my wife, she… she just 

never wanted any children at all.` The girl stopped smiling. `I`m sorry. I really 

thought your were having fun at my expanse . I am fool. Forgive me. ( Ray 

Bradbury `Fahrenheit 451` p.40) 

«Прости мені, мій батечку, 

Що я наробила! 

Прости мені, мій голубе, 
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Мій соколе милий! 

(Т.Г.Шевченко «Кабзар» ст. 22) 

Симпатія – це відчуття турботи та занепокоєння по відношення до 

людини, прагнучи бачити об‟єкта щасливим. Симпатія належить до 

афективного типу емпатії.  В англійській та українській мовах на позначення 

симпатії зазвичай використовуються зменшено-пестливі слова, які 

виражають турботу до суб‟єкта . 

`Dinky Ruddydumps , don`t cry. Mummy won`t let him spoil your special 

day.- she cried, flinging her armes around him` (J.K.Rowling `Harry Potter and 

Philisopher`s Stone` p.24) 

«Ой гарна ж дівчина , як рай ,мов червона рожа,повита барвінком!» - 

подумав Лаврін ,запрягаючи другого вола. (І.Нечуй-Левицький «Кайдашева 

сім`я» ст. 168) 

В українській мові ,щоб окреслити симпатію використовуються 

художні засоби виразності (гарна, як рай) та зменшено-пестливі слова( 

любочко, лебідонько моя , очі мої ясні , зіронько) 

Розуміння – це процес сприйняття мовного повідомлення, яке 

передбачає усвідомлення певної інформації, яка надходить від об‟єкта . Ми 

відносимо розуміння до когнітивної емпатії.  

`The boa constrictor jabled its tail at the sign again and harry read on: This 

spicemen was bred in the zoo. `Oh, I see – so you`ve never been to Brazil. 

(J.K.Rowling `Harry Potter and Philisopher`s Stone` p.29) 

«- Погана, бо іродів шинкар розводить водою,- промовив Бонаш .-

Бодай йому смерть така, як оці горілка.» ( І.Нечуй-Левицький «Кайдашева 

сім`я» ст. 182) 

Нерозуміння – це процес несприйняття мовного повідомлення чи 

інформації , яка надходить від об‟єкта. Нерозуміння відноситься до 

когнітивної емпатії ,яке  виявляється в грубощах та образах , що виражає 

об‟єкт до суб‟єкта . Таким чином , в англійській мові для позначення 
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нерозуміння зазвичай використовують такі семи , як : idiot , fool, shame , а в 

українській : дурень, незграба, дуринда, гульвіса .  

`What a shame! You`re not in love with anyone. ( Ray Bradbury `Fahrenheit 

451` p.59) 

`Idiot, what`re you doing !` ( Ray Bradbury `Fahrenheit 451` p.114) 

«О боже мій милий!За що ти караєш її молоду ?»( Т.Г.Шевченко 

«Кобзар», поема «Причина» ст.6) 

 Такт – форма емпатії , яка має на меті зміну дії об‟єкта. Ми відносимо 

такт до предикативної емпатії. В англійські мові ,щоб позначити такт 

найчастіше використовуються такі семи: stop, get lost ,snap out of it. 

Натомість, в українській мові використовуються наступні семи: геть, 

одчепися, йди геть,відв’яжися ,спекатися. 

` No, Millie ,no ! Wait! Stop it, will you? You don`t know… stop it. ` He 

slapped her face, he grabbed her again and shook her.` ( Ray Bradbury `Fahrenheit 

451` p.86) 

«Геть,одчепися од мене, бо мати лаятиме, що я й досі припічка не 

підвела ,- сказала Мотря.»(І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім`я» ст. 128) 

Антипатія – це почуття неприязні до людини, яке в англійській мові 

виражається за допомогою таких сем : hate, dislike . 

`Don`t be silly, Vernon, she hates the boy.` (J.K.Rowling `Harry Potter and 

Philisopher`s Stone` p.24) 

В українській мові для підсилення емпатії використовується художні 

засоби : 

- гіпербола («в неї шия ,хоч обіддя мий»), 

- порівняння  («очі, як у сови»),  

- літота («ходить так тихенько, наче в ступі горох товче) 

та ін.  

«Коли в Химки очі, як у сови, а своїм кирпатим носом вона чує , як у 

небі млинці печуть.  А як ходить, то наче решетом горох точить, такі 

викрутаси виробляє» ( І.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім`я» ст. 120 ) 
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Отже, досліджуючи прояви та способи вираження  емпатії в 

українській та англійській мовах, ми класифікували  емпатію на : жаль, 

співчуття, симпатію, розуміння, нерозуміння, такт; ми встановили, що 

вираження емпатії в українській мові характеризується багаточисленним 

використанням художніх засобів , які надають емфатичному полю більшої 

виразності. Натомість, номінативною ознакою емпатії в англійській мові є 

емпатійно-оцінна лексика . 

 

 

 

 

 

2.2. Роль модераторів в емпатичному полі 

 Модератори – це лексеми зі значенням применшення ознаки та сили 

висловлення, що вносять у суб‟єктивний компонент висловлення 

комунікативну інтенцію модерації .(  Н.І.Іванотчак) 

За прагматичною спрямованістю ми поділяємо модератори на три 

групи (Таблиця 1, Додаток А): 

- Модератори - апроксиматори 

- Модератори - девальватори 

- Модератори - мітігатори 

Модератори-апроксиматори виражають значення наближеності та 

заперечують ознаку , яку виражає прикметник. Модератори- 

апроксиматри виражають з допомогою таких сем: a bit , a little , hardly . 

`Montag, you idiot , Montag ,you a bit  fool, why did really do it?`(Ray 

Bradbury `Fahrenheit 451` p.153) 

«Подивився : 

Церкви та палати! 

Веселися,любий кате. 

Проклятий, проклятий! 
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(Т.Г.Шевченко «Кобзар» ст. 195) 

Модератори-девальватори зменшують негативну оцінку тексту , 

виражаючи певне емпатичне розуміня. In a way, pretty ,quite – семи, якими 

характеризуються модератори- девальватори . 

` I am sorry there`s no way I can go with you this time , by ear-phone`( 

Ray Bradbury `Fahrenheit 451` p.175) 

Модератори – мітігатори заперечують значення лише частково, 

мінімізуючи його та застосовуються в поєднанні з такими семами, як : a 

sort of , rather , a bit. 

`Yes , exactly . I heard he`s a sort of savage –lives in a hut in the school 

ground and now and then he gets drunk…` ( J.K.Rowling `Harry Potter and 

Philisopher`s stone` p. 34) 

Отже, модальність - це семи, які зменшують чи збільшують  ознаку 

об‟єкта, у формуванні яких важливу роль відіграють лексичні та 

граматичні засоби. 

 

 

 

2.3 Емпатія як засіб ввічливості в діалогічному дискурсі 

Емпатія – це універсальне, особистісно-специфічне  явище , яке 

слугує засобом ввічливості під час процесу зближення адресата та 

адресанта. Саме з допомогою емпатії ми можемо спостерігати оцінні 

компоненти в діалогах , які утворюються з допомогою використання 

оцінних сем, що характерні для англомовного та україномовного соціуму . 

Ми диференціюємо емпатію за засобами ввічливості на три 

категорії(Таблиця 2 , Додаток А.): 

1) Позитивна реакція мовця – оптимістичний вияв емоцій 

адресанта та думку адресата , яка характеризується в англомовному 

дискурсі семами : don`t worry , don`t be sorry, а в україномовному 
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дискурсі виражається такими семами : не хвилюйся , не вибачайся, 

все добре, все файно. 

`Don`t worry about that`, said Hagrid ,standing up and scratching his 

head.`(J.K.Rowling `Harry Potter and Philosopher`s Stone` p.68) 

2) Негативна реакція, яка підкреслює незадоволення 

адресанта поведінкою адресата та позначається в англомовних творах 

наступними семами : stupid, crackpot, strange ;в україномовних 

творах використовуються такі семи, як : дивак, чудило, зірвиголова, 

скажений. 

`I am not going to pay for some crackpot old fool to teach him magic 

trick!` 

.`(J.K.Rowling `Harry Potter and Philosopher`s Stone` p.63) 

3) Реакція жалю використовується для вираження 

занепокоєння адресанта на слова адресата. В українському та 

англійському дискурсі використовуються такі  семи на позначення 

почуттів занепокоєння та неспокою : лишенько, біднесенька, бідна 

голівонько,бідолашна / poor, sorry . 

«Катерино, серце моє! 

Лишенько з тобою! 

Де ти в світі подінешся з малим сиротою?» 

(Т.Г.Шевченко «Кобзар» ст. 19) 

 

Отже, ми дослідили емпатію як засіб ввічливості в англомовному та 

україномовному дискурсі та дійшли висновку, що у даному випадку емпатія 

відіграє важливу роль, адже вона позначає емоційну зміну адресата та 

характеризуює його емоційну реакцію. 
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ВИСНОВКИ 

          Наукова робота присвячена дослідженню аспектів емпатії в 

україномовній та англомовній літературі зв‟язку з тим , що  емпатія є 

універсальним утворенням , яка характеризує форму психічного стану та 

визначає поведінку та взаємовідносини, які простежуються між об‟єктом та 

суб‟єктом . Концепт емпатія постає як актуальна тема в лінгвістичному 

дослідженні , що характеризує психологічний стан людини. 

           Проаналізувавши історію розвитку емпатії, ми визначили , що 

«емпатія» та «симпатія» - це різні поняття , тож ми можемо зробити досить 

чітке розмежування між  ними. Емпатія - це розуміння відносин та почуттів 

оточуючих, а симпатія – це емоція, яка спричинена негативними 

переживаннями іншого. Аналіз різноманітних теорій та праць стосовно 

розвитку емпатії в лінгвістичному дискурсі показав нам ¸ що емпатія посідає 

важливе місце у розвитку української та англійської мови, а також 

лінгвістики. На нашу думку, найважливіший внесок стосовно цього питання 

був зроблений Джоном Ленгшо Остіном, який виокремив власну концепціїю 

мовленнєвих актів , поділивши мовний акт на три види. 

Ми встановили, що спілкування – це обмін інформацією, а жодна 

комунікація не можлива без взаєморозуміння між співрозмовниками . У 

даному випадку емпатія – це невід`ємна частина вираження емоцій , яка 

відіграє особливу роль у лінгвістиці. Підтвердженням наших переконань 

можуть слугувати диференціації емпатії, які виокремили такі відомі вчені, 

як : Козяревич Л.В., Н.І.Іванотчак та А.Кузнєцова. 

Досліджуючи прояви та способи вираження  емпатії в українській та 

англійській мовах, ми класифікували  емпатію на : жаль, співчуття, 

симпатію, розуміння, нерозуміння, такт; ми встановили, що вираження 

емпатії в українській мові характеризується багаточисленним 

використанням художніх засобів , які надають емфатичному полю більшої 
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виразності. Натомість, номінативною ознакою емпатії в англійській мові є 

емпатійно-оцінна лексика . 

         Проаналізувавши модальність в емфатичному полі, ми встановили   , що 

модальність - це семи, які зменшують чи збільшують  ознаку об‟єкта, у 

формуванні яких важливу роль відіграють лексичні та граматичні засоби. Ми 

класифікували модератори на : апроксиматори, девальватори , мітігатори та 

встановили способи їх вираження. Експресиви модераторів виражаються 

низкою дієслів та позначають відповідні події та ставлення мовця до них. 

Для посилення ж експресивів можуть застосовуватися лексичні та граматичні 

засоби. 

Більш того, ми дослідили емпатію як засіб ввічливості в 

англомовному та україномовному діалогічному дискурсі , 

диференціювавши емпатію на три категорії, а саме : позитивну реакцію 

мовця, негативну реакцію мовця та реакцію жалю. Завдяки проведеному 

аналізу стосовно ролі емпатії в діалогічному дискурсі, ми встановили , що 

у даному випадку емпатія відіграє важливу роль, адже вона позначає 

емоційну зміну адресата та характеризує його емоційну реакцію. 

Подана наукова робота надає перспективи стосовно здійснення 

подальших досліджень стосовно емпатії в англомовному та 

україномовному дискурсах. Наукова робота може використовуватися у 

вищих навчальних закладах , а саме на лекційних курсах лексикології , 

загального мовознавства , теорії мовної комунікації. 

Таким чином , під час аналізу емпатії в україномовних та 

англомовних художніх творах, ми встановили ,що емпатія відображає 

соціально - психологічний досвід мовця та становить наукову цінність для 

лексикологічної науки. 
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АНОТАЦІЯ 

Наукова робота присвячена дослідженню аспектів емпатії в 

україномовній та англомовній літературі. У роботі дослідженні наукові 

праці та концепції  стосовно визначення та класифікації емфатичного поля 

та встановлена роль емпатії в лінгвістиці. Залучення результатів 

емфатичних досліджень дозволило описати засади емпатії та її роль в 

художніх творах. Уперше здійснене системне багатоаспектне вивчення 

проявів та способів вираження емпатії в українській та англійській мовах 

та визначена роль модераторів в емпатичному дискурсі. Здійснено аналіз 

лексем на позначення стану співчуття та розподіл емпатії на афективну та 

когнітивну, також були встановлені семи в українській та англійській мові 

, з допомогою яких ми можемо визначити стан емпатії. В роботі 

розроблено диференціацію та типологію емпатії та встановлено 

особливості її вираження в англомовних та україномовних дискурсах, 

встановлені емпатійні експресиви. Охарактеризовані характеристики 

когнітивної та афективної емпатії та встановлені семи вираження 

емфатичних проявів . Зроблено стилістичний аналіз речень. З допомогою 

зіставного методу ми порівняли способи вираження емпатії в українській 

та англійській мовах. Усебічний опозиційний аналіз дав змогу 

класифікувати емпатію на категорії . Встановили оцінні семи, якими 

характеризується емпатія як засіб ввічливості в діалогічному дискурсі. 

Ключові слова : емпатія, емфатичне поле, модератори,  локація, 

іллокуція, перлокуція, співчуття, жаль, симпатія, розуміння, нерозуміння 

такт, антипатія. 
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ANNOTATION 

This research paper is devoted to the study of aspects of empathy in 

Ukrainian and English literature. In the work, the research of scientific works 

and concepts concerning the definition and classification of the emphasis field 

and the role of empathy in linguistics is determined . The results of the 

emphatic research allowed to describe the principles of empathy and its role in 

artistic works. For the first time ever systematic multidimensional study of 

manifestations and ways of empathy expression in Ukrainian and English 

languages was carried out and the role of moderators in the empathic discourse 

was determined. The analysis of tokens for denoting the state of sympathy and 

the distribution of empathy for affective and cognitive is carried out; seven 

were also installed in Ukrainian and English, by which we can determine the 

state of empathy. In this work, differentiation and typology of empathy have 

been developed and the peculiarities of its expression in English and Ukrainian-

language discourses have been determined , and empathetic expressions have 

been analysed. The characteristics of cognitive and affective empathy have 

been characterized and semes of the  expressions of emphysema are estimated . 

A stylistic analysis of sentences is made. Using a comparative method, we 

compared the ways of expressing empathy in Ukrainian and English. A 

comprehensive opposition analysis allowed to classify empathy. The estimation 

of semes, which is characterized by empathy as a means of courtesy in 

dialogical discourse, is examined. 

Key words: empathy, empathic field, moderators, locution, illocution, 

perloculation, compassion, regret, sympathy, understanding, disconnection, 

tact, antipathy. 
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ДАДАТКИ 

Додаток А 

1.Семи, які вказують на вираження емпатії в англомовному та 

україномовному дискурсі. 

 

Тип емпатії Вираження в 

україномовному  дискурсі 

Вираження в 

англомовному 

дискурсі 

Співчуття Серце моє,лишенько 

моє,цвіте мій, 

донечко,лебідонько,пташечко. 

Poor, dear, darling. 

Жаль Мій голубе, батечку, донечко, 

кохана моя лебідонько. 

Sorry, poor, forgive. 

Симпатія Гарна, як рай 

Лебідонько моя 

Очі мої ясні 

Зіронько 

Dear 

Dinky Ruddydumps 

Розуміння Розумію, бачу, тямлю. See, understand. 

Нерозуміння Дурень, незграба, дуринда, 

гульвіса. 

Idiot , fool, shame. 

Такт Одчепися, відв‟яжися, йди 

геть, спекатися. 

Stop, get lost, snap out 

of it. 

Антипатія - Гіпербола:«В неї шия, хоч 

обіддя мий» 

- Порівняння:«Очі як у сови» 

-Літота («ходить так 

тихенько, наче в ступі горох 

товче) та ін. 

Hate, dislike. 
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2. Семи, які позначають реакцію мовця  в діалогічному україномовному та 

англомовному дискурсах. 

 

Реакція мовця Вираження в 

україномовному 

дискурс 

Вираження в 

англомовному дискурсі 

Позитивна реакція Не хвилюйся 

Не вибачайся 

Все добре. 

Все файно. 

Don`t worry 

Don`t be sorry 

Негативна реакція Дивак 

Чудило 

Зірвиголова 

Скажений 

Stupid 

Crackpot 

Strange 

 

Реакція жалю Лишенько 

Біднесенька 

Бідна голівонько 

Бідолашна 

Poor 

Sorry 
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Додаток В 

1.Вираження емпатії в творчості Т.Г.Шевченка в відсотковому 

співвідношенні

 

 

2.Вираження емпатії в творчості І.Нечуй-Левицького в відсотковому 

співвідношенні 
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3.Вираження емпатії в творчості Дж.К.Роулінгв в відсотковому 

співвідношенні 

 

 

 

4. Вираження емпатії в творчості Р.Бредбері в відсотковому 

співвідношенні 
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Додаток С 

Структура емпатичного поля 

 

 

 

 

 

Когнітивна емпатія Афективна емпатія 

Такт 

Розуміння 

Нерозуміння 

Симпатія 
Жаль 

Співчуття 


