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1. Науково-практична галузь: мовознавство. 

2. Напрями: стилістика; когнітивна лінгвістика; когнітивна поетика; 

когнітивна жанрологія; поетична емотіологія; кіностилістика; переклад 

художніх текстів. 

3. Терміни виконання: 2013 – дотепер. 

4. Досліджено: емотивність у парадигмальних вимірах (філософські 

витоки емотивності, психологічне підгрунтя емотивності, естетичні 

концепції емотивності, емотивність із позицій лінгвістики, емотивність  

у світлі існуючих різновидів поетики; емотивність у фокусі когнітивної 

поетики); поняття «емотиву»; афективно-когнітивну структуру, 

емоційний концепт і його втілення в текстових емотивах; 

доконцептуальний, концептуальний та вербальний рівні емотиву; 

типологію емотивів поетичного тексту (мікро-, мезо- та макроемотиви); 

протомодель емотивності та її константи в англійськомовному 

поетичному тексті (образний простір поетичного тексту як ємність 

емотивів; типологію  образних просторів у поетичному тексті 

(антиномічні / комплементарні образні простори; темпоральні / локальні 

образні простори); емотивну траєкторію як текстове втілення зміни 

емоційних структур автора (характеристики емотивної траєкторії: 

емотивні флуктуат, поріг, фокус); емотивний поворот у поетичному 

тексті; емотивний зсув як зміщення емотивної траєкторії в поетичному 

тексті; емотивні моделі в англійськомовних поетичних текстах 

(транзитивна, маятникова, пікова); емотивні моделі позажанрових 

поетичних текстів; емотивні моделі конвергентних / дивергентних 

поетичних текстів; моделі емотивності жанровизначених поетичних 

текстів: балади, пасторалі, сонету, оди, елегії; моделі емотивності 

трансжанрових різновидів англомовних поетичних текстів. 

5. Дослідження апробовані: виступи на міжнародних, всеукраїнських 

конференціях, написання та друк понад 20 публікацій, у т.ч. 1 

одноосібного (підготовлений до друку) і 3 колективних навчальних 

посібників. 

6. Практичні результати: навчальні посібники для вищих навчальних 

закладів: «Reading Critically in English: Навчальний посібник» – 

одноосібно (підготовано до друку – 2019 р.), «Move Ahead through 

Movies! Part 2: Навчальний посібник» - у співавторстві (2014 р.); 

«Overcoming Challenges in Fiction: Навчальний посібник» - у 

співавторстві (2013 р.); «Self-Study Guide to Stylistics of English: 



Навчально-методичний посібник - у співавторстві (2013 р.); розробка 

курсів «Перекладацький аналіз тексту», «Практика усного та писемного 

мовлення» для студентів спеціальності «Філологія. Англійська мова»; 

«Критичне читання» для студентів спеціальності «Філологія. Мова і 

література (іноземна 2, 3, 4 курси)»; «Порівняльна лексикологія 

(англійської і української мов)», «Порівняльна стилістика» (англійської 

і української мов), «Функціональна стилістика англійської мови». 

7. Теоретичні результати: готується до друку монографія 

«Лінгвокогнітивне моделювання категорії емотивності поетичного 

тексту» (обсяг ≈ 16 др.арк.). 

8. Перспективи дослідження: універсалії поетичної емотіології. 

 

 

 


