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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Характерною рисою сучасної лінгвістики є розширення парадигми 

досліджень, проте найбільш плідними та перспективними виявляються такі, що 

об’єднують не лише різноманітні лінгвістичні підходи та методології 

лінгвістичного аналізу, а й новітні досягнення науки, техніки та інформаційних 

технологій. Саме ці чинники уможливлюють комплексне вивчення інтонації 

усного мовлення. Хоча увагу у лінгвістиці до усного мовлення та його 

акустично-фонетичних параметрів і не можна назвати абсолютно новою, саме 

нові комп’ютерні та інформаційні технології та програмне забезпечення 

дозволили перейти до нового етапу у фонетичних дослідженнях мовлення. Увага 

до вивчення просодії англійського мовлення зумовлена його значною 

варіативністю. Інтерес до діахронічних аспектів просодії пов’язаний з 

популярними зараз проектами в межах корпусної лінгвістики, соціолінгвістики, 

еколінгвістики, а також  проектами Google та British Library, в яких накопичені та 

зберігаються дані про мовлення, його особливості і зміни як складника етнічної 

та національної культури і цивілізації в цілому. З іншого боку, в наш час, в 

зв’язку зі стрімким зростанням популярності різноманітних комп’ютерних 

пристроїв тощо, розширюються можливості прослуховування аудіо інформації, і, 

відповідно, зростає важливість ефективного емоційного та естетичного впливу 

просодичних засобів. 

У дослідженні фонетистів інтонація постає як засіб цілеспрямованого 

кодування інформації: О. Р. Валігура (2010), А. А. Калита (2003), Л. І. Прокопова 

(2013), О. І. Стеріополо (2008), D. Brazil (1985), G. Brown (1980), A. Сruttenden 

(1997), P. Roach (2000); впливу на адресата: А. Й. Багмут (1982), Л. Г. Беличенко 

(1990), Л. В. Бондарко (1991), М. П. Дворжецька (2005), Л. О.Кантер (1988), 

І. Г. Торсуєва (1979), D. L. Bolinger (1965), J. Laver (1980); вираження емоцій: 

(Ю. О. Дубовський (1989), Е. О. Нушикян (1986), Я. Р. Федорів (2013), 

R. Kingdon (1958). Провідні українські фонетисти розглядали інтонацію на 

надсегментному рівні, дотримуючись різних підходів: соціокомунікативного 

(О. Д. Петренко (2003), Л. І. Прокопова (2013), О. І. Стеріополо (2006), 

Я. Р. Федорів (2000), комунікативно-функціонального, А. А. Калита (2005), 

комунікативно-прагматичного (А. І. Скробот (2014), Л. А. Штакіна (2014), 

Т. І. Саєнко (1987), Є. О. Снєгірьова (2008), Н. В. Ланчуковська (2003)) та 

комунікативно-динамічного підходів (А. В. Толстокорова (1991), Т. О. Дацька 

(2002).  

Серед експериментально-фонетичних досліджень останніх часів слід 

зазначити студії, присвячені фонетико-просодичним характеристикам 

емоційного мовлення. Окремі питання специфіки актуалізації емоційного 



2 
 

мовлення досліджувались на матеріалі різних мов у фундаментальних працях як 

вітчизняних (А. А. Калита (2003), Э. А. Носенко (1981), С. Ф. Алексенко (2004), 

Е. М. Андрієвська (2001) В. В. Берковець (2004), Н. С. Вербич (2011), 

Н. Ю. Георгієва (2005), Н. І. Задоріжна (2009), Т. М. Корольова (1989), 

І. О. Лисичкіна (2005), В. В. Олинчук (2005), Н. И. Панасенко (1985), 

І. В. Петренко (2000), Л. І. Прокопова (2013), О. В. Руденко (2010), І. В. Рудик 

(2005) тощо) так і зарубіжних вчених (К. Изард (2008), Е. Ю. Мягкова (2000), 

В. И. Шаховский (2008), K. Scherer (2003), W. Shibles (1989), R. Boldt et al. 

(2013), F. Cangemi, M. D’imperio (2013), H. Cao еt al. (2014), D. M. Chan (2013), 

L. Dann (2014), J. Fletcher (2010), K. Hawthorne (2014), L. A. Gerken (1996), 

P. Martin (2014), T. Waaramaa et al. (2008).  

Актуальність дослідження визначається необхідністю компаративного 

вивчення просодії драматичного радіомовлення як різновиду дискурсу у 

сучасному акторському виконанні в діахронічному аспекті, оскільки саме 

фонетико-просодичні засоби є основним механізмом створення яскравих, 

експресивних образів у радіопостановах, в тому числі необхідністю вивчення 

стереотипів просодичних засобів увиразнення на тлі загальної еволюції мови. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах двох наукових тем Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затверджених 

Міністерством освіти і науки України: «Україна і сучасний світ: міжмовний та 

міжкультурний діалог» (16 БФ 044-01) і «Мови та літератури народів світу: 

взаємодія та самобутність» (11 БФ 044-01). Тему дисертації затверджено 

вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 8 від 29 лютого 2016 року). 

Метою дослідження є виявлення просодичних особливостей англомовного 

дискурсу аудіо драми в діахронічному контексті. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

 виявити характерні просодичні властивості англомовного дискурсу 

радіовистави; 

 окреслити роль питального речення та його просодії в монологічному та 

полілогічному драматичному мовленні;  

 виявити характер варіативності просодії основних типів інтерогативу в 

межах англомовного дискурсу радіовистави; 

 дослідити та описати можливі зміни в просодії акторського мовлення в 

діахронії; 

 встановити межі кореляції темпоральних чинників та діапазону ЧОТ як 

елементів просодичного оформлення питання в англомовному дискурсі 

радіовистави та характер зв’язків між ними; 
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 дослідити роль просодії як складника індивідуального стилю мовлення 

акторів;  

 описати основні характеристики просодичних компонентів рекурентних 

повторів інтерогативів як риторичного прийому та специфіку їх 

реалізацій. 

Об’єктом дослідження є просодичні маркери варіативності акторських 

реалізацій інтерогативних фраз в англомовному дискурсі радіопостанови. 

Предметом дослідження є просодичні засоби увиразнення, що 

характеризують історично відмінні реалізації інтерогативів в англомовному 

дискурсі радіо вистави. 

Матеріалом дослідження є корпус записаних у цифровому форматі зразків 

питальних речень, відібраних з аудіозаписів окремих п’єс В.Шекспіра з сайтів 

archive.org, youtube.com, oldtimeradiodownloads.com, зроблених в історично різні 

часи для англомовного розважального радіомовлення. В шекспірівських п’єсах 

грали британські та американські актори, актори світового рівня. Оскільки 

кожен період часу накладає свій відбиток на манеру акторського виконання, на 

стиль гри, на трактування образів, що проявляється, зокрема, і у фонетично-

просодичному оформленні звучання актора-виконавця, цікавим є дослідження як 

рис індивідуального стилю актора, так і особливостей можливих просодичних 

змін звучання в діахронії. 

Загальна тривалість звучання експериментального матеріалу становить 

близько 78 годин (2065 Мб пам’яті). Для аудитивного й електроакустичного 

аналізу було відібрано 273 фрагменти загальною тривалістю близько 20 хвилин, 

що представлені одними й тими ж питальними реченнями в реалізаціях п’яти 

акторських груп, записаних в хронологічно різні періоди часу. 

Експериментальний матеріал налічує реалізації спеціальних (143 речення), 

загальних (126 речень) та альтернативних питань (4 речення), серед яких були 

також і риторичні питання. Експериментальний матеріал, представлений в 

електронному вигляді на диску, що додається до тексту дисертації, відповідає 

чинним вимовним нормам сучасного англійського мовлення.  

Методи дослідження. Мета та завдання дослідження зумовили 

використання наступних загальнонаукових методів. Для формування корпусу 

ілюстративного матеріалу використовувалися методи інформаційного пошуку, 

електронної обробки даних та суцільної вибірки; описовий метод застосовувався 

для теоретичного аналізу просодичного оформлення елементів радіовистави та 

узагальнення перцептивних спостережень над зібраними аудіоматеріалами; 

зіставний метод, метод кореляції даних, аудитивний  метод було вжито для 

первинного слухового виявлення особливостей мелодики аналізованих 

фрагментів аудіо записів, електроакустичний метод із залученням 
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комп’ютерних програм Speech Analyzer та Praat – для більш точного та 

детального заміру основних показників інструментальним шляхом для 

подальшого компаративного дослідження; застосування методу кількісних 

підрахунків уможливило встановлення частотності вживання окремих 

інтонаційних контурів та подальшого порівняльного аналізу для виявлення 

найбільш поширених просодичних моделей оформлення інтерогативів. 

Перевірка репрезентативності експериментального матеріалу, надійності та 

достовірності результатів дослідження здійснювалася з використанням 

елементів математико-статистичної обробки результатів, що забезпечило 

точність висновків щодо просодичних характеристик аналізованих одиниць. 

Наукова новизна дисертації полягає у встановленні об’єктивних 

акустичних характеристик мовлення шляхом компаративного та діахронічного 

аналізу просодії фрагментів драматичної радіовистави. Все це дозволяє 

поглибити знання щодо діахронічних змін використання просодичних засобів 

акторського експресивного мовлення в межах дискурсу радіовистави. 

Теоретична значущість дослідження полягає у внеску в теоретичну 

фонетику (встановлення ролі та особливостей використання просодії як засобу 

емоційно-експресивного впливу, виявлення фонетичних та акустичних 

характеристик драматичного аудіомовлення; визначення діахронічних змін у 

просодії як засобу експресивності мовлення) та у фоностилістику (роль просодії 

у розважальному радіомовленні). 

Практичне значення дослідження зумовлено можливістю використання 

його результатів у спецкурсах з теоретичної та практичної фонетики (розділи 

«Просодія дискурсу», «Фоностилістика», «Риторична фонетика», «Інтонологія»), 

під час укладання посібників з інтонології та просодії англійської мови, занять з 

акторського драматургії та з практичного курсу англійської мови. 

На захист виносяться такі положення: 

1. Комунікативно-прагматичний потенціал дискурсу радіовистави 

актуалізується через складний комплекс мовних і паралінгвістичних засобів, 

органічно поєднуючи в собі як експліцитну, так і імпліцитну інформацію, 

емотивну та логічну складові. Просодичне оформлення драматичного мовлення 

в межах радіовистави є надзвичайно важливим емоційно-експресивним засобом, 

впливовість та дієвість якого безпосередньо залежать від таких важливих 

складових та просодичних параметрів, як темпоральні, тембральні та тональні 

чинники, що стають не лише зовнішніми елементами оформлення театрального 

дійства, а й виконують значну семантико-прагматичну роль.  

2. Дискурсу радіовистави в цілому властива просодична поліфонія. 

Просодичні маркери варіативності реалізації промови як різновиду 

драматичного монологу реалізуються через варіативність акторських виконань, 
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які послуговуються різноманітними комбінаціями просодичних та фонетичних 

засобів. На аудитивному рівні дистинктивними ознаками промови як одного з 

різновидів драматичного монологу є такі чинники, як висотний рівень частоти 

основного тону (ЧОТ), гучність, рекурентність пауз, акцентуація виділених 

складів, ритмічність та чітке членування на синтагми. На акустичному ж рівні 

дистинктивними ознаками промови є середньоскладова тривалість мовлення і 

відповідно темп, часовий коефіцієнт фізичних пауз, сприйнятих як перерва у 

фонації, частотний регістр діапазону частоти основного тону (ЧОТ), а також 

інтенсивність. 

3. Незважаючи на те, що у радіовиставах п’єс В. Шекспіра більшість 

питальних речень оформлені за інваріантним просодичним стандартом, існують 

певні відхилення інтонаційного малюнку від канонічного стандартного 

співвідношення між інтонацією та типом питання, пов’язані з емоційним 

навантаженням контексту, а саме: чим напруженіше сюжетна лінія, тим більше 

вірогідність відхилення від стандартного просодичного контуру.  

4. Диференційною просодичною ознакою реалізацій аналізованих 

фрагментів інтерогативів є взаємозалежність діапазону ЧОТ та показників 

тривалості та швидкості мовлення, що реалізується у варіативності 

комбінаторики пришвидшеного мовлення та широкого діапазону ЧОТ в одній 

реалізації та уповільненого мовлення та звуженого діапазону ЧОТ в іншій 

реалізації. 

5. Показники тривалості перерви в фонації та швидкості мовлення напряму 

залежать один від одного: висока швидкість мовлення корелює з гіперболізовано 

тривалими перервами в фонації, які можуть навіть перевищувати тривалість 

самого мовлення. Уповільнене мовлення, наддовгі паузи в комбінації з 

незначними піками діапазону ЧОТ, а також використання специфічних 

тембральних якостей акторського виконання є характерними для хронологічно 

ранніх реалізацій радіопостанов. Комбінація пришвидшеного темпу мовлення з 

незначними за тривалістю паузами є дистинктивною рисою сучасних реалізацій.  

6. Синтаксичний паралелізм однотипних риторичних питань значно 

підсилюється повторами як мелодійного контуру першого з риторичних питань 

(РП), так і іншими прийомами просодичного оформлення – повтором 

гіперболізованих пауз або їхньою відсутністю в наступних за першим РП та 

іншими фонетичними проявами. Існує загальна для усіх реалізацій тенденція до 

зміни як швидкості мовлення, так і до показників діапазону ЧОТ: швидкість 

мовлення зазвичай уповільнюється у всіх реалізаціях з кожним наступним РП, а 

діапазон ЧОТ стає ширшим. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на п’яти всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 
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конференціях: «Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі» (м. 

Київ, 5 квітня 2016 р.), «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та 

новаторство» (м. Київ, 6 квітня 2017 р.), «Пріоритети філологічної освіти» (м. 

Рівне, 12 травня 2017 р.), «Соціокультурний та комунікативні аспекти 

функціонування мовних одиниць» (м. Київ, 29–30 листопада 2018 р.), «Проблеми 

лінгвістичної семантики» (м. Рівне, 22–23 листопада 2018 р.).  

Публікації. Положення дисертації висвітлено в шести одноосібних 

публікаціях, з яких п’ять наукових статей, опублікованих в наукових фахових 

виданнях, що входять до переліку, затвердженого МОН України, одна стаття – в 

іноземному науковому виданні. 

Структура і обсяг роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів 

висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаної 

літератури (457 позицій), списку джерел ілюстративного матеріалу  та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 245 сторінок, обсяг основного тексту 187 

сторінок. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, визначено 

мету й завдання, описано об’єкт та предмет дослідження, розкрито наукову 

новизну, теоретичне значення та практичну цінність одержаних результатів, 

окреслено методику дослідження, схарактеризовано матеріал дослідження, 

сформульовано основні положення, які виносяться на захист, подано інформацію 

про апробацію даних експерименту. 

У першому розділі роботи «Теоретичні засади вивчення дискурсу 

драматичної радіовистави» розглянуто радіодискурс як різновид дискурсу, 

описано етапи розвитку розважального радіомовлення, проаналізовано та 

узагальнено фонетико-просодичні особливості монологу в радіовиставах та 

особливості риторичних проявів акторського виконання.  

Завдяки появі радіо та поступовому розвитку технічних засобів 

радіомовлення в тридцяті роки минулого століття в час, який пізніше назвали 

Золотою Ерою радіо, було створено безліч спеціальних сценаріїв та літературних 

творів для радіотрансляцій. Той факт, що радіомистецтво з його відсутністю 

візуального ряду відтворює твори драматичного мистецтва в студії, перед 

мікрофоном, ускладнює повноту передачі інформації лише за допомогою 

голосових можливостей акторів. Завдяки збереженим аудіозаписам радіовистав 

того періоду, з зафіксованими на плівці неповторними фонетико-інтонаційними 

особливостями звучання 30-40 років, з’явилась можливість спочатку 
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перцептивно спостерігати особливості акторських виконань в діахронії, а 

згодом, з появою комп’ютерних програм, проводити поглиблені електронно-

інструментальні дослідження сценічного радіомовлення хронологічно пізніших 

періодів. 

Окрему увагу в роботі приділено специфіці сценічного монологу. В зв’язку 

з його особливою адресною спрямованістю, яка поступово перетворює його на 

діалог, в ньому використовуються різноманітні типи речень, від 

стверджувальних до питальних речень та сполучень «питання-відповідь», які є 

невід’ємними компонентами діалогу. Крім того, іноді лише сама по собі 

інтонація здатна перетворити стверджувальне речення в питання і навпаки, при 

послабленні питальної спрямованості перетворити питання в стверджувальне 

речення.  

Слід зазначити, що характер і стиль мовлення на сцені розвивалися 

упродовж усієї історії театру, починаючи з законів еллінської класичної 

декламації, сформованих структурними особливостями античної драми, та 

поступово трансформувалися в урочисто-підведену, акцентовано-ритмізовану 

манеру декламування епохи класицизму. Театр часів В. Шекспіра також додав 

свої особливості в стиль сценічного мовлення, яке з плином часу набуло 

сучасного, колоквіального характеру з нечіткою, тихою або неправильною 

вимовою та безліччю граматично незавершених фраз.  

У другому розділі «Організація та методика проведення 

експериментально-фонетичного дослідження» описуються основні принципи 

підбору та виокремлення експериментального матеріалу, яким стали записи 

радіовистав п’єс В. Шекспіра, з наступним перцептивним та інструментальним 

аналізом. У результаті перевірки зібраних сукупностей фонетичних вибірок за 

допомогою критерію Стьюдента зроблено висновок щодо репрезентативності 

зібраного матеріалу. 

Програма фонетичного експерименту передбачала на першому етапі відбір 

фонетичних даних. Визначені текстові фрагменти драматичних постанов, що 

власне стали об’єктом аналізу, було локалізовано в паралельних аудіозаписах, 

створено базу даних для подальшого компаративного розгляду та визначено 

загальну кількість матеріалу для репрезентативності вибірки. Наступні етапи 

аналізу включали проведення аудитивного та електроакустичного аналізу. При 

здійсненні аудитивного аналізу аудитори визначили основні типи інтерогативів, 

представлених у виборці, та зробили попередні висновки щодо дотримання 

акторами нормативних мелодичних шкал, для чого було ідентифіковано графічні 

зображення проаналізованих аудіо записів, а саме тип мелодичної шкали і 

термінального тону. Аудиторами виступили Джейсон Кумар Гупта, (PhD, ABD, 

Professor of Culture), та Керрі Джоунс Гупта, (Bachelor of Science, professional 



8 
 

editor). Електроакустичний аналіз передбачав дослідження таких просодичних 

параметрів як діапазон ЧОТ та середні показники максимальної та мінімальної 

ЧОТ, локалізацію максимуму та мінімуму ЧОТ, показники середньоскладової 

тривалості висловлень (у мілісекундах), швидкість мовлення (у складах на 

секунду), тривалість пауз (у мілісекундах) та порівняння цих показників. 

Найпоширенішими програмами для аналізу звукового мовлення є комп’ютерні 

програми Speech Analyzer Version 3.0.1., WaveSurfer 1.8.8p4. та Praat 6.0.37.  

Базовим матеріалом дослідження та основою для порівняльного 

діахронічного аналізу з більш сучасними інтерпретаціями послужили уривки 

аудіо записів п’єс або монологів В. Шекспіра, що датуються періодами 1936–

1944 років, записаними в адаптованому та скороченому для радіопрезентації 

вигляді, що пояснює відсутність в матеріалі дослідження багатьох відомих 

монологів В. Шекспіра. Це є фактично найстаріші записи, що збереглися та 

представлені в електронному вигляді в Інтернеті.  

Відносно вищезазначених аудіозаписів було виконано подальший відбір 

для діахронічного порівняння. Задля цього спочатку були виявлені хронологічно 

найближчі записи, які були б співставні з наявними, базовими аудіозаписами. 

Оскільки вони також в свою чергу по-своєму «скорочувалися» кожним з 

наступних виконавців, це ще більше звузило обсяг досліджуваного матеріалу. 

Хронологічно наступними до базових записів Mercury Theater аудіо матеріалами 

(30–40 роки минулого століття) виявились серії Oregon Shakespeare festival (40-

50 роки) та Living Shakespear series (60–70 роки). Ці серії, в свою чергу, також 

включали скорочені аудіо версії записів для компаративного аналізу. Третім 

періодом аудіо записів В. Шекспіра для радіо є період 1990–2012 років, коли 

було записано колекції ВВС Collection та Archangel. Хоча вони є повними 

версіями аудіозаписів, їх все одно довелось адоптувати до розмірів базових 

версій у виконанні Mercury theater 1930 років.  

У процесі подальшої обробки даних використовувались отримані під час 

електроакустичного аналізу абсолютні та відносні показники ЧОТ, дані загальної та 

відносної тривалості фрагментів, швидкість мовлення, кількість, тривалість та 

якість пауз з особливостями їхньої локалізації. Усі отримані дані в цифровому 

вигляді було занесено до таблиць та переведено у відносні показники – проценти, 

для подальшого компаративного аналізу.  

Метою статистичного аналізу було виявлення меж діахронічної варіативності 

просодії акторських реалізацій у межах англомовного дискурсу радіовистави. Крім 

того, для компаративного аналізу аудіо записів груп виконавців історично різних 

періодів часу було обраховано усереднені показники значень ЧОТ, діапазонів ЧОТ, 

швидкості мовлення, тривалості звучання, локалізації пауз та їхніх особливостей. 

Співставлення відповідності мелодійного контуру, характерного для певного типу 
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інтерогативу в нормативному виконанні, з реальним звучанням, дозволило виявити 

кількість реалізацій, де просодичної норми було дотримано, а також кількість 

реалізацій, в яких цю норму було порушено. 

Послідовне застосування експериментальних методів в дослідженні мовлення 

і мовленнєвих процесів зробило можливим та необхідним використання в 

подальшому статистичних методів при обробці результатів експерименту, що є 

невід’ємним етапом проведення експериментально-фонетичного дослідження. 

Отримані результати перцептивного та акустичного аналізу оформлено у вигляді 

таблиць. Для адекватної лінгвістичної інтерпретації отриманих даних 

застосовувались прийоми та методи математико-статистичної обробки числових 

значень на основі комп’ютерної програми Microsoft Excel.  

У третьому розділі «Варіативність просодії питальних речень в 

діахронії» розглянуто особливості просодичних характеристик риторичних 

питань, проблеми співвідношення інваріантності та варіативності нормативних 

маркерів актуалізації просодичної моделі інтерогативів, проаналізовано та 

узагальнено специфіку просодії рекурентних повторів риторичних питань, 

досліджено особливості просодії пародійних цитацій питальних речень в прямій 

мові. 

В результаті експериментального дослідження було визначено, що дискурс 

радіовистави характеризується рядом інваріантних та варіативних рис, що 

проявляються у інтонаційному оформленні спеціально виокремлених 

інтерогативів у реалізаціях аналізованих театральних акторських груп. Розгляд 

та аналіз просодичних маркерів, що виявлені у груп акторів у історично різний 

час в межах дискурсу радіовистави, дозволив простежити кореляцію 

перцептивно визначених та інструментально виділених акустичних показників 

просодії. 

Основними просодичними маркерами сценічного квазі-публічного 

монологу є темпоральні характеристики, мелодика, локалізація пауз та їх 

тривалість, а також діапазон ЧОТ та тембральні якості голосу актора. 

Аналіз кореляції темпоральних показників та діапазону ЧОТ РП 

(риторичних питань) свідчить про певну взаємозалежність цих даних. З одного 

боку, чим швидкість вища, тим нижче показник різниці максимальних та 

мінімальних показників ЧОТ. Проте існує і протилежна тенденція, коли висока 

швидкість мовлення супроводжується надшироким діапазоном ЧОТ (в 

комбінації з характерними тембровими особливостями), що пояснюється 

специфічними режисерськими задачами по створенню негативних рис образу. 

До найбільш варіативних параметрів інтерогативних конструкцій перш за 

все можна віднести мелодику. Згідно з визнаним нормами оформлення 

мелодичного контуру для загального питання нормою є поступово-низхідна 
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шкала з підйомом тону в термінальній частині. Для спеціального питання 

нормативною є поступово-низхідна шкала. В результаті дослідження 

відповідності або невідповідності просодичних стандартів інтерогативів 

фактичним акторським реалізаціям виявилось, що 41% інтонаційних контурів 

загальних питань в аудіо записах повністю збігається із нормами оформлення 

подібних речень. 45% контурів загальних питань представлені питаннями, з 

просодичним оформленням, що відрізняються від інваріантного. Важливою  є 

група інтерогативів, в якій порушення норми спостерігалось в усіх реалізаціях, 

тобто контур представлений без підйому тону в термінальній частині. В групі 

спеціальних питань 61% інтонаційних контурів повністю збігаються з 

канонізованим стандартом, а решта представлені інтерогативами, реалізації яких 

відрізняються від інваріанту.  

Окрему увагу в роботі приділено риторичним інтерогативам, які є 

повторюваними структурно однотипними питальними реченнями. Повтор як 

риторичний прийом є одним з найпоширеніших засобів емоційного впливу. 

Сполучення паралельних конструкцій на слух сприймається як своєрідний 

ритмічний підсилювач, що робить інтенсивнішим емоційне сприйняття. В 

аналізованому матеріалі синтаксичний паралелізм однотипних РП корелюється з 

ідентичним просодичним контуром інтонаційних груп, тобто актори-виконавці 

повторюють елемент просодичного оформлення, задіяний в ініціальній частині. 

Як правило, це може бути або напрямок мелодійного контуру, або 

гіперболізована пауза, або повна відсутність паузації. Розгляньмо групу з трьох 

однотипних риторичних питань:  

            Who is here so base that would not be a bondman? 

            Who is here so rude that would not be a  Roman?  

            Who is here so vile that would not love his  country? 

(The Tragedy of J.Caesar, W. Shakespeare act 3, scene 2). 

Хоча просодичний контур повторюваних інтонаційних груп однотипних 

питань зазвичай і є ідентичним, все ж в останньому з РП в реалізації Mercury 

Theater (МТ) змінюється термінальний тон, що привертає додаткову увагу 

слухача.  

У порівняльній таблиці представлені показники діапазону ЧОТ та часові 

характеристики аналізованих реалізацій.  
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Таблиця 1 

Темпоральні показники (в м/с) та показники діапазону ЧОТ (%) 

 

А
к

т
о

р
 Приклади груп рекурентних 

повторів питань 

Час 

звучан

ня 

(сек) 

Швидк. 

мовлення 

(скл/сек) 

Діапазон  

ЧОТ 

(%) 

MT huː z hɪə səʊ beɪs ðət wəd nɒt bi ə  

ˈbɒndmən? 

3.22 

 

5.02 

 

67 

huː z hɪə səʊ ruːd ðət wəd nɒt bi ə  

ˈrəʊmən? 

3.53 

 

4.65 

 

67 

huː z hɪə səʊ vaɪl ðət wɪl nɒt lʌv ɪz  

ˈkʌntri? 

4.78 

 

3.24 

 

71 

BBC huː z hɪə səʊ beɪs ðət wəd nɒt bi ə  

ˈbɒndmən? 

3.11 

 

3.85 

 

47 

huː z hɪə səʊ ruːd ðət wəd nɒt bi ə  

ˈrəʊmən? 

3.68 

 

3.39 

 

68 

huː z hɪə səʊ vaɪl ðət wɪl nɒt lʌv ɪz  

ˈkʌntri? 

3.34 

 

3.47 

 

62 

ARK huː z hɪə səʊ beɪs ðət wəd nɒt bi ə  

ˈbɒndmən? 

2.95 

 

4.06 

 

69 

huː z hɪə səʊ ruːd ðət wəd nɒt bi ə  

ˈrəʊmən? 

2.92 

 

4.10 

 

69 

huː z hɪə səʊ vaɪl ðət wɪl nɒt lʌv ɪz  

ˈkʌntri? 

3.86 

 

3.21 

 

79 

OREG huː z hɪə səʊ beɪs ðət wəd nɒt bi ə  

ˈbɒndmən? 

4.51 

 

3.88 

 

75 

huː z hɪə səʊ ruːd ðət wəd nɒt bi ə  

ˈrəʊmən? 

3.66 

 

3.27 

 

67 

huː z hɪə səʊ vaɪl ðət wɪl nɒt lʌv ɪz  

ˈkʌntri? 

3.94 

 

2.79 

 

79 

LSS huː z hɪə səʊ beɪs ðət wəd nɒt bi ə  

ˈbɒndmən? 

3.62 3.94 76 

huː z hɪə səʊ ruːd ðət wəd nɒt bi ə  

ˈrəʊmən? 

3.03 

 

4.74 

 

79 

huː z hɪə səʊ vaɪl ðət wɪl nɒt lʌv ɪz  

ˈkʌntri? 

4.38 

 

2.84 

 

84 

 

(Умовні позначення: MT – Mercury Theater, LSS – Living Shakespeare Series, BBC 

radio – British Broadcasting Corporation, OREG – Oregon Shakespeare Festival, ARK 

– Complete Arkangel). 
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В усіх аналізованих реалізаціях швидкість мовлення уповільнюється з 

кожним наступним РП (порівняємо: МТ – 5.02 – 4.65 – 3.24 скл/сек.; ВВС – 3.85 

– 3.39 – 3.47 скл/сек.; ARK 4.06 – 4.10 – 3.21 скл/сек.; OREG – 5.88 – 3.27 – 2.79 

скл/сек.; LSS –3.94 – 4.74 – 2.84 скл/сек.). Час звучання також збільшується (див. 

табл.1). Діапазон ЧОТ в усіх реалізаціях поступово розширюється. Паузи 

зберігаються та стають довшими (у реалізаціях МТ та LSS). Останнє із 

риторичних питань є найбільш емоційно напруженим, тому звучання його є 

найбільш уповільненим в усіх реалізаціях.  

Показники тривалості перерви в фонації та швидкості мовлення в значній 

мірі корелюють та напряму взаємозалежать один від одного: зазвичай чим 

довшими є паузи, тим більшим є показник швидкості мовлення. В найсильніших 

емоційних сценах (внутрішній монолог Антонія  біля труни Цезаря) актори 

користуються наддовгими перервами в фонації, тривалість яких інколи може 

перевищувати тривалість мовлення, наприклад:  

 

MT 

  
BBC 

 
ARK 
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OREG 

 
    LSS 

 
Рис. 1. Порівняльні інтонограми з локалізаціїями пауз Oh, mighty Caesar, 

doest thou lie so low?! ?(The Tragedy of J.Caesar, W. Shakespeare act 3, scene 1) 

В Таблиці 2 надано темпоральні показники та показники діапазону ЧОТ в 

аналізованому РП. 

Таблиця 2 

Показники тривалості звучання, швидкості мовлення, тривалості пауз, 

мінімальної та максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у відсотках при 

реалізації риторичного загального інтерогативу: Oh, mighty Caesar, doest thou 

lie so low?! 

А
к

т
о
р

 Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл./сек.) 

Тривалість 

пауз 

(сек.) 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

MT 4,06 4,07 1,60 118,94 75,03 43,91 36,92 

BBC 3,72 3,19 0,59 458,84 77,74 381,1 83,06 

ARK 4,35 3,50 1,49 141,72 99,28 42,44 29,95 

OREG 8,84 2,39 4,66 249,98 67,08 182,9 73,17 

LSS 4,58 2,92 1,16 412,79 75,45 337,34 81,72 

 

Найменшим з показників діапазону ЧОТ є показники у реалізації МТ та у 

ARK – 36,92% та 29,95% (див. табл.2), при найбільшій швидкості мовлення – 

4.07 скл./сек. та 3.50 скл./сек., найбільші показники діапазону ЧОТ у ВВС та LSS 

–86,03% та 81,72% відповідно, з одним з найнижчих показників швидкості 

мовлення у LSS – 2.92 скл/сек. та у ВВС – 3.19 скл/сек. Отже можна зробити 

попередній висновок про те, що просодичні моделі емоції «смуток» мають 

наступний вигляд: гіпертрофована паузація + повільне мовлення (OREG), або 

вузький діапазон ЧОТ + висока швидкість мовлення (МТ, ARK). Цікавим є 

показник співвідношення загальної тривалості звучання та тривалості паузи у 
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реалізаціях у МТ– пауза займає 39% усього часу тривалості звучання, у 

реалізаціях ARK –приблизно 32% усього часу звучання, та у реалізаціях OREG 

ще більше – 52,7%. 

Усе вищезазначене свідчить про прискорену або низьку швидкість 

мовлення на тлі гіпер затягнутих пауз як засіб емоційного додавання фарб в 

просодичне зображення емоційної напруги. 

Для зображення голосових змін, зумовлених емоціями, яких людина не 

відчуває, необхідна певна симуляція звуків цих емоцій, що неможливо без 

акторських навичок. Вважається, що лише ті, хто пережив подібні емоції у 

власному житті, спроможні досягти переконливого звучання емоційного голосу. 

Проте існує і протилежна точка зору, згідно з якою актор має професійно володіти 

своїм голосовим апаратом, змінювати тембр, темпоральні характеристики, 

адаптувати потрібні акценти, манеру говорити тощо. В залежності від 

режисерського бачення та сюжетних вимог задля створення різноманітних, 

зокрема, сатиричних або глузливих образів актори, крім іншого, користуються 

різкими перепадами ЧОТ, надшвидким мовленням, незвичними тембровими 

варіаціями, імітують хибну вимову, змінюють мовленнєвий акцент тощо. Попри 

те, що з часом вимоги до голосових якостей акторів та до манери виконання в 

цілому змінюються, пародії, на які накладається суб’єктивна оцінка героя, 

незмінно викликають емоційну реакцію глядача та слухача. Використання 

тембральних особливостей акторського виконання для створення експресивності 

є доволі поширеним прийомом в межах театрального радіодискурсу. Оскільки з 

часом вимоги до голосових якостей акторів та до манери виконання в цілому 

змінюються, реалізації, що здавались в далекі 30-40 роки минулого століття 

пафосно-зворушливими, сприймаються як старомодні. Мовлення сучасних 

акторів більш приземлене, глухе, з нечіткою вимовою, без зайвої гучності та 

показного надриву. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У зв’язку з відсутністю візуального ряду у радіовиставах  особливої 

важливості набуває емоційне та осмислене актором виконання. За таких умов 

основним засобом демонстрації емоційно-експресивного характеру є просодичне 

оформлення драматичного мовлення. Серед елементів просодії надзвичайно 

важливу роль у створенні драматичної радіореальності відіграють мелодика та 

паузація, а також темп мовлення, оскільки вони, компенсуючи відсутність 

візуалізації, додають образності мовленню та несуть певну семантичну 

інформацію, надають позитивної або негативної оцінки та є одним з індикаторів 

стильової неоднорідності. Попри те, що сприйняття тембру голосу як 
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своєрідного голосового забарвлення залежить від таких характеристик просодії 

як висота основного тону та додаткові обертони, самі по собі тембральні 

відмінності здатні лише виражати певні емоційні стани (ніжність, гнів, 

презирство), застосовуючи окремі частини мовленнєвого апарату.  

Питальне речення виконує надзвичайно важливу роль як в діалогічному 

мовленні, так і в монологічному, оскільки останнє також поступово 

перетворюється на діалогічне. Співставлення стандартного інваріанту 

просодичного оформлення інтерогативу та реального просодичного звучання 

дозволило виявити реалізації, оформлені згідно з інваріантом, та реалізації, що 

відрізняються від інваріанта. Відхилення від стандартного просодичного 

контуру зазвичай спричиняється або руйнуванням межі між типами питального 

речення (коли загальне речення просодично оформлене як спеціальне, або 

навпаки), або між питальною та стверджувальною формами речення (коли 

питальне речення просодично оформлене як стверджувальне, і навпаки), що 

спричиняється та підсилюється загальною емоційною напруженістю сюжетної 

лінії.  

Синтаксичний паралелізм ланцюжка однотипних риторичних питань, як 

правило, корелюється з ідентичним просодичним контуром першого з них, тобто 

є повтором певного елементу просодичного оформлення, наприклад напряму 

мелодичного руху, або повтором наддовгої паузи, які надають певного ритму 

всій повторюваній групі РП. Час звучання та швидкість мовлення в таких 

багатокомпонентних повторюваних конструкціях з кожним наступним РП 

уповільнюється, а діапазон ЧОТ звужується. 

Аналіз просодичних маркерів в межах дискурсу радіовистави дозволив 

простежити кореляцію таких просодичних маркерів реалізації інтерогативів як 

темпоральні показники та діапазон ЧОТ та довести їхню певну 

взаємозалежність. Виявилось, що чим швидкість мовлення вища, тим нижче 

показник діапазону ЧОТ. З іншого боку, існує і протилежна тенденція: чим вище 

швидкість мовлення, тим ширшим є діапазон ЧОТ. В комбінації з характерними 

голосовими особливостями це створює негативний, сатиричний образ. Для 

створення ж позитивного образу впевненої в собі людини було виявлено іншу 

модель, при якій комбінується низька швидкість мовлення та вузький діапазон 

ЧОТ. Показники тривалості перерви в фонації та швидкості мовлення також 

корелюють та напряму взаємозалежать один від одного: зазвичай чим довшими є 

паузи, тим більшою є швидкість мовлення. Всі ці варіанти просодичної 

комбінаторики пояснюються специфічним режисерським та акторським 

баченням та завданнями по створенню сценічного образу.  

Використання здібностей акторського виконання до мімікрії та створення 

яскравої експресивності є доволі розповсюдженим прийомом в межах 
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театрального радіодискурсу. Іноді з метою глузливого пародійного цитування 

актори користуються високими перепадами ЧОТ, надшвидким мовленням, 

незвичними тембровими варіаціями, спробами зміни мовленнєвого акценту 

тощо. Попри те, що з часом вимоги до голосових якостей акторів та до манери 

виконання в цілому змінюються, пародії, на які накладається суб’єктивна оцінка 

героя, незмінно викликають емоційну реакцію глядача та слухача. В цілому, слід 

зауважити, що реалізації, що звучали в далекі 30-40 роки минулого століття як 

зворушливі, наразі сприймаються як штучні, стають пафосними та 

старомодними. Натомість актори в сучасніших виконаннях часто розмовляють 

більш приземлено, звичайними, глухими голосами, без зайвої гучності та 

показного надриву. 

В роботі знайшло своє підтвердження гіпотетичне припущення щодо змін в 

просодії акторського мовлення в діахронії, а саме, реалізації Mercury Theater як 

найвіддаленішого в часі виконання в сценічних промовах характеризуються 

порівняно повільнішим мовленням та звуженим діапазоном ЧОТ, тоді як для 

внутрішніх монологів-роздумів характерним є пришвидшене мовлення та 

широкий діапазон ЧОТ. Локалізація пауз, їхня найдовша тривалість та кількість 

також є рисами, які відрізняють виконання Mercury Theater. 

У цілому, дискурс англомовної радіовистави дозволяє продовжувати 

проведення поглибленого дослідження для розкриття особливостей та 

характерних рис просодичних одиниць у всьому їхньому взаємозв’язку. 

Перспектива розвідок в окресленому напрямі полягає в залученні до матеріалу 

дослідження інших жанрів радіозаписів, що дасть змогу розширити типізацію 

змін просодичних маркерів англомовного радіомовлення в діахронії.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Лисенко К. В. Риторико-просодичні особливості радіовистав за  п’єсами 

В. Шекспіра. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019.  

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей просодичного 

оформлення питальних речень в драматичних радіопостановах в діахронічному 

аспекті. Доведено існування кореляції між окремими показниками просодії 

драматичного мовлення, а саме – між діапазоном ЧОТ і швидкістю мовлення, а 

також між темпом мовлення та тривалістю і кількістю пауз. Розглянуто 

відповідність мелодики досліджуваного інтерогатива та канонічного малюнку 

властивого йому типу, що дозволило виявити реалізації, оформлені згідно з 

просодичним інваріантом, та реалізації, відмінні від інваріанта. Виявлено 

просодичні відмінності в реалізаціях п'єс в хронологічно різні періоди часу. 

Описано деякі тактики створення негативного або позитивного драматичних 

образів за допомогою комбінаторики темпоральних характеристик, показників 

ЧОТ та тембральних якостей акторського голосу. 

Ключові слова: просодія драматичного мовлення, інтерогатив, пауза, 

діапазон ЧОТ, швидкість мовлення, тривалість звучання, канонічний малюнок,  

просодичний інваріант. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Лысенко Е. В. Риторико-просодические особенности радиоспектаклей 

по пьесам У. Шекспира. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2019.  

Диссертация посвящена исследованию особенностей просодического 

оформления вопросительных предложений в драматических радиопостановках в 

диахроническом аспекте. Доказано существование корреляции между 

отдельными показателями просодии драматического вещания, а именно – между 

диапазоном ЧОТ и скоростью речи, а также между темпом речи и 

продолжительностью и количеством пауз. Рассмотрено соответствие мелодики 

исследуемого интерогатива каноническому рисунку свойственного ему типа, что 

позволило выявить реализации, оформленные согласно просодическому 

инварианту, и реализации, отличные от инварианта. Выявлены просодические 

различия в реализациях пьес в хронологически разные периоды времени. 

Описаны отдельные тактики создания негативного либо  позитивного 

драматического образов с помощью комбинаторики темпоральных 

характеристик, показателей  ЧОТ и тембральних качеств актерского голоса. 

Ключевые слова: просодия драматического вещания, интерогатив, пауза, 

диапазон ЧОТ, скорость говорения, длительность звучания, канонический 

рисунок, просодический инвариант, темпоральные характеристики. 

 

SUMMARY 

 

Lysenko K. V. Rhetorical-prosodic peculiarities of radio performances based 

on William Shakespeare plays. – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 «Germanic 

languages». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The legacy of William Shakespeare is enormous: his works have been translated 

into more than a hundred languages. Famous world-class British and American actors 

performed in Shakespeare's plays. In the times before the invention of radio any 

information about the manner of actors’ performing was limited to the description of 

theatrical schools, principles of declamation and actors’ moves and gestures on the 

stage. The beginning of Golden Era of Radio in 1930s led to the appearance of 

different radio channels and programs which made it possible to preserve unique 



19 
 

voices and manners of performers who appeared before the microphone in radio 

studios. The old priceless radio recordings of those remote times can now be 

comparable to newer recordings, which is important, because every epoch imposes its 

imprint on the manner of acting, on the style of playing, on the interpretation of 

images, as well as on the phonetic and forensic design of the actors’ performance in 

general. Only old radio recordings preserved in archives can be a true and authentic 

source of information for subsequent diachronic studies. 

The diachronic research of possible changes in actor’s style and in theatrical radio 

performances of William Shakespeare’s plays is the focal point of interest in this 

thesis. For the research emotionally marked fragments of drama texts were singled out 

and investigated, among them - questions and rhetorical questions.  

A hypothetical assumption as to the existence of variations in the phonetic 

realizations of performances in different periods of time has been put forward. The 

thesis confirmed the existence of certain prosodic changes in the analyzed realizations, 

namely: the radio recordings of Mercury Theater as chronologically the most remote 

ones (1930-1940 years) among the five radio recordings (Mercury Theater, Living 

Shakespeare Series, British Broadcasting Corporation, Oregon Shakespeare Festival, 

Complete Arkangel) are characterized by a comparatively slower rate of speech, a 

narrower range of Frequency of the Main Tone (scenic public speeches) and a 

comparatively faster rate of speech and a wider range of Frequency of the Main Tone 

(monologues-inner reflections). The localization of pauses, their larger quantity and 

maximum duration are other distinctive features of Mercury Theater realizations. 

Another distinctive feature in Mercury Theater presentations is the longest duration of 

speaking and the slowest rate of speaking. The shortest duration of sounding in 

combination with the lowest rate of speaking and a narrow range of Frequency of the 

Main Tone (FMT) testify to the attempts to depict a specific, positive, image of a hero 

as an elderly man full of self-esteem and pride (Mercury Theater), which differs from 

the image of a hero created by another actor (Living Shakespeare Series), with an 

unnaturally fast rate of speaking, high and unpleasant voice with a specifically wide 

change in the Frequency of the Main Tone (FMT), in an attempt to create rather a 

negative image. 

The existence of correlation between such markers of prosody as the range of 

Frequency of the Main Tone (FMT) and the rate of speech, and between the rate of 

speech and the duration and quantity of pauses, has been proven.  

The correspondence of the melodic contour of analyzed questions to their 

standard intonation invariant model was investigated. The comparison of a standard 

intonation invariant model and a prosody of a real interrogative sentence allowed to 

identify the realisations corresponding to the invariant model and the ones different 

from the invariant. 41 % of intonation contours of general questions in audio 
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recordings fully correspond to recognized intonation models for such sentences. The 

rest of intonation contours are represented by general questions with certain deviations 

from the standards. As to special questions 61 % of intonation contours fully coincide 

with the standard. The rest are represented by interrogatives with deviations from 

intonation standards. The deviation from the standard model is usually caused either 

by the destruction of the prosodic difference between question types (when a general 

question is intoned as a special one and vice versa) or between the interrogative and 

affirmative sentences (when an interrogative sentence is intoned as an affirmative one, 

and vice versa), which is caused by the general emotional tension of the plot line.  

For achieving a stronger emotional impact on the audience in scenic public 

speeches William Shakespeare uses repetition as a rhetoric device. Structurally 

identical syntagms that are repeated are often presented with rhetorical questions. The 

syntactic parallelism of the chain of the structurally identical rhetorical questions, as a 

rule, correlates with the similar prosodic contour of the first of them, repeating a 

certain element of prosody, for example, the direction of the melody, or repetition of a 

super long pause, which give a certain rhythmicality to the entire group of structurally 

identical rhetorical questions. The duration of sounding and rate of speech in such 

multi-component repetitive structures slows down with each subsequent rhetorical 

question, and the range of Frequency of the Main Tone (FMT) shrinks. 

Pauses in Mercury Theater performances are specifically fixed in all the rhetoric 

questions in the group of recurrent repetitions with a gradual increase of duration with 

each subsequent rhetoric question. Although this trend is also observed in Living 

Shakespeare Series (LSS), indicating a significant role of a pause in strengthening 

emotional emphasis, this technique is a particularly characteristic feature for Mercury 

Theater (MT). In the majority of rhetoric questions presented by the Mercury Theater 

(MT) the actors adhere to the requirements for grammatical pauses to the maximum – 

and apply the longest grammatical breaks in phonation of all the analyzed 

presentations. 

An unusually long pause is one of distinctive features characterizing actors’ 

groups and an effective means of attracting the attention of the listeners. Indicators of 

pause duration and the rate of speech largely correlate and are directly interdependent: 

the longer the pauses, the greater the rate of speech. On the other hand, in the strongest 

emotional scenes actors use hyper long interruptions in phonation, the duration of 

which can sometimes exceed the duration of speech.  

Keywords: prosody, interrogative, rhetorical question (RQ), canonic intonation 

contour, time of sounding, fluency of speaking, diachrony, comparative analysis, 

group of recurrent repetitions, the range of Frequency of the Main Tone (FMT). 

 


