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АНОТАЦІЯ 

Лисенко К. В. Риторико-просодичні особливості радіовистав за 

п’єсами В. Шекспіра. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей просодичного 

оформлення питальних речень в межах драматичної радіопостановки в 

діахронічному аспекті. Роботу проведено на матеріалі записів радіовистав по 

п’єсах В. Шекспіра. Розглянуто актуальні проблеми сучасної фонетики, 

досліджено особливості дискурсу драматичного радіомовлення. Дисертацію 

виконано згідно з комплексною методикою експериментально-фонетичних 

досліджень. Визначено і виокремлено емоційні фрагменти драматичних творів 

В. Шекспіра, а саме риторичні питання. 

Було доведено існування кореляції між окремими показниками просодії 

драматичного мовлення, а саме між діапазоном частоти основного тону (ЧОТ) 

та швидкістю мовлення, а також між швидкістю мовлення та тривалістю і 

кількістю пауз. Досліджено відповідність мелодії питання певного типу його 

канонічному малюнку. Визначено просодичні відмінності у реалізаціях п'єс 

В. Шекспіра у хронологічно різні періоди часу. 

У дослідженні висвітлено такі просодичні параметри емоційного 

драматичного мовлення як мелодійний пік, максимально-мінімальний 

діапазон ЧОТ, наявність, локалізацію та тривалість пауз та збільшення або 

зменшення тривалості звучання та швидкості мовлення. 
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Вивчено фактичні коливання в реалізаціях від типового інтонаційного 

контуру синтагми та співвідношення між канонічною інтонацією та типом 

речення. 

Перцептуальне спостереження співвідношення між типом питання та 

фактичним типом інтонації речення свідчить про те, що 41 % інтонаційних 

контурів загальних питань у аудіозаписах повністю відповідає визнаним 

нормам інтонації для таких речень. 45 % інтонаційних контурів представлені 

питаннями з порушенням норм. Було також визначено важливу, хоча і 

невелику групу питань з 100 % порушенням визнаних просодичних норм. Що 

стосується спеціальних питань, то 61 % інтонаційних контурів досліджених 

інтерогативів цілком збігаються зі стандартною нормою. 21 % представлено 

питаннями з порушеннями визнаних норм інтонації. 

Повтор є одним з найвпливовіших засобів емоційного впливу. 

Синтаксичний паралелізм структурно схожих риторичних питань 

підкреслюється повторами ідентичного просодичного контуру. Мовці 

використовують повтор того елементу просодії, який було застосовано в 

ініціальній частині, наприклад, повтор мелодійного контуру, використання 

надто довгої паузи або повну відмову від пауз. Незвично довга пауза є також 

одним з ефективних засобів привернення уваги. Показники тривалості паузи 

та швидкості мовлення значною мірою корелюють і безпосередньо 

взаємозалежні: як правило, чим довшими є паузи, тим більшою є швидкість 

мовлення. З іншого боку, у найемоційніших сценах актори використовують 

наддовгі перерви у фонації, тривалість яких іноді може перевищувати 

тривалість мовлення.  

У групах рекурентно повторюваних структурно однотипних РП 

(риторичних питань) було виявлено взаємозв’язок швидкості мовлення та 

діапазону ЧОТ, а саме: як показали дані вимірювань, у всіх аналізованих 

презентаціях швидкість мовлення сповільнюється з кожним наступним РП, 



4 
 

тоді як діапазон ЧОТ у всіх презентаціях показує тенденцію до поступового 

розширення з кожним наступним РП.  

Повільне звучання мовлення Шейлока у виконанні актора МТ (Орсона 

Велса) в комбінації із найнижчими показниками швидкості мовлення та 

найвужчим діапазоном ЧОТ свідчить про спроби змалювати специфічний 

образ Шейлока як літнього чоловіка, сповненого самоповаги та ображеного на 

весь світ, на відміну від образу, створеного актором LSS (Еріком Портманом) 

з підкреслено швидким мовленням та значними перепадами діапазону ЧОТ, 

що створює доволі негативний образ.  

В результаті порівняльного аналізу аудіозаписів  Mercury Theater (МТ) 

як хронологічно ранніх матеріалів, з наступними, більш сучасними записами 

аналогічних фрагментів, виявилось наступне: реалізації МТ характеризуються 

найтривалішим часом звучання та найповільнішим мовленням. Паузи у 

виконанні актора МТ (О. Веллс) наявні в усіх РП з групи рекурентних повторів 

та стають тривалішими з кожним наступним питанням. В фінальному РП 

перерва у фонації є найбільш промінантною– 2.54 секунди, що становить 

більше 50 % усього часу звучання самого РП. І хоча подібна тенденція 

спостерігається і у LSS, що свідчить про значну роль паузи в додатковій 

акцентуації пікових емоцій, для МТ цей прийом є типовою рисою. В 

реалізаціях наддовгих РП актори МТ максимально дотримуються вимог до 

граматичної паузації, застосовуючи найдовші за тривалістю граматичні 

перерви в фонації з усіх аналізованих реалізацій.  

Ключові слова: інтерогатив, риторичне питання (РП), тривалість 

звучання, діахронія, інтонаційний контур, канонічна інтонація, перерва в 

фонації, швидкість мовлення, діапазон ЧОТ.   
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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, 2018. 

The work was based on the materials of audio recordings of Shakespeare's 

plays. Current problems and trends of modern phonetics are considered, features 

of a discourse of dramatic radio play are investigated. The thesis was based on 

the complex methodology of experimental and phonetic research. Emotionally 

marked fragments of drama texts were singled out, among them - questions and 

rhetorical questions.  

The existence of a correlation between individual markers of prosody of 

oral dramatic broadcasting, namely, between the range of Frequency of the Main 

Tone (FMT) and the fluency of speech, and between the fluency of speech and 

the duration and quantity of pauses, has been proved. The correspondence of the 

melodic contour of a certain type question to its canonical pattern was 

investigated. Prosodic differences in the performance of plays in chronologically 

different periods of time are determined. 

The study highlights such prosodic markers of emotionally-coloured 

speech as melody peak, maximum and minimum tone range, location and length 

of pauses and the increase or decrease of speech tempo.  

De facto fluctuation from the typical intonation contour of a syntagm and 

from the co- relation between canonic intonation and a sentence type have been 

studied. 
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Perceptual observation of the co-relation between the type of the 

interrogative sentence and factual intonation type of the sentence proves that 41% 

of intonation contours of general questions in audio recordings fully correspond 

to recognized intonation standard for such sentences. 45% of intonation contours 

are represented by questions with deviation from the standard. There was also an 

important albeit a small group of questions with a 100% violation of recognized 

intonation standard. As to special questions 61% of intonation contours fully 

coincide with the standard norm. 21% are represented by interrogatives with 

deviation of recognized intonation norms. 

Repetition is one of the most influential means of emotional impact on the 

listener. Syntactic parallelism of similar rhetorical questions is emphasized and 

correlated by various repetitions of an identical prosodic intonation contour. 

Parallel to syntactical repetition actors use prosodic repetition, that is the 

repetition of the prosodic element used in the initial part, for example, repeating 

of a melodic contour, the use of a hyper long pause, or the absence of pauses 

similar to their lack in the previous sentences, which doesn't spoil the general 

impression, but rather underlines the emotional side. 

An unusually long pause is one of distinctive features characteristics of 

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 fluency 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. In all the analyzed presentations, the fluency of speech is 

slowed down with each subsequent RQ (rhetoric question), whereas the range of 

Frequency of the Main Tone in all the presentations shows the tendency to 

gradually expand with each subsequent RQ. 
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As a result of comparative analysis of the instrumentally achieved prosodic 

indicators of Mercury theater recordings as the earliest ones to be considered the 

following was found out: pauses are a constant and typical feature of MT 

presentations. Another distinctive feature in MT presentation is the longest time 

of sounding and the slowest fluency of speaking. The shortest time of sounding 

in combination with the lowest fluency of speaking and the widest range of 

Frequency of the Main Tone (FMT) testify to the attempts to depict a specific 

image of a hero as an elderly man full of self-esteem and offended by the whole 

world, which differs from the image created by Eric Portman (LSS), with an 

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

change in the FMT, in an attempt to create a rather negative image. 

Pauses in MT presentations are specifically fixed in all the RQs from the 

RQ group of recurrent repetitions with a gradual increase of duration with each 

subsequent RQ. In the final RQ, the break in phonation is more than 50% of the 

entire sounding time of the RQ proper. And although this trend is also observed 

in LSS, indicating a significant role of a pause in strengthening emotional 

emphasis, this technique is a particularly characteristic feature for MT. In the 

presentations of the most prolonged RQs the MT actor (O.Welles) adheres to the 

requirements for grammatical pauses to the maximum - he applies the longest 

grammatical breaks in phonation of all the analysed presentations. 

Keywords: interrogative, rhetorical question (RQ), duration of sounding, 

diachrony, intonation contour, canonic intonation, break in phonation, rate of 

speaking,range of the Frequency of the Main Tone (FMT). 
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ВСТУП 

Розширення кола досліджень є характерною рисою сучасної лінгвістики, 

проте найактуальнішими, 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 експериментально-

фонетичне дослідження усного мовлення, що перетворюється сьогодні на один 

із пріоритетних напрямів. Хоча усне мовлення та його акустично-фонетичні 

характеристики не є новим об’єктом дослідження, проте саме новітні 

комп’ютерні та інформаційні технології, відповідне програмне забезпечення 

дозволили перейти до нового етапу у фонетичних дослідженнях мовлення. 

Останнім часом здобутки експериментально-фонетичних досліджень 

все активніше використовуються у розвідках в таких дисциплінах як 

фоностилістика, риторика та компаративні студії. Просодична варіативність 

акторського мовлення також входить до кола сучасних лінгвістичних 

досліджень, проте ще недостатньо уваги приділяється аналізу просодичних 

проявів в дискурсі радіопостановки, дозволяє виявити приференції і зміни у 

використанні експресивних засобів у мовленні. 

Разом з цим, слід зауважити, що недостатньо уваги приділяється аналізу 

драматургічного дискурсу в плані компаративних досліджень в цілому та 

діахронічних порівнянь зокрема. 

Вивчення просодії аудіофрагментів передбачає урахування відхилень 

просодії реального звучання від нормативних стандартів для певних типів 

речень. Всебічний аналіз варіативності мовлення потребує, перш за все, 

визначення інваріанту і має бути спрямований на виявлення правил 

співвідношення просодичної варіативності із нормою. 

Все це загострює увагу лінгвістів на необхідності поглибленого, 

уважного аналізу просодичних особливостей аудіозаписів драматичних творів, 

оскільки саме вони є джерелом інформації про особливості звучання 

акторських реалізацій в історично різні періоди. 
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Фонетисти мають значні доробки у дослідженні інтонації, яка постає як 

засіб цілеспрямованого кодування інформації: О. Р. Валігура [70], 

А. А. Калита [145], Л. І. Прокопова [252], О. І. Стеріополо [284], D. Brazil 

[355], G. Brown [356], A. Сruttenden [366], P. Roach [426]; впливу на адресата: 

А. Й. Багмут [32], Л. Г. Беліченко [44], Л. В. Бондарко [62], М. П. Дворжецька 

[103], Л. О. Кантер [147], І. Г. Торсуєва [295], D. L. Bolinger [352], J. Laver 

[405]; вираження емоцій: (Ю. А. Дубовский [112], Е. О. Нушикян [221], 

Я. Р. Федорів [301], R. Kingdon [400]. 

Провідні українські фонетисти розглядали інтонацію на 

надсегментному рівні, дотримуючись різних підходів: соціокомунікативного 

(О. Д. Петренко [233], Л. І. Прокопова [252], О. І. Стеріополо [284], 

Я. Р. Федорів [300], комунікативно-функціонального (М. П. Дворжецька [103], 

А. А. Калита [146], комунікативно-прагматичного (А. І. Скробот [274], 

Л. А. Штакіна [332], Т. І. Саєнко [264], Є. О. Снєгірьова [278], 

Н. В. Ланчуковська [181]) та комунікативно-динамічного  (Т. О. Дацька [102]). 

Разом із тим діахронічному підходу до вивчення просодичних 

параметрів реалізацій драматичних творів приділено недостатньо уваги. 

Актуальність дослідження визначається необхідністю вивчення 

просодії драматичного радіомовлення як різновиду дискурсу у сучасному 

акторському виконанні в діахронічному аспекті, оскільки фонетико-

просодичні засоби є основними засобами створення яскравих, експресивних 

образів у радіопостановках, а також для з’ясування механізмів зміни 

стереотипів просодичних засобів увиразнення відносно інваріанту 

інтонаційного оформлення досліджуваних одиниць. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і 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 
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вченою радою Інституту філології Київського національного університету 

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

редакцію теми затверджено Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 54/3 від 26 

грудня 2018 р.). 

Мета дослідження – виявлення просодичних особливостей 

англомовного дискурсу аудіодрами в діахронічному порівнянні. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

 виявити характерні просодичні властивості радіовистави; 

 окреслити роль питального речення та його просодичні характеристики в 

монологічному та полілогічному драматичному тексті;  

 виявити характер варіативності та інваріантності просодії інтерогативних 

висловлень в межах англомовної радіодрами; 

 встановити межі кореляції темпоральних чинників та діапазону ЧОТ як 

елементів просодичного оформлення питання в англомовному дискурсі 

радіоп’єси та характер зв’язків між ними; 

 описати основні характеристики просодичних компонентів рекурентних 

повторів інтерогативів як риторичного прийому та специфіку їх реалізацій. 

Об’єкт дисертаційного дослідження –просодичні засоби увиразнення, 

що характеризують історично відмінні реалізації інтерогативів в 

англомовному дискурсі радіопостановки. 

Предмет дослідження – просодичні маркери варіативності акторських 

реалізацій інтерогативних речень в англомовному дискурсі радіопостановки. 

Матеріалом дослідження є корпус, записаних у цифровому форматі, 

зразків питальних речень, відібраних з аудіозаписів окремих п`єс В. Шекспіра, 

зроблених в історично різні часи для розважального радіомовлення. Кожен 

період часу, навіть десятиліття, накладають свій відбиток на манеру 

виконання, на стиль гри, на трактування образів, а особливо, на фонетично-

просодичне оформлення звучання актора – виконавця. У шекспірівських 

п’єсах грали найкращі актори світового рівня, тому цікавим є і дослідження 
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рис індивідуального стилю актора. В наш час, у зв’язку зі стрімким зростанням 

популярності нових гаджетів, зростає роль аудіоінформації і, відповідно,  

ефективність та важливість емоційного та естетичного впливу аудіотекстів.  

Експериментальний матеріал налічує реалізації спеціальних, загальних 

та альтернативних питань, а також риторичних питань, відібраних з 

радіопостанов п’єс В. Шекспіра на сайтах archive.org, youtube.com, 

oldtimeradiodownloads.com. Загальний час звучання експериментального 

матеріалу становить 78 годин (2065 Мб пам’яті). Для аудитивного й 

електроакустичного аналізу було відібрано 273  висловлювання?, що 

охоплюють реалізації висловлювань різними акторами. Експериментальний 

матеріал відповідає чинним вимовним нормам сучасного англійського 

мовлення. Проаналізований матеріал представлено в електронному вигляді на 

диску, що додається до тексту дисертації. 

Методи дослідження. Мета та завдання дослідження зумовили 

використання комплексної методики з поєднанням 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 та електроакустичний методи, із 

залученням комп’ютерних програм Speech Analyzer та Praat, було вжито для 

первинного слухового виявлення особливостей мелодики аналізованих 

фрагментів аудіозаписів; електроакустичний метод – 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 
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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 радіопостанови. Все 

це дозволяє поглибити знання щодо діахронічних змін використання 

просодичних засобів акторського експресивного мовлення в межах дискурсу 

радіопостанови. 

Теоретична значущість дослідження полягає у визначенні ролі 

просодії в реалізації емоційно-експресивного впливу в англомовному дискурсі 

драматичної радіопостановки та у поглибленні теоретичних знань щодо 

вивчення фонетичних та просодичних характеристик, притаманних 

розважальному радіомовленню. Отримані результати можуть стати 

підґрунтям для подальших розвідок в області просодії експресивного 

драматичного радіомовлення з метою системного опису просодичних моделей 

емоційно-експресивної варіативності. 

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 акторської драматургії та з практичного 

курсу англійської мови. 

На захист виносяться такі положення: 

1. Комунікативно-прагматичний потенціал дискурсу радіовистави 

актуалізується через складний комплекс лінгвістичних і паралінгвістичних 

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

інформацію, емотивну та логічну складові. Просодичне оформлення 

драматичного мовлення в межах радіопостановки є не тільки важливою 

складовою усного мовлення як носія логічних акцентів семантики 
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висловлювань, а і основним засобом демонстрації емоційно-експресивного 

характеру висловлювання. Впливовість та дієвість мовлення безпосередньо 

залежать від таких важливих складових та просодичних параметрів, як 

темпоральні, тембральні та тональні зміни, що стають не лише зовнішніми 

елементами оформлення театрального дійства, а й виконують вагому 

семантико-прагматичну роль у загальноприйнятному спілкуванні з 

аудиторією в цілому. 

2. Дискурсу радіопостановки в цілому властива просодична поліфонія. 

Просодичні маркери варіативності реалізації промови, як різновиду 

драматичного монологу, реалізуються через варіативність виконання акторів, 

які послуговуються різноманітними комбінаціями просодичних та 

фонетичних засобів. На аудитивному рівні дистинктивними ознаками 

промови, як одного з різновидів драматичного монологу, є такі чинники, як 

мелодика, гучність, рекурентність пауз, акцентуація виділених складів та 

ритмічність. На акустичному ж рівні дистинктивними ознаками промови є 

середньо-складова тривалість мовлення і, відповідно, темп, часовий 

коефіцієнт фізичних пауз, сприйнятих, як перерва у фонації, діапазон ЧОТ, а 

також інтенсивність, яка є корелятом гучності.  

3. Інтерогативи вирізняються ступенем фонетично-просодичного 

вираження. Широка шкала відтінків емоційних проявів, які передаються за 

допомогою інтерогативів – риторичних питань з публічних виступів та 

інтерогативів – риторичних питань з монологів-роздумів, реалізується шляхом 

певної комбінації просодичних параметрів і специфіки їхньої реалізації. 

Залежність просодії промови від семантики тексту проявляється в 

наявності семантичних чинників актуалізаторів, які мають такі частотні 

характеристики як розширення або звуження тонального діапазону; складну 

конфігурацію тонів; рекурентний характер мелодичного руху тону; 

темпоральні характеристики репрезентуються протиставленням 

уповільненого та пришвидшеного темпів в комбінації з тембральними 



18 
 

особливостями та варіюваннями інтенсивності, а також перервами у фонації 

різної тривалості. 

4. Хоча просодичні мовленнєві стандарти оформлення інтерогативів в 

основному відповідають фактичним реалізаціям цих інтонаційних типів у 

сценічному спонтанному мовленні, існують певні відхилення інтонаційного 

малюнку питальних речень від канонічного стандартного співвідношення між 

інтонацією та типом питання, що свідчить про наявність певних тенденцій до 

порушення просодичного стандарту при реалізації однакових текстових 

фрагментів. 

5. Показники тривалості перерви в фонації та швидкості мовлення 

значною мірою корелюють та безпосередньо залежать один від одного: висока 

швидкість мовлення корелює з довгими паузами, які за тривалістю можуть 

навіть перевищувати тривалість мовлення. Диференційною просодичною 

ознакою реалізацій аналізованих інтерогативів є взаємозалежність різниці 

максимальних та мінімальних показників ЧОТ та показників тривалості та 

швидкості мовлення. Варіативність показників, аналізованих РП в плані 

комбінаторики пришвидшеного мовлення з високими піками діапазону ЧОТ в 

одній реалізації та уповільненого мовлення з заниженими показниками 

діапазону ЧОТ в іншій реалізації, свідчить про різноманітність бачення 

образу, який намагаються створити актори та режисер. 

6. Уповільнене мовлення, надтривалі паузи в комбінації з незначними 

піками діапазону ЧОТ, а також використання специфічних тембральних 

якостей акторського виконання є характерними рисами хронологічно ранніх 

реалізацій радіопостанов. Реалізації, що сприймались в 30-40 роки минулого 

століття, як зворушливі та емоційні, наразі звучать, як штучні та занадто 

пафосні. Дистинктивною рисою сучасних реалізацій радіопостановок є 

комбінація пришвидшеного темпу мовлення з незначними за тривалістю 

паузами. Тембральні показники сучасних виконань характеризуються певною 

колоквіальністю, недбалістю вимови тощо, що створює враження сучасності 

та наближеності до проблем сьогодення. 
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Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані дисертантом особисто, усі статті написані без співавторства. 

Наукова достовірність отриманих результатів забезпечена глибоким 

аналізом експериментального матеріалу, що передбачав проведення 

комплексу досліджень, серед яких перцептивне та електроакустичне 

дослідження. Аудиторський аналіз включав перцептивне спостереження за 

участю двох носіїв Британського варіанту англійської мови – Джейсона Кумар 

Гупти (PhD, ABD, Professor of Culture) та Керрі Джоунс Гупта (Bachelor of 

Science, professional editor). Дослідження акустичних характеристик 

здійснювалось на персональному комп’ютері за допомогою сучасних програм 

Speech Analyzer Version1.3 та Praat. Статистичне опрацювання матеріалу 

здійснено із застосуванням програм математико-статистичної обробки 

числових значень Microsoft Excel, а також критерію Стьюдента. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

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 комунікативний аспекти 

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

«Проблеми лінгвістичної семантики» ( м. Рівне,  22-23 листопада 2018 р.).  

Структуру дисертації зумовлено її метою й завданнями та логікою 

наукового дослідження. Робота складається з анотацій, переліку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів із підрозділами, висновками до кожного з 

розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (457найменувань, 

119 із яких – іноземними мовами), 2 додатків, 3 інтонаційних схем, 7 формул 

статистичного розрахунку залежності варіативності мовленнєвої реалізації, 

31 таблиці, 10 рисунків. Повний обсяг роботи становить 247 сторінок, із яких 

181 сторінок основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ДИСКУРСУ 

ДРАМАТИЧНОЇ РАДІОПОСТАНОВКИ 

 

 

1.1. Дискурс драматичної радіопостановки як об’єкт лінгвістичного 

дослідження 

 

Формування антропоцентричної парадигми привело до розширення 

напрямів вивчення мовних фактів в напрямку їх більш детального аналізу з 

урахуванням людського фактору. У попередні десятиліття науковці-лінгвісти 

по-різному трактували мовленнєві явища, що, в свою чергу, було викликано 

неоднорідністю критеріїв відбору цих одиниць, їх особливостями та звуковою 

формою. Принциповим в цьому питанні став підхід до аналізу мовлення з 

урахуванням дискурсу як складного комунікативного явища, без чого 

неможливе дослідження будь яких мовних явищ. Основи дискурс-аналізу були 

визначені в роботах американських лінгвістів З. Харріса, Дж. Граймса, 

Р. Лонгейкра, Т. Гівона, У. Чейфа [104, с. 153–154]. У сучасній лінгвістиці 

дискурс є об'єктом з нечітко визначеним поняттям. Про «розмитості категорії» 

дискурсу писав Т. А. ван Дейк[105, с. 46] і пояснював це як умовами 

формування і побудови цього терміну, так і невизначеністю місця дискурсу в 

системі категорій мови. 

Деякі дослідники трактували поняття дискурсу гранично просто, як 

послідовність висловлювань, відрізок тексту більший, ніж речення [З. Харріс 

1952, цит. за 348]. Структурно-синтаксичний ракурс розгляду дискурсу 

знаходить відображення й у визначенні В. А. Звегінцева: дискурс «... це два 

або кілька речень, які перебувають у смисловому зв'язку ...» [123, с. 171]. 

Визнавалося, що текст і дискурс об'єднані взаємними ієрархічними 

відносинами включення. Чітке розмежування понять дискурс і текст 

запровадила французька школа дискурсу, що йде своїм корінням в 1960-і роки 

[48;360; М. Пешьо 1999, с. 283 тощо]. 
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Так, відповідно до антропоцентричної парадигми лінгвістики, що була 

запропонована Е. Бенвеністом в другій половині ХХ століття, став можливим 

розгляд дискурсу як «функціонування мови в живому спілкуванні». Одним з 

перших Е. Бенвеніст надав слову «дискурс» термінологічного значення та 

визначив його як «мовлення, що привласнюється мовцем» [48, с. 296]. 

Ціла низка визначень дискурсу розглядається у спільній роботі 

А. Греймаса та Ж. Курте [99; 387, с. 389]. Текст тут протиставляється дискурсу 

і виступає, як висловлювання, актуалізоване в дискурсі, як продукт, як матерія, 

з точки зору мови, тоді, як дискурс визначається, як процес [там само]. Таке 

розуміння природи тексту і дискурсу, тобто трактування тексту, як чогось 

«більш матеріального», ніж дискурс, ймовірно, сягає своїм корінням в латину, 

де «discursus був ім'ям дії, а textus – ім'ям предмета, результатом дії» [106, 

с.49]. 

Інколи під дискурсом розуміють багатокомпонентне ціле, яке 

створюється безліччю, спеціально відібраних і поєднаних певним способом, 

мовних одиниць, що слугують будівельним матеріалом для «мовленнєвих 

актів, які є актами комунікації, ... як частинами певної глобальної цілісності» 

[362, с.28]. 

Текст і дискурс розуміються лінгвістами також, як результативні і 

процесуальні сторони мовленнєвої діяльності [360, с.69]. На думку П.Шародо, 

текст – це «втілення, наочне зображення іншого мовлення»; «Це неповторний, 

одиничний результат процесу, що залежить від мовця і від умов мовлення». 

При цьому П.Шародо зазначає, що «текст перетинається з безліччю дискурсів, 

кожен з яких, в свою чергу, належить до якогось жанру і співвідноситься з 

якоюсь ситуацією». У загальних рисах дискурс представляється П.Шародо у 

вигляді суми таких понять, як «висловлювання» і «комунікативна ситуація» 

[там само, с.28]. 

Дискурс розглядається також, як «зв'язний текст в сукупності з 

екстралінгвістичними, прагматичними, соціокультурними, психологічними та 

іншими факторами», як «мова, занурена в життя» [26, с.136–137]. Дискурс – 
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це явище, досліджуване в режимі поточного часу, тобто, по мірі його появи і 

розвитку, і, аналізуючи його, необхідно враховувати всі соціальні, 

культурологічні та прагматичні чинники. Тому, як вважає дослідник, термін 

«дискурс», на відміну від терміну «текст», не застосовується до старовинних 

текстів, зв'язки яких з живим життям не відновлюються безпосередньо [там 

само]. 

Дискурс іноді трактують і, як когнітивний процес, пов'язаний зі 

створенням мовленнєвого твору, тоді як текст бачиться  послідовниками цього 

підходу, як кінцевий результат процесу мовленнєвої діяльності, що має певну 

закінчену (і зафіксовану) форму [176, с.186–197]. 

Дискурс деякі дослідники також ототожнюють із певним видом тексту. 

Так, для О.Т.Ішмуратова дискурс – це текст, який містить міркування, тобто 

текст, в якому фіксується певний хід думки [139, с.171]. 

Підхід до дискурсу як до «тексту, зануреного у ситуацію спілкування», 

що допускає «безліч вимірів» і взаємодоповнюючих підходів у вивченні, в 

тому числі прагмалінгвістичний, психолінгвістичний, структурно-

лінгвістичний, лінгвокультурний, соціолінгвістичний, вважає правомірним 

також В. І. Карасик[152, с. 5–6]. На думку В. Коха дискурс – це будь який 

текст (або частина тексту), в якому є ознаки одного й того ж конкретного 

мотиву [169, с. 14–17]. Англійські дослідники Р. Ходж та Дж. Кресс 

розглядають текст і дискурс як такі, що доповнюють один одного, 

підкреслюючи при цьому або їхній соціальний, або мовний рівень [394, с. 37–

42]. 

Ми погоджуємося з тим, що поняття дискурсу, виникнення якого 

пов'язане з виходом лінгвістичних досліджень в область поза фразового 

синтаксису, визначає дискурс, як комплексну одиницю, що складається з 

послідовності речень, об'єднаних логічним, змістовим типом зв'язності. 

Іншими словами, дискурс –«це мовна одиниця вищого рівня, що володіє 

структурною та функціональною специфікою, це «нова риса в образі Мови, 

якою вона постала перед нами до кінця XX століття» [281, с. 71]. 
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Одним із принципів і методологічних стратегій текстології є текстовий 

аналіз, основною ідеєю якого є поєднання установки на аналітику наявної 

структури тексту і постмодерністського бачення тексту як принципово 

аструктурного ізоморфного середовища смислогенезу [244, с. 823–824]. 

Філософи і лінгвісти вважали, що смисл принципу дискурс-аналізу полягає у 

виявленні внутрішньої суперечливості тексту, у знаходженні в ньому 

прихованих і непомітних «залишкових смислів», що дісталися у спадок від 

дискурсивних практик минулого, закріплених у мові в формі розумових 

стереотипів, і що так само підсвідомо трансформуються мовними кліше. 

Дискурс визначається також як особливий спосіб спілкування і розуміння 

навколишнього світу [305, с. 126]. 

Дискурс як «центральний момент людського життя в мові», як «мовне 

існування» [92, с. 96], охоплює усі сфери людської діяльності. «Будь який акт 

вживання мови, чи то твір високої цінності, чи незначна репліка в діалозі, є 

часткою потоку людського досвіду, що рухається безперервно, вбираючи в 

себе і віддзеркалюючи унікальний збіг обставин, за яких та для яких він був 

створений» [152, с. 5–20]. 

Таким чином, слід зауважити, що на сучасному етапі лінгвістичних 

досліджень поняття «дискурс» і «текст» вже не настільки часто 

ототожнюються, як це було раніше. У своїх трактуваннях зазначених понять 

лінгвісти виділяють низку відмінностей, які можна умовно розділити на дві 

групи. З одного боку, поняття дискурсу і тексту протиставляються по 

параметру «динаміка комунікації (дискурс) / статика об'єкта (текст)». З іншого 

боку, опозиція «текст / дискурс» трактується як відношення «частина / ціле». 

Відсутність однозначно детермінованого поняття «дискурс» та 

різноманіття його трактувань призвело до появи таких понять як «новинний 

дискурс», «політичний дискурс», «науковий дискурс» та інші. Стосовно 

сучасних засобів масової комунікації вживаються, серед багатьох, терміни 

«радіодискурс» та «теледискурс», тобто комунікативний акт у певному 

середовищі за участю, як мінімум, 3-х суб’єктів: комунікатора, мовного 
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послання (дискурсу у вузькому розумінні) та аудиторії. Щодо сфери 

театральної драми  як сфери розважальних засобів в межах «радіодискурсу» в 

цілому, в роботі застосовується поняття «драматургічний дискурс». 

Драматургічний дискурс є складною єдністю, що має великий 

інтерпретаційний потенціал завдяки своїй багатоплановості та включає 

наступні елементи: драматургічний текст, насичений діалогами, полілогами, 

монологами тощо, а також вербальними-невербальними та 

екстралінгвістичними ходами та знаками; він також включає учасників 

(автора, актора, режисера, критика, глядача, слухача). Усе зазначене допускає 

множинність інтерпретацій як в процесі створення п’єси, так і при її 

постановці та сприйнятті глядачем. Інтегративний характер драматургічного 

дискурсу завданий його взаємодією з деякими іншими типами дискурсу в його 

різних конфігураціях: наприклад, з діалогічним дискурсом в його 

комбінованій письмовій та усній формах, з мистецтвознавчим дискурсом, 

дискурсом масс-медіа, персональним дискурсом режисера тощо. 

Специфіка взаємовідносин між учасниками драматургічного дискурсу 

як його дискурсоутворюючими компонентами в цілому формується 

інтерпретацією п’єси, актуалізацією замислу постановника, що включає, 

зокрема, сценічну трактовку відносин головних та вторинних ролей, а також 

реакцією глядача та слухача. Щодо специфіки радіовистави як різновиду 

драматургічного дискурсу, то необхідно, перш за все, пам’ятати про 

відсутність традиційної театральної сцени, з її декораціями або акторами у 

відповідних костюмах. Все, що відбувається в п’єсі, має бути відтворене лише 

за допомогою гри голосу та подекуди шумових ефектів. Якщо театральна 

драма як вид мистецтва завжди була основним з видів публічних розваг, 

будучи видимою і водночас «акторською», ігровою, то поява радіо 

спричинила естетичну своєрідність та особливий характер впливу та 

сприйняття  драми як особливого виду мистецтва: слухач може знаходитись в 

буденній домашній обстановці, дія радіоп’єси та образи героїв виникають не 

безпосередньо перед його очами, на театральній сцені, а в уяві, в свідомості. 
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Від акторів радіомистецтво вимагає життєво достовірної, психологічно 

глибокої, тонко нюансованої гри власне голосу. Виняткова роль голосу та 

звуку в радіомистецтві, а також важливість різноманітних акустичних ефектів 

визначає і специфіку радіорежисури. Постановник радіовистави має особливо 

ретельно працювати з акторами над звуковою виразністю тексту, а також 

вдало використовувати звуковий супровід, поєднуючи в цілісний художній 

образ чисельні звукові компоненти. Отже до учасників драматургічного 

дискурсу радіовистави слід додати ще і звукорежисера та звукопостановника. 

Співвідношення категорій «драматургічний» та «драматичний дискурс» 

в нашій роботі ми розглядаємо як більш загальне поняття  (драматургія в 

цілому) до підпорядкованого йому, менш загального поняття тексту власне 

драматичного твору. 

Щодо жанрової класифікації художніх радіотворів, то слід зауважити, 

що за весь час існування радіомистецтва так і не було створено їх 

загальноприйнятої систематизації. У радянській та зарубіжній практиці різні 

за змістовими та формальними ознаками словесно-звукові твори, що створені 

для радіоефіру, отримали визначення радіодрами, радіокомедії, радіоновели, 

радіобалади, радіомонодрами, радіомонологу, радіоп’єси-діалогу, сімейної 

серії (радіороман), роману в звуковому виданні, радіокомпозиції тощо. 

 

1.2. Історія розважального радіомовлення та розвиток драматичної 

радіопостановки 

 

Радіо, запропонувавши можливість поширення інформації в реальному 

часі, започаткувало революцію не лише в культурі, а й в економіці, 

комунікаціях та політиці. Причетними до появи радіо називають десятки 

винахідників, серед яких, зокрема, був Гайнріх Герц, один з найвідоміших 

винахідників, хто, описавши це явище ще у 1887 році, на той час навіть і не 

передбачав його важливості та наслідків для розвитку суспільства. Николу 

Теслу, винахідника електрогенератора, також називають серед перших, хто у 
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1892 році продемонстрував передачу та поширення радіохвиль, висловивши 

припущення про можливість використання їх для передачі інформації. Вже до 

початку Першої світової війни чимало мореплавців дістали змогу за 

допомогою радіопередавачів спілкуватись як з суходолом, так і з іншими 

суднами. Перспективи бездротового обміну інформації, яке надавало радіо, 

виявились безмежними для людства. 

2 листопада 1920 року радіостанція міста Пітсбурга вперше вийшла в 

ефір та в прямому ефірі повідомила про результати голосування на 

президентських виборах у США. І хоча аудиторія тих перших передач була 

незначною, продемонстровані можливості радіо викликали у американців 

чималий ентузіазм. Поступово, між 1923 та 1930 роками, вже майже 60 % 

американських домівок були радіофікованими. На відміну від друкованої 

преси, радіохвилі не підлягали жодним обмеженням в часі та відстані. 

Серед англомовних країн драматичне радіомовлення спочатку з’явилось 

в США. В травні 1923 року в газеті Нью-Йорк Таймз було оголошено про 

появу в радіоефірі декількох драматичних творів, серед яких були одноактні 

п’єси, уривки з п’єс, повнометражні театральні п’єси, оперети та інше. 

Першою трансляцією англійської драми була п’єса Шекспіра «Сон в літню 

ніч», яка прозвучала 25 липня 1923 року. 

Майже паралельно радіомовлення в той час почало розвиватись і в 

Європі. В 1927 році було засновано ВВС як першу громадську радіостанцію в 

Британії. 

Період з 1930 по 1943 роки вважається Золотою Ерою радіо. Воно в часи 

Великої депресії виконує важливу соціальну роль, розважаючи, інформуючи 

та заспокоюючи слухацьку аудиторію. В цей же час до американців вперше 

через радіоефір звертається президент Франклін Д. Рузвельт. 

Попри те, що радіомовлення у США вважалось суспільно корисною 

справою, уже наприкінці 1920-х років з’явилась комерційна реклама, що 

створило ще один вимір для бізнесу.  
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Голоси акторів та співаків поступово залунали на радіохвилях на цілі 

континенти та країни. Біля приймачів вечорами збирались сім’ями, 

влаштовувались дружні вечірки, щоб прослуховувати трансляції популярних 

передач. Дедалі популярнішими ставали трансляції спортивних подій, 

концертів та спектаклів. Радіо разом із кіно започаткувало новий стиль життя – 

радіослухачі шукали не лише інформації, а й відпочинку та розваг. 

У період 1935–1939 років директор одного з театрів Нью-Йорку Джон 

Хаусман запрошує молодого актора Орсона Веллса приєднатись до свого 

театрального проекту. Їх першою спільною роботою була адаптація п’єси 

Шекспіра «Макбет». Пізніше вони започаткували «Mercury Theatre» і, згодом, 

з 1938 року трупа театру почала виступати із щотижневими годинними 

радіоспектаклями на каналі СВS (The Mercury Theatre on the Air). 

Радіотеатр відкрився постановкою «Дракули» Брема Стокера. Пізніше, 

в день Геллоуіну, радіостанція СВS під орудою Орсона Веллса підготувала 

радіопостановку роману Г. Веллса «Війна світів», зробивши пародію неначе 

«з місця подій». Дію було перенесено на «теперішній момент», на 30 жовтня. 

Трансляція радіоспектаклю викликала неабияку паніку, оскільки слухачі 

повірили, що на Манхеттен і насправді напали прибульці. Тисячі людей 

кидали свої домівки, а дороги було заповнено біженцями. 

Після цієї постановки радіотеатр набув скандальної популярності, що 

дало змогу залучити спонсорів. Згодом театр змінив назву на Кемпбел 

Плейхаус. Пізніше, в 1946 році, Веллс відновив радіопостановки свого театру 

ще на один сезон, назвавши їх Mercury Summer Theatre on the Air.  

Серед інсценізацій та постановок в межах радіопроекту Орсона Веллса 

були п’єси Шекспіра, роман Л. Стівенсона «Острів скарбів», Ч. Діккенса 

«Олівер Твіст», «Нотатки Піквікського клубу», Ш. Бронте «Джен Ейр», 

Е. Хемінгуея «Прощавай, зброє», М. Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» та 

інші. 

Протягом Другої світової війни у Великій Британії на BBC також 

створювались різні види літературних творів, в тому числі і документальна 
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драма. Тут слід згадати романіста Джеймса Хенлі та поета Луї Макнеса (Mac 

Neice), які займались написанням і розробкою як радіопрограм, так і 

створенням сценаріїв для BBC, серед яких «Христофор Колумб», «Темна 

Вежа», а також літературних радіоадаптацій (наприклад «Фауста» Гете). 

Після Другої світової війни ВВС почав реорганізацію свого радіо, 

додавши до BBC Home Service два нових канали – ВВС Light та ВВС Third 

Programme. 

Музично-розважальний канал Light мав у своїх програмах як окремі 

драматичні п’єси (загалом більш легкого характеру), так і серіали. Третій 

канал ВВС Third Programme, якому судилося стати одним із провідних 

культурних і інтелектуальних каналів у післявоєнній Британії, спеціалізувався 

на більш складній драмі (а також серйозній музиці та змістовних розмовних 

передачах): довготривалі постановки як класичних, так і сучасних 

експериментальних драматичних творів іноді займали основну частину 

вечірнього ефіру. Home Service тим часом продовжував транслювати в 

щоденному ефірі драми «середнього» рівня (окремі п'єси і серіали). 

Період найбільшого розквіту радіодрами на ВВС припадає на 1950-і та 

1960-і роки, коли багато відомих британських драматургів або почали свою 

кар'єру з BBC, або адаптували свої роботи для радіо. Драматург Керіл 

Черчілль, наприклад, починала свою кар’єру саме в якості радіодраматурга 

(«The Ants»): її радіовистави були на BBC аж до 1973 року, коли її сценічна 

робота стала визнаватися в Royal Court Theatre.  

Серед найбільш відомих робіт, написаних саме для радіо, слід зазначити 

Under Milk Wood Дилана Томаса та All That Fall Семюеля Бекета.  

Багато із театральних п’єс (наприклад, Алана Айкборна) були пізніше 

адаптовані для радіо. Інші значні адаптації включали театральні читання 

поезій (In Parenthesis Девіда Джоунза). Також слід згадати радіопостановки 

сучасних романів (наприклад, A Kind of Loving). 

В Австралії, як  і у більшості розвинутих країн, від самого виникнення 

радіо та в часи так званої «Золотої ери» радіо, кожна радіомережа і станція 
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представляла драму, серіали і мильні опери, як основні продукти своїх 

програм, багато з яких були копіями американських оригіналів. Такі п’єси 

зазвичай ставилися на самих станціях і йшли безпосередньо в прямому ефірі, 

оскільки технології того часу не дозволяли робити якісні попередні записи або 

дубляж програм. 

У цей період радіодрама, серіали і мильні опери стали своєрідним 

навчальним полігоном і постійним джерелом професійної зайнятості для 

багатьох акторів. Це було особливо важливо, тому що у цей час австралійська 

театральна сцена була ще молодою і її можливості досить обмеженими. 

Згодом, багато тих, хто починав у цій сфері, стали відомими акторами як в 

Австралії, так і за кордоном. 

Варто згадати, що автори популярного у шістдесятих роках телесеріалу 

Джеррі Андерсона «Thunder birds» були вражені універсальністю Рейя 

Барретта, австралійського актора, який озвучував багато ролей в телевізійних 

постановках Андерсона. Завдяки своєму попередньому досвіду прямих ефірів 

на австралійському радіо (де він часто грав як англійські так і американські 

ролі), Барретт вважався найкращим з акторів для радіо, оскільки міг ідеально 

надавати своїм персонажам необхідного акценту та швидко і легко 

перемикався з одного голосу / акценту на інший без необхідності зупиняти 

запис, що було дуже важливим на той час. 

Поява телебачення в Австралії в кінці 1950-х років призвела до такого ж 

руйнівного ефекту для радіовиробництва, як це було і в США, і в багатьох 

інших країнах, і на початку 1960-х років австралійське комерційне радіо 

повністю відмовилося від радіодрами і подібних розважальних програм 

(мильних опер, вар’єте і комедій) на користь музичних форматів або 

розмовних форматів talkback, в результаті чого протягом декількох років 

колись процвітаюче Австралійське виробництво радіодраматичних постанов 

повністю зникло. Лише одна з небагатьох компаній, (Crawford Productions із 

Мельбурна), вижила та змогла поступово трансформуватись в телевізійне 

виробництво. 
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Ще одна австралійська компанія Australian Broadcasting Corporation 

(ABC), що фінансується урядом, мала довгу історію виробництва радіодрами. 

Одним з її найвідоміших і популярних серіалів була щоденна  

15-ти хвилинна мильна опера «Blue Hills», що тривала протягом довгих 

27 років. 

Хоча АВС і займалася виробництвом оригінальних австралійських 

радіодрам та адаптацій, вона зрештою, внаслідок скорочення бюджету, зняла 

з виробництва цілий ряд мистецьких програм, чим було покладено край 

багаторічній історії радіодраматургічних постановок та літературних читань. 

З появою телебачення, радіодрама так ніколи і не повернула свою 

колишню популярність у Сполучених Штатах. Більшість розважальних 

радіопостановок, що лишалися на CBS і NBC, було скасовано в 1960 р. 

Останні радіодрами часів «Золотої ери» американського радіо – «Suspense» та 

«Yours Truly», «Johnny Dollar» – закінчилися 30 вересня 1962 року. 

Громадське радіо продовжувало транслювати невелику кількість аудіо 

драм до середини 1980-х років. Sci Fi Channel з 1997 по 2001 рік представляв 

на своєму веб-сайті аудіо драматичний серіал «Seeing Ear Theatre». Крім того, 

драматичний серіал «It's Your World» виходив в ефір у національному 

Ранковому шоу. 

Радіодрама залишається популярною у багатьох країнах світу, хоча 

більшість матеріалу тепер доступна через інтернет-завантаження. Станції-

виробники розважального контенту радіодрами часто замовляють велику 

кількість сценаріїв. Відносно низька вартість виробництва на радіо дозволяє 

їм ризикувати з роботами невідомих авторів, оскільки радіо є своєрідним 

тренувальним майданчиком і для починаючих письменників. 

На BBC Radio 4 і досі транслюється мильна опера «The Archers»: на 

сьогоднішній день вона нараховує понад 17400 епізодів і є найдовшою 

подібною програмою у світі. Серед інших мильних радіоп’єс виробництва 

ВВС, що вже не транслюються, слід згадати «Mrs Dale's Diary» (1948–69), 

«Westway» (1997–2005) та «Silver Street» (2004–10). 
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Формат радіоспектаклів існує пліч-о-пліч із аудіо книгами, які 

читаються акторами або автором та транслюються по радіо. У Великобританії 

та інших країнах є також досить багато різновидів радіокомедій (таких як 

стенд-ап та ситком). Разом ці програми забезпечують розваги там, де 

телебачення є небажаним, або там, де воно відволікає (наприклад, під час 

водіння або експлуатації автівки). Selected Shorts, довготривала програма NPR, 

що транслюється з Symphony Space в Нью-Йорку, щотижня дарує слухачам 

хвилинку розваги та відпочинку, транслюючи читання відомими акторами 

сучасних і класичних коротких оповідань. 

Відсутність візуалізації в радіопостановках надає можливість 

компенсації за допомогою фантастичних звукових та шумових ефектів, що є 

більш економічним порівняно з кіновиробництвом. Так, наприклад, The 

Hitchhiker's Guide to the Galaxy вперше був створений, як радіодрама і не був 

адаптований для телебачення аж доти, доки його популярність не забезпечила 

належне повернення грошей за коштовні футуристичні декорації. 

Часом телесеріал може отримати «друге дихання», коли перетворюється 

у радіосеріал. Наприклад, тривалий, але вже непопулярний телесеріал може 

бути продовжено у вигляді радіосеріалу, тому що зниження витрат на 

виробництво робить його економічно ефективнішим. У радіо- продовженнях 

є можливість використовувати акторів похилого віку, які ще спроможні 

виконувати свої телевізійні ролі, оскільки їхні голоси, на відміну від зовнішніх 

даних, залишились незмінними. Серед серіалів, які мали таке продовження, 

слід зазначити Doctor Who, Dad's Army, Thunder birdsта The Tomorrow People. 

У 2013 році BBC Radio 4 випустили радіоадаптацію Neverwhere Ніла Геймана, 

з добре відомими теле- і кіноакторами, що дозволило використати набагато 

більше спецефектів, ніж це було б можливо на телебаченні.  

Англомовну радіодраму можна регулярно почути на ВВС Radio 3, 

Radio 4 та Radio 4 Extra. BBC Radio 4, зокрема, відоме своєю радіодрамою та 

транслює на додаток до серіалів і мильних опер сотні нових окремих п’єс на 
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рік (наприклад, The Afternoon Play). Radio 4 Extra транслює різноманітні 

радіоп’єси з великих архівів BBC. 

У Сполучених Штатах сучасну радіодраму можна почути на радіо АСВ 

для сліпих (American Council of the Blind), на каналі Sirius XMBook Radio та 

інших. 

Релігійні станції, кількість яких зростає, щодня або щотижня 

транслюють програми, зазвичай спрямовані на молоду аудиторію, наприклад, 

«Пригоди Одісея», а також Unshackled! (найбільш тривалий радіоспектакль 

усіх часів), спрямований на дорослу аудиторію. Мережі іноді продають записи 

своїх шоу на касетах або на дисках, щоб зробити їх доступними для 

прослуховування та скачування через Інтернет.  

Записи шоу із дотелевізійних часів колекціонуються, перезаписуються 

на аудіодиски та / або у МР3 файли і продаються сьогодні колекціонерами. 

Отже, ветерани сцени отримали нових прихильників серед слухачів на 

касетах, дисках і у завантажених файлах. У середині 1980-их некомерційний 

L. A. Theatre Works, просуваючи свою продукцію на компакт дисках, запустив 

свій радіосеріал, записаний задовго до народження своїх слухачів, а також 

кілька старих радіо-шоу. 

Поруч із традиційними радіокомпаніями, сучасна радіодрама пережила 

своє нове відродження, зі зростаючим числом незалежних студій, які змогли 

створити свою Інтернет-аудиторію. Хоча сучасне радіо і люблять 

критикувати, його продовжують слухати, оскільки сучасна радіокомунікація 

має доволі диверсифікований характер та безліч каналів поширення. 

Радіодрама, як один із різновидів радіокомунікації, залишається популярною 

в усьому світі, хоча майже весь матеріал сьогодні є доступним через інтернет-

завантаження. 

Ера цифрових технологій також призвела до появи новітніх робіт, 

відмінних від студійних записів радіодрами Золотої Ери, коли продюсери 

експериментують з обладнанням, використовуючи портативні прилади для 

запису п’єси на місцевості, а не в студійних умовах. Багато незалежних 
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продюсерів створюють свою аудиторію, надаючи доступ до своїх постанов 

через Інтернет. Завдяки новим цифровим технологіям з’явилась можливість 

зробити записи, що відрізняються від студійних записів радіодрами часів 

Золотої  Ери радіо. Так в 2003 році винятково через Інтернет було записано 

першу п’єсу (Not From Spacе) на XM Satellite Radio, при записуванні якої 

актори знаходились у різних місцях.  

Неможливо, однак, не зазначити важливість фактору мовця або актора, 

в створенні аудіообразів. Тут значну роль відіграє просодія зі своїми 

тембральними характеристиками, мелодикою, ритмом та темпом вимови. 

 

1.3. Фонетичні особливості реалізації монологу та діалогу у 

драматичних радіопостановках 

 

У лінгвістичній літературі дослідженню монологу як форми комунікації 

присвячено чимало робіт, в тому числі, відомих лінгвістів: Л. С. Виготський 

[84, с. 299], Л. П. Якубинський [337, с. 118], І. Р. Гальперін [91, с. 123], 

О. О. Леонтьєв [184, с. 368]. Дослідники монологу як форми комунікації 

відзначають, що, «на відміну від діалогу, монолог «являє собою вищу, 

складнішу форму мови, розвинуту історично пізніше, ніж діалог» [84, с. 299]. 

«Для монологу характерною є довготривалість та зумовлена нею зв’язність, 

однобічність висловлення, не розрахована на негайну репліку; наявність 

заданості, попереднього обмірковування» [337, с. 118]. 

Монолог, як відомо, є однією з форм реалізації комунікативно-мовного 

акту, «форма односпрямованого спілкування, складна, розгорнута форма 

мови, в якій порівняно мало використовується немовна інформація, що 

отримана від учасників комунікації в ситуації спілкування» [64, с. 119–120]. 

Монолог (від грец. Monos ‘один’+logos ‘мовлення’) – форма мовлення, 

що звернена до самого себе та не розрахована на словесну реакцію іншої 

особи. В цьому випадку ролі адресанта та адресата інформації залишаються 
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постійними, а реципієнтом інформації може виступати як одна людина, так і 

група людей. 

Монологічне мовлення на відміну від діалогічного характеризується 

своєю розгорнутістю, що пов’язано із прагненням охопити тематичний зміст 

висловлювання, наявністю розгалужених конструкцій, граматичною 

оформленістю. Це призводить до того, що монолог характеризується 

відносною пролонгованістю та різноманітністю словарного складу і 

тематикою, яка може вільно змінюватись в ході розгортання подій. 

Монолог відрізняється наявністю характерної адресної спрямованості: 

це або сам мовець, або коло осіб, що є реципієнтами інформації, які якось 

можуть реагувати на монолог та поступово перетворити його на діалог або ж 

полілог. Також монолог може бути презентований в театрі, і тоді мати 

характер, наближений до розмовної мови [159, с. 7]. 

Розрізняють два основних типи монолога – зовнішній та внутрішній. 

Зовнішній монолог є процесом цілеспрямованого повідомлення, 

усвідомленого звертання до слухача. Подібний монолог характерний, перш за 

все, для усного книжкового мовлення. Це може бути наукове мовлення 

(навчальна лекція або доповідь), судова промова, художня промова або ж 

публічна промова (наприклад, парламентська). 

Внутрішній монолог є мовленням наодинці з собою, не адресованим 

безпосередньо до слухача, і відповідно не розрахованим на його реакцію у 

відповідь. Дослідники в цілому погоджуються в трактуванні внутрішнього 

монологу, як літературної моделі внутрішнього мовлення людини, а його 

основними ознаками вважають невокалізованість та спрямованість на самого 

мовця [188, с. 10]. Висновки про автоадресованість і автокомунікативність як 

основні ознаки монологу було обґрунтовано в концепції діалогізму 

М. М. Бахтіна [41, с. 138] й теорії комунікації Ю. М. Лотмана. «Будь яке 

висловлювання є діалогічним по суті та від самого початку створюється з 

«урахуванням відповідей, заради чого воно, власне, і утворюється» [192, с. 56]. 

Саме це і пояснює певну обірваність думок, алогічність та сумбурність, які так 
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помітні у внутрішньому монолозі. Єдиним можливим адресатом може бути 

лише сам персонаж. Суб’єкт формально діалогізованого внутрішнього 

монологу є реципієнтом в межах художнього тексту, оскільки монолог 

адресований і читачеві також [188, с. 13]. 

Серед функцій внутрішнього монологу дослідники виділяють 

характеровиражальну, експресивну, імпресивну, комунікативну, 

референтовну, композиційну, ретардаційну та інші функціі. Основним 

навантаженням монологу є зображення внутрішнього світу та психологічного 

портрету персонажа [188, с. 13]. 

За виявами діалогічності монологів виділяють авто комунікативний 

монолог, авто діалог та діалогізований внутрішній монолог. Перший є 

монологом, у якому персонаж розмовляє із собою, проте не втрачаючи 

зовнішніх рис монологу. Натомість авто діалог та внутрішній діалогізований 

монолог є внутрішніми монологами з чіткою діалогогічністю. Останній, попри 

свою автоадресованість, має і умовного адресата, з яким мовець уявляє собі 

розмову. Це може бути як реальний персонаж, так і плід хворої психіки. 

За модальністю слід виділити «монолог-модель» того, що могло б 

статися але не сталося, що може відбутися але не відбувається. Отже, слід 

виділити ретроспективний та актуальний внутрішні монологи, в яких герой 

або згадує минуле, або реагує на теперішнє.  

Також розділяють логічний внутрішній монолог та монолог-потік 

свідомості. Останній репрезентує імпульсивне, безперервне, логічно 

невпорядковане внутрішнє мовлення, створене за законами вільних асоціацій. 

Щодо монологів В. Шекспіра, то слід зазначити, що вони побудовані за 

принципом діалогізації, мають включені діалоги, в яких є можливою як авто 

цитація, так і мовлення іншої людини з власною самоадресованістю реплік. 

Монологи, побудовані за принципом двоголосся, мають діалогічні структури, 

що передбачають комунікативне роздвоєння особистості мовця, коли він 

виступає в двох іпостасях – адресанта та адресата [96, с. 8].  
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Композиційні особливості монологу як публічного виступу багато в 

чому сформувались під впливом традиції, започаткованої ще правилами 

побудови судової промови за часи античності. Типова структура 

(послідовність частин) такого монологу виглядає наступним чином: зачин – 

вступ – теза – аргументація – узагальнення – висновки. Разом з тим, 

композиційна форма монологу визначається також і жанрово-стилістичними 

та функціонально-смисловими особливостями промови. До жанрово-

стилістичних різновидів монологу можна віднести ораторське мовлення, 

художній монолог, офіційно-діловий монолог та інші типи; до функціонально-

смислових типів – опис, розповідь, судження. 

Характерною ознакою монологічного мовлення є його смислова 

завершеність. Монолог може бути як непідготовленим або спонтанним, що 

характерно, перш за все, для сфери розмовного мовлення, так і підготовленим, 

наперед продуманим. В природньому спілкуванні монолог разом з діалогом є 

засобом виконання мовленнєвого спілкування, хоча в основі будь якої 

взаємодії лежить, як відомо, діалогічна модель. Проте, монолог також є 

продуктом комунікативно-мовленнєвої діяльності суб’єкта, специфіка якого 

по відношенню до діалогу визначається тим, що він є формою асиметричного 

впливу, оскільки в ньому висловлена позиція мовця, в той час як другий 

комунікант, будучи вербально пасивним, лише реагує на висловлювання [265, 

с. 3]. 

Спонтанний монолог характеризується непідготовленістю, відсутністю 

попереднього обмірковування та слабким ступенем нормативності 

синтаксичного оформлення, еліптичністю, пов’язаною з високим ступенем 

ситуативної обумовленості, лінійно-часовим характером формування 

висловлювання та іншими особливостями [72, с. 45–47]. 

На думку дослідників [54], сценічний монолог з лінгвістичної точки зору 

вивчений недостатньо. Перш за все, розглядалася, головним чином, письмова 

форма монологічного тексту, причому під ним розумілась як авторська 

розповідь в художній літературі [191;285], так і монолог в усній формі, але у 



37 
 

вигляді ораторського виступу [37]. Під сценічним монологом зазвичай 

розуміється озвучена в спектаклі «широка репліка однієї дійової особи, яка 

послідовно викладає будь-яку думку» [174, с. 44] і адресована до присутнього 

поруч співрозмовника і глядача. Сценічний монолог, на думку 

дослідників,будується за законами кодифікованої мови і являє собою озвучену 

актором письмову мову, тому він також формується з речень як мінімальних 

комунікативних одиниць, «мінімумів закінченої думки»[195, с. 71]. Деякими 

авторами цей вид монологу класифікується як звернений до слухача (на 

противагу внутрішньому монологу).  

Членування монологічного тексту в сценічному мовленні за прийнятою, 

зокрема, в театральному мистецтві термінологією носить назву логічного 

членування, сенс якого полягає в членуванні «сценічного тексту на мовленнєві 

такти» [116, с. 120]. Мовленнєвий такт є найменшою, інтонаційно 

нероздільною одиницею фрази [234, с. 86] і в формально структурному 

членуванні відповідає синтагмі. Під мовленнєвим тактом розуміють також 

групу слів, об'єднаних смисловим наголосом. 

Для здійснення комунікації, як відомо, необхідна наявність, як мінімум, 

таких складових: адресанта (мовця), адресата (слухача) та власне 

повідомлення. Ці компоненти є обов'язковими, незалежно від ситуації 

спілкування, тобто, наприклад, таких ознак, як кількість учасників 

комунікативної ситуації або умови спілкування (навколишнє оточення). У 

театральній комунікації також присутній адресант (актор), адресат (глядачі) і 

повідомлення (текст п'єси). Причому, як справедливо зазначає 

А. О. Стриженко, в театральній комунікації можна побачити певну 

двоярусність, а саме: перший ярус театральної комунікації полягає в передачі 

повідомлення – тексту п'єси – автором режисерові і акторам, які, сприйнявши 

та інтерпретувавши повідомлення, відправляють його далі – глядачам. Потім 

починається двосторонній зворотний зв'язок у вигляді реплік персонажів та 

акторської гри та реакції глядачів, що і є власне процесом театральної 

комунікації. Основна її відмінність від живого повсякденного мовлення, на 
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думку цього автора, полягає в тому, що в театральній комунікації 

спостерігається почерговість реплік персонажів, тоді як в побутовому 

мовленні має місце їх змішування, накладення одна на іншу, з перебиваннями 

[285, с. 39]. У театрі і в акторів, і у глядачів є установка на умовність того, що 

відбувається, хоча навіть при передачі (імітації) кодів, заданих драматургом, 

актор грає не пасивну роль, але модулює свій вислів за рахунок великого 

арсеналу просодичних прийомів та засобів, якими він володіє.  

Типізація адресованості монологів включає, серед іншого, звертання до 

самого себе або до частин свого тіла, що співвідноситься з факторами 

внутрішньої прагматики монологу. Також звертання може бути до інших 

персонажів, неживих предметів, а також до глядача / читача та звернення до 

абстрактних явищ.  

В результаті порівняння спільних та різних рис просодії монологу та 

полілогу вчені дійшли висновку, що вони відрізняються: а) способом 

членування на просодичні одиниці, б) паузальними та власне темпоральними 

характеристиками – у полілогічних текстах зафіксовано більш високий темп 

мовлення, визначено значну кількість пауз хезитації, при  загальній тривалості 

пауз значно більшій в монолозі; в) тональною структурою –тексти монологу 

«характеризуються нескладним, зазвичай спадним рухом ЧОТ»; 

г)  «голоснішою й чіткішою вимовою монологічних текстів» [14, с. 21]. 

Велике значення в просодії сценічного монологічного мовлення 

надається виділенню наголосу. При цьому розрізняють фразовий наголос як 

обов'язкову фонетичну ознаку закінченості фрази, тактовий наголос як 

обов'язкову приналежність мовленнєвого такту і логічний наголос, що 

використовується в спеціальних експресивно-комунікативних цілях як 

специфічний акцентний засіб. За спостереженням П. М. Єршова, «членування 

сценічного тексту на мовленнєві такти є не що інше, як розстановка логічних 

наголосів та пауз» [116, с. 308]. 

Щодо проявів індивідуального стилю в сценічній мові, то вибір 

актора / режисера-постановника проявляється в таких аспектах як паузація, як 
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найважливіший засіб членування сценічних монологів на диктеми, фрази і 

інтонаційні групи, як тимчасова зупинка звучання або «сприйнятий феномен, 

фізичним корелятом якого може бути і мелодійний інтервал, або уповільнення 

вимови слова в передтермінальній частині» [55, с. 56], а також тональні 

модифікації, гучність, темп мови та тембр. Індивідуальні переваги актора, крім 

того, можуть реалізуватись в акцентуації ключових та ядерних слів в 

тематико-смислових центрах та експресивно-виділених ділянках. 

У роботах з театральної комунікації дослідники відзначають таку 

особливість мовлення персонажів драми, як розмовність (колоквіальність), 

незважаючи на те, що це, озвучена акторами, ретельно продумана автором, 

письмова мова. «Автор драматичного твору передає тенденції розмовної мови, 

намагаючись зобразити мову героїв у звичній для носіїв конкретної мови 

формі, такою, як вони чують в повсякденному спілкуванні, щоб вона 

сприймалася одержувачем інформації, як знайома. Таким чином, мова героїв 

драми є стилізованою розмовною мовою повсякденного спілкування» [174, 

с. 26]. 

А. М. Петрова виводить наступні специфічні особливості інтонації як 

форми існування розмовної мови на сцені: «1) значні контрасти інтонаційних 

характеристик – від «безбарвної», повсякденної репліки за столом, сенс якої 

вгадується при мінімальній гучності, розбірливості та виразності, до 

експресивної, максимально гучної і підкреслено виразної інтонації «розмови 

на підвищених тонах», 2) конкретність інтонації проявляється у вживанні 

дуже низьких або високих тонів, різких спадів і підйомів тонів, 3) висока 

емоційність розмовного мовлення». І все ж, попри те, що редукція, недбалість, 

нечіткість дикції, на думку А. М. Петрової, вважаються закономірними 

явищами живого розмовного мовлення, в сценічному мовленні вони часто є 

неприпустимими [234, с. 39]. 

Деякі специфічні фонетичні особливості емоційної промови описує 

Е. Л. Носенко: «1. Більш яскраво виражені коливання частоти основного тону 

і інтенсивності мовленнєвого сигналу. 2. Різкі перепади загального тону 
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мовлення. При цьому темп зростає при проголошенні звичних мовленнєвих 

одиниць. 3. Зростання темпу артикуляції. 4. Зміна тривалості реакції на 

репліку співрозмовника. 5. Виникнення помилок в артикуляції (розмиття 

вимови) поряд з підкреслено посиленою вимовою, яка часом переходить в 

скандування. 6. Поява значно більшої, ніж в мовленні в звичайному стані, 

кількості граматично і логічно незавершених фраз» [219]. 

Просодичні реалізації монологу в аудіопостановках мають певні 

специфічні ознаки, які відрізняють їх від просодії повсякденного спілкування, 

з такими характерними ознаками, як більша чіткість та підкреслена 

артикуляційна виразність. 

 

1.4. Просодичні засоби створення художніх образів 

 

Дослідників останнім часом цікавлять механізми усного мовлення як 

фактору впливу на аудиторію, що можуть призводити навіть до зміни 

структури суб‘єктивного особистісного смислу реципієнта [8, с. 85–92]. 

Виявлення фонологічних одиниць інтонації – завдання першорядного 

значення в сучасній інтонології, яке вирішується при обов’язковому зверненні 

до даних слухового сприйняття [235, с. 123–145;333, с. 57–69;5, с. 137–

175;347, р. 226;339,р.  34–35].  

Особливості фонетичної поведінки мовця, що сприймаються, як прояви 

його індивідуальності, пов’язані, в першу чергу, з його голосом, якості якого, 

з одного боку, досить інформативні в плані ідентифікації особистості мовця. З 

іншого боку, голос впливає на оцінні реакції індивіда при сприйнятті текстів, 

що звучать, як артефактів культури [8, с. 85–92]. 

Цікавим, на нашу думку, є дослідження Н. О. Фаустової [299, с. 18], яка, 

розглядаючи інтонаційні прояви ілокутивних значень, встановила зв’язок 

семантики одиниць тексту з його інтонаційним оформленням. В роботі було 

доведено, що модифікуючими комунікативними компонентами, що 
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впливають на інтонаційне оформлення, є контраст та емфаза, які комбінуються 

зі значеннями теми та реми. 

Надзвичайно важливою є роль інтонації у встановленні засобів, які 

забезпечують цілісність одиниці тексту та виконує функцію зв'язку її 

елементів. Дослідження надсегментних засобів вираження цільності тексту 

крізь призму фонетично ізоморфних текстів різної тривалості дозволило 

розмежувати природні та комп’ютерні, штучно створені, тексти [155, с. 16]. У 

цьому контексті помітною є роль сегментуючої функції інтонації, особливо 

при аналізі цілого тексту, тому що в цілому об’єднання синтагм у 

висловлювання, висловлювань у текст в усному мовленні відбувається 

здебільшого інтонаційними засобами. 

Манера вимовляти звуки та просодичні особливості мовлення в певний 

період часу є стилеутворюючими факторами звучання епохи. Розвиток та 

зміни в інтонаційній системі не є очевидними в діахронічному аспекті, що є 

однією з головних причин відсутності монографічних описів еволюції 

просодичних явищ як в рамках однієї мови, так і на більш широкому матеріалі. 

Між тим, рішення деяких теоретичних питань сучасної фонетики, когнітивних 

процесів міжкультурної комунікації, взаємодії інтерферуючих просодичних 

систем не може бути успішно виконано без знань історичного плану.  

Для встановлення чіткої картини змін фоно-інтонаційного звучання в 

діахронічному плані потрібен певний корпус текстів в аудіо записах 

презентацій для їхнього компаративного аналізу, що дозволив би дослідити 

закономірності мовлення в певний історичний період для виявлення як 

варіативних змін, так і інваріантних характеристик. У сучасних фонетичних 

розвідках дослідники спираються не лише на дані комп’ютерних програм. 

Один із найякісніших підходів поєднує перцептивні спостереження в 

комбінації з використанням точних цифрових даних, отриманих 

екпериментально-дослідницьким шляхом. Так, французькі вчені [354] 

провели діахронічний аналіз окремих елементів просодії радіо новин на 

матеріалі французької мови. На перцептивному рівні перші, ранні записи 
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новин французького радіо, що датуються сороковими – п’ятдесятими роками 

минулого століття, характеризувались істотно помітнішими показниками 

максимумів ЧОТ та діапазону ЧОТ, відмінним була також висота тону 

першого наголошеного слова. Варіативними виявились також показники 

тривалості голосних в першому наголошеному слові. Об’єктивні 

інструментальні виміри підтвердили гіпотезу про те, що фонетично-

просодичне забарвлення мовлення з плином часу змінюється. З 40-х років 

ХХ століття змінились такі показники просодії французького радіомовлення, 

як діапазон ЧОТ та емфаза першого наголошеного слова [там само]. 

Задля типізації просодичних особливостей певного типу мовлення в 

окремий проміжок часу необхідно мати уяву не тільки про варіативні 

відмінності, а, що більш важливо, дослідити їхні інваріантні риси фонетико-

просодичного забарвлення мовлення в хронологічному плані. Інтонаційним 

інваріантом є певна абстрактна модель, виведена на основі найбільш 

частотних характеристик, що реалізуються в різноманітних мовних умовах та 

відображають інтонаційну специфіку певної мови на тлі інших мов. Тут слід 

виділити такі аспекти інтонаційного інваріанту як частотність його реалізації 

в мові, присутність в різноманітних мовних ситуаціях та можливість його 

виявлення лише на тлі інтонаційних особливостей іншої мови.  

Найважливішими з елементів англійського інтонаційного інваріанту, на 

думку О. М. Митрофанової, є прагнення ядерних тонів різних типів до 

контакту з низьким висотним рівнем, а також високий рівень першого 

наголошеного складу, низький висотний рівень передтакту та заядерної 

частини (при низхідному русі голосу), поступовий рух голосу вниз або, рідше, 

вгору всередині шкали, утримання наголошених голосних шкали на одному 

висотному рівні. Структурно механізм англійського інтонаційного інваріанту 

відповідає наступній інтонемі: (низький передтакт) + (висока рівна або 

низхідна падаюча шкала) + ядерний тон + (низька та ядерна частина), де 

елементи в дужках є факультативними [206, с. 18–28]. 
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Функціонування засобів сегментного й надсегментного рiвнів у 

реалiзації смислу англійського емоційного висловлювання є однією з проблем, 

якими займаються дослідники особливостей просодичних характеристик 

англійського мовлення. Так, в роботі над англiйським просодичним 

інваріантом емоційного висловлювання було розроблено кваліфікацію засобів 

сегментного й надсегментного рівнів у реалізації емоційних проявiв [145, 

с. 40]. 

Серед взаємопов’язаних та взаємодіючих підсистем інтонації без 

сумніву найважливішим є мелодичний компонент – підсистема тону, яка 

виступає одночасно об’єктом та предметом дослідження, коли виконується 

пошук значимих одиниць інтонації, зокрема тих, що виконують 

комунікативну функцію. Мелодика є основним компонентом просодії, 

наділеним здатністю семасіологічного диференціювання. Мовленнєва 

мелодика, як відомо, це фізично мотивований, виразний рух основного тону. 

Мелодика найтісніше пов’язана із семантикою, прагматичною настановою 

мовця та видом мовленнєвої діяльності. Вона віддзеркалює такі індивідуальні 

якості мовця як стать, вік, психічний стан [282, с. 110; 248, с. 396; 144, с. 103]. 

Серед елементів інтонаційної мелодики одним з найважливіших є 

мелодичний рівень – певна тональна точка різних мовленнєвих відрізків слова. 

Розрізняють високу, низьку та середню тональні точки [13, с. 43]. 

Існує думка, що мелодійні компоненти мовлення безпосередньо 

співвідносяться в свідомості мовця / слухача з музичними категоріями – 

мелодією, інтонацією, підвищенням / пониженням тону, мотивом і таке інше. 

[235, с. 40]. Сталість та природність цих кореляцій спираються на схожу 

фізичну та фізіологічну природу музичних та мовних елементів, що дає змогу 

припустити, що, при мовотворенні та сприйнятті, мовець та слухач несвідомо, 

інтуїтивно порівнюють інтонаційну реалізацію моделі, що є в пам’яті 

перцептивно, з моделлю, що носить не тільки темброво-інтонаційний, а й 

музично-ладовий характер. 
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Мелодичними проявами інтонації є регістрові контрасти, при яких для 

вираження певного протиставлення в мовленні відбувається перехід на 

високий регістр, в той час, як середній регістр позначає додаткову інформацію. 

В той же час контекстуально синонімічна інформація переважно 

оформлюється переходом на низький регiстр. Також слід додати, що 

підвищення або пониження тону вносить у фразу смислові уточнення, в той 

час, як поява та озвучення нової інформації пов’язане із розширенням 

тонального діапазону.  

Мелодика як джерело створення вiртуальної драматургiчної радіо 

реальності відіграє надзвичайно важливу роль, оскiльки вона компенсує 

відсутність візуалізації, додаючи певного віртуального характеру тексту, що 

звучить, оскільки безпосередню участь у створенні художнього образу беруть 

саме тони як найважливіші характеристики мелодики [46, c. 9–11]. 

Цікавим є той факт, що різний ступiнь прояву напруженості в мовленні 

визначається аудиторами-носіями мови, в першу чергу, на основі формальних 

рис i лише потім – за лексичним наповненням [374, с. 546–575]. Напруженість 

як характеристика мовлення в процесi сприйняття напряму не пов’язана із 

семантичним наповненням висловлювань i лише формальні показники можуть 

зумовлювати сприйняття нейтрального за змістом тексту як напруженого. 

У цілому, при актуалізації смислу емоційного висловлювання, 

фонетичні засоби, які взаємодіють із засобами інших рівнів мови, надають 

висловлюванню певного емоційно-прагматичного потенціалу [386, с. 143]. 

Оскільки наростання кульмінації інтенсивності в мовленні можна порівняти із 

музичним звучанням, то можна сказати, що це, подібно до музичного твору, 

призводить до певних градуальних змін динамічних параметрів, перш за все, 

паузації та темпу. Паузація в мовленні, разом з мелодикою, належить до 

одного із найважливіших засобів підвищення експресивності мовлення. 

Просодичним маркером варіативності виконання одного й того ж монологу є 

різна рекурентність емфатичних пауз, що призводить до скорочення або 



45 
 

подовження фрагментів монологу та вказує на різний за ступенем рівень 

експресивності.  

Пауза, як відомо, є поліфункціональною та може використовуватися не 

лише, як природна або технічна зупинка мовлення, але і як яскравий 

акторський прийом, що «вмикає» та активізує додаткову увагу, чим 

перетворюює простого слухача на активного співрозмовника. Пауза (греч. 

pausis– припинення) – тимчасова перерва у звучанні, що перериває потік 

мовлення та викликана різними причинами. Пауза потрібна слухачеві-

співрозмовнику, щоб усвідомити нову інформацію, порівняти її з минулим 

досвідом, знайти для неї місце в асоціативному ланцюжку і утримати в 

пам’яті. Пауза необхідна мовцю не лише для того, щоб набрати повітря, 

зібратися з думками, але і для того, щоб встигнути помітити реакцію на те, що 

і як вже було сказано. Часто саме реакція слухачів на те чи інше 

висловлювання визначає подальше мовлення. У будь-якому випадку пауза – 

це не просто переривання у мовленні, не лише мовчання. Це – продовження 

розмови іншими (невербальними) засобами [390, с. 422]. 

Динамічні характеристики також беруть участь у створенні 

образотворчих значень. Темп належить до важливих засобів мовленнєвого 

впливу. Тeмп, поряд із іншими просодичними компонeнтами, перeдає 

смислову інформацію, виділяючи найбільш важливі частини висловлeння та 

виступаючи у ролі показника стилю вимови. Він також створює такі емоційні 

прояви як, наприклад, подив, позитивну або негативну оцінку, або 

використовується для подання пояснень або звернень. Різкі зміни тeмпу в 

цілому призводять до створення яскравого драматичного ефекту та певних 

образотворчих функцій [158, с. 624–626]. 

Доречно розрізняти темп мовлення (розгорнутого висловлювання), темп 

фрази, темп синтагми (мовного сегменту) та темп фонетичного слова. 

Вимірювання темпу мовлення основане на підрахунку числа звукових 

одиниць (звуків, складів, слів), що вимовляються в одиницю часу. Інколи темп 

визначають по середній довжині звукової одиниці. Виділяють також 
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«абсолютний» темп мовлення (темп артикулювання) – кількість сегментів 

шумних та тональних звуків в одиницю часу мовлення. 

Швидкість мовлення залежить і від індивідуальних якостей мовця, його 

темпераменту, підготовленості до розгорнутого висловлювання, від змісту 

мовлення та ситуації спілкування. Темп артикуляції зростає при вимові 

мовних одиниць, які є звичними.  

Варто зазначити також, що варіювання швидкості мовлення є одним з 

індикаторів стильової неоднорідності. Швидкий темп значною мірою є рисою 

розмовного стилю, він чергується із середнім темпом, в той час, як повільний 

темп є сигналом високого ступеню риторичного тиску на слухача [308, с. 153]. 

Щодо якості звучання, то слід визнати, що пришвидшення темпу іноді 

називають причиною «руйнівного» впливу на артикуляцію. Це, в свою чергу, 

призводить до редукції звуків як складного багатогранного процесу, що, 

насамперед, веде до розширення палітри алофонів. Подібна модифікація 

голосних та приголосних фонем визначається характером та формами 

спілкування, функціональна спрямованість яких по різному впливає на 

фонетико-фонологічні процеси [284, с. 45–56].  

Серед фонетичних явищ тембр голосу, тобто звукове забарвлення, яке 

надає мовленню експресивно-емоційного звучання, є значною мірою «річчю в 

собі». Хоча традиційно фонетичний тембр і кваліфікується, як «частина 

інтонації», лінгвістика все ж мало просунулась на шляху пізнання цього 

явища, продовжуючи констатувати, що по суті справи ні матеріальна форма, 

ні функції тембру поки що всебічно не описані [279, с. 167]. Акустичним 

корелятом тембру є спектральна характеристика звуків [127, с. 312]. Тембр є 

своєрідним забарвленням звуку, що створюється обертонами, що дозволяє 

відрізняти та розрізняти звуки. Інтонація мовлення створюється завдяки зміні 

основного тону, а тембр – зміною частоти обертонів, які підсилюються 

резонаторами. Обертони, посилені резонаторами, називаються формантами, за 

допомогою яких можна відрізнити кількісно один звук від іншого [214, с. 180]. 
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Більшість фонетистів при описі паралінгвістичних засобів пов’язують це 

поняття з характером коливань голосових зв’язок та виокремлюють чотири 

характеристики голосу, викликані цими коливаннями – скрипучий, хриплий, 

дзвінкий та глухий.  Довгий час в сценічному мистецтві була відома система 

4-х знаменитих тембрів: золотого, срібного, мідного та оксамитового [158, 

с. 625]. Зазвичай, для позначення тембрів використовують також слова, 

значення яких пов’язано з різними якостями речей, що майже не мають 

відношення до звуку: оксамитовий, багатий, гарячий, розпечений, жорсткий, 

задушений, м’який, гострий, повний, пустий, світлий, зажатий, слабкий, 

твердий, темний, теплий, тьмяний, важкий, широкий, холодний, ясний (див. 

додаток А). Результати наукових розвідок [165, с. 82–83;315, с. 46–51] 

свідчать, що тембр розглядається, як складний комплекс супрасегментних 

засобів фонації, що функціонує на метасеміотичному рівні, тобто 

використовується для ескпресивно-емоційних проявів.  

Дослідники намагаються  розмежовувати терміни «якість голосу» та 

«тембр», дати розгорнуту класифікацію якостей голосу, розглянути функції 

якості голосу в мовленні, а також вивести методи вимірювання цього 

феномену [254, с. 173–174]. 

Перцептивні характеристики тембру залежать від співвідношення 

висоти основного тону та додаткових обертонів [237, с. 83], які формуються 

внаслідок різниці у розподілі голосу серед резонаторів – ротової порожнини, 

носової порожнини, гортані та глотки. Розбіжності у фонаційному та 

артикуляційному устроях призводять до появи різної якості голосових 

характеристик, які сприймаються в якості тембру та акустично вимірюються 

шляхом розподілу енергії в спектрі [31, с. 47]. 

Важливим є той факт, що тембральні відмінності самі по собі не 

передають основних комунікативних функцій інтонації, а використовуються 

лише для вираження окремих емоцій – гніву, презирства, глузування і т. і. 

Дослідниками розроблено приблизний перелік супрасегментних тембрів, що 

активізуються окремими частинами мовленнєвого апарату – 
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гіперлабіалізований – для вираження ніжності, делабіалізований – для 

вираження злості, гніву, переднє оральний – для іронії, жарту, ларінгальний – 

для вираження болю, страждань [315, с. 36].  

Експериментальним дослідженням впливу різних характеристик 

голосового тембру в соціополітичній сфері займалась група іноземних вчених 

[377; 406]. Вплив та взаємозв’язок психологічних аспектів та акустичних 

параметрів різних голосових тембрів досліджено в роботах групи італійських 

науковців. Вони вивчали також вплив акустично-просодичних характеристик 

людського голосу на харизматичність особистості політичного лідера [434; 

435; 436]. 

Серед просодичних мовленнєвих параметрів важливе місце посідає ритм 

мовлення. Відомо, що тип ритму залежить від мови. У таких мовах як 

французька, іспанська, італійська, грецька тощо, кожному складу приділяється 

приблизно однаковий час, незалежно від того, чи є склад наголошеним чи 

ненаголошеним [425]. У цих мовах практично не відбувається скорочення 

ненаголошених голосних та практично немає редукції наголошених складів, 

які, як правило, промовляються за відносно рівні інтервали часу.  

У таких мовах як англійська, німецька, голландська, російська та деякі 

інші, відповідно до теорії часового наголосу складів, часові інтервали між 

наголошеними складами приблизно однакові, незалежно від кількості 

ненаголошених складів між ними, що загалом свідчить про схильність до 

ізохронії. У таких мовах ритм базується на більшій одиниці, ніж склад. Ця 

ритмічна одиниця називається ритмічною групою. Структурні склади в складі 

ритмічної групи утворюють піки промінантності [365]. 

Сприйняття часового наголосу в англійській мові є очевидним. Цей 

ефект особливо помітний завдяки редукції та скороченню голосних в 

ненаголошених складах. Завдяки змінам у довжині, висоті, гучності та якості 

голосних у наголошених складах вони сприймаються, як промінантні, на 

відміну від ненаголошених, що створює різкий, колючий ефект англійського 

ритму. 
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Основною одиницею ритму є ритмічна група (стопа, фонетичне слово), 

яку можна визначити як сегмент мовлення, що містить наголошений склад, 

який є ядром ритмічної групи, і прикріплені до неї ненаголошені склади. Серед 

фонетистів існує два альтернативних погляди щодо групування наголошених 

і ненаголошених складів. Згідно з першим поглядом групування ґрунтується 

на семантичному принципі: ненаголошені склади, як правило, тяжіють або до 

наголошеного складу одного слова, або до лексичної одиниці, з якою вони 

семантично пов'язані. Згідно з іншою точкою зору, ненаголошені склади, як 

правило, приєднуються до попередніх наголошених складів. Оcтання, 

енклітична, тенденція вважається більш типовою для англійської мови, хоча 

експериментальні дані показують, що тип поділу на ритмічні групи залежить 

від темпу і стилю мовлення. Енкліктична тенденція спостерігається в 

розмовному мовленні, в той час, як в повільному мовленні переважає 

семантична тенденція. 

Загальновизнано, що ритмічна група є основною одиницею ритму. Вона 

функціонує як така у всіх типах текстів. Але опис ритму не обмежується 

ритмічною групою. На думку А. М. Антипової [14], ритмічна структура 

мовленнєвого континууму є ієрархією ритмічних одиниць різного рівня. 

Ритмічність, створена взаємозв'язком лексичних, синтаксичних та 

просодичних засобів, позначає кожен текстовий сегмент: ритмічні групи, 

інтонаційні групи, фрази та фонопасажі. Важливим чинником, який регулює 

мовленнєвий ритм, є стиль мовлення. Таким чином, ритм має великий 

риторичний потенціал у публічних виступах. За загальним визнанням, він 

володіє великою естетичною цінністю в літературних текстах, особливо в 

поезії. 

Що стосується спонтанної бесіди, то її ритмічна організація буде дуже 

різною та може навіть спричинити ефект аритмічності у мовленнєвому ритмі. 

П. Роуч коментує подібні варіативні прояви наступним чином: 

« ... розмовляючи англійською мовою, ми відрізняємося тим, наскільки 

ритмічно ми говоримо: іноді ми говоримо дуже ритмічно (це характерно для 
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деяких стилів публічної розмовної мови), а в інший час ми говоримо аритмічно 

(тобто без ритму) – наприклад, коли ми зволікаємо або нервуємо. 

Таким чином, напружений ритм, можливо, характерний для окремих 

стилів мовлення, а не для англійської мови в цілому; хтось завжди говорить з 

певною мірою ритмічності, але ступінь змінюватиметься між мінімальними 

значеннями (аритмією) і максимальними (абсолютно напружений ритм)» 

[425]. Будь-який стиль мовлення має певний ритм, але характер і ступінь 

ритмічності відрізняються в різних стилях. 

За загальним визнанням, максимальна ритмічність спостерігається в 

поезії. У віршах ефект ритмічності створюється ієрархією ритмічних одиниць. 

Основні ритмічні одиниці в метричних віршах це стопи, рядок, строфа. Стопа 

утворюється наголошеним та ненаголошеним складом, що передує або слідує 

один за одним. Рядок містить одну або декілька інтонаційних груп з рівною 

кількістю стопів в них. На просодичному рівні ритм у рядку забезпечується 

аналогічною кількістю складів, їхньою темпоральною схожістю, спадним 

мелодійним контуром, максимумом тону та інтенсивності на початку, 

мінімумом тону та інтенсивності в кінці і заключною паузою. Ці параметри 

створюють стабільну ритмічну одиницю. Строфа має фіксовану кількість 

рядків [279]. 

Поезія здатна відтворювати живу особисту інтонацію автора та його 

поетичний голос, які втілюються в самій структурі вірша та його будові – у 

ритмічному русі і малюнках мелодійних наголосів, пауз і т. і. Поетична мова 

характеризується своєрідністю інтонації й особливим темпом, пов'язаним зі 

специфічною паузацією, у зв'язку з чим підсилюються змістове значення 

кожного слова та його питома вага в загальному контексті вірша. Крім того, 

поетична мова характеризується певною милозвучністю звучання.  

Віршовий ритм постає і через співвіднесення віршованих рядків як 

співмірних відрізків та виникає завдяки динамічному їх сполученню. У 

поетичному тексті ритм створює враження «плавності» або «стрімкості», 

інших ознак експресивності та привносить широкий діапазон експресивних 
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почуттів – від суму, гніву, сорому чи заздрощів до радості, почуття перемоги, 

щастя. Звичайно, ефект поетичного ритму створюється не лише просодією. 

Існує цілий ряд засобів, які сприяють цьому ефекту: рима, асонанс 

(повторення подібних голосних), алітерація (повторення подібних 

приголосних), повторення, синтаксичний паралелізм і таке інше. 

 

1.5. Особливості просодії питальних речень в драматичній 

радіовиставі 

 

Внутрішній монолог, як один з основних способів актуалізації 

внутрішнього мовлення, будучи штучною формою мовлення, завжди тяжіє до 

природньої форми спілкування – діалогу, що призводить до того, що в 

монологічному мовленні можуть бути використані звернення, риторичні 

питання, комбінації «питання-відповідь», тобто все те, що може підвищити 

комунікативну активність співбесідника-адресата, викликати його реакцію у 

відповідь [86;160;136]. Однак, дехто з дослідників вважає, що в твердженні 

про діалогічність будь-якого мовлення невиправдано змішуються дві 

принципово різні характеристики мовлення, перша з яких – по присутніх 

сторонах спілкування: одностороннє спілкування (один мовець говорить в бік 

слухача) – монолог, двостороннє спілкування (два і більше учасників 

спілкування послідовно говорять то в один, то в інший бік) – діалог. Друга 

характеристика – у напрямку адресації мовлення. Ця характеристика виходить 

з того, що мовлення завжди адресоване – або до зовнішнього слухача або 

читача, або до внутрішнього слухача або читача, тобто, до себе самого [54]. 

Діалогічність, на думку І. І. Гнатишиної, створюється за допомогою 

первинних (реплік-стимулів та реплік-реакцій) та вторинних (питання, 

звернення, наказовий спосіб та друга особа) діалогічних структур [96, с. 16]. 

Питальне речення має особливу функцію та роль в комунікації, оскільки 

воно використовується для отримання нової інформації та є базовим 

елементом для створення діалогу. Питання та відповідь являють собою два 
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взаємопов’язаних компоненти мінімального діалогу, які часто не можуть 

розглядатися окремо, тому, що імпліцитні сенси, що містяться в запитанні, не 

завжди очевидні в ізольованому викладі і виявляються завдяки репліці у 

відповідь [210, с. 94]. Ця зв'язність свідчить про діалогічність мовлення в 

цілому, його спрямованість на співрозмовника. Питання при цьому грає 

виняткову роль як у пізнавальній діяльності, так і в міжособистісній взаємодії 

людей. 

Питальне речення використовується не тільки в щоденному спілкуванні. 

Існують сфери переважного функціонування питань, такі як інтерв'ю, 

соціологічні опитування, допити в юридичній та судовій практиці. В кожній з 

цих сфер діють свої закони, що керують взаємозв'язком комунікантів, своїми 

характерними формулюваннями та тематикою питань. Для кожного з них 

характерний певний тип поведінки того, хто ставить питання, та його 

респондента. Основна відмінність перерахованих вище ситуацій від ситуації 

звичайного діалогу «питання-відповідь» полягає в визначенні ролей 

комунікаторів у всіх випадках інституційного використання питань. І той, хто 

питає, і респондент обмежуються рамками певної соціальної ситуації і не 

можуть мінятися ролями, на відміну від учасників звичайного діалогу, які 

використовують запитальне висловлювання не тільки для отримання 

інформації, але і для передачі інформації. 

Питальне речення є висловлюванням, яке має на меті спонукати слухача 

повідомити щось невідоме тому, хто запитує або репрезентується мовцем як 

таке, що вимагає з'ясування. Дослідженню вихідного судження, що міститься 

в питанні, а також невідомої інформації, на отримання якої власне і 

спрямоване питання, було присвячено багато робіт. Ця проблема піднімалася 

ще Ф. Беконом, який вважав, що у запиті на інформацію вже укладені певні 

знання, і відповідь на це є інформацією, яка хоча б частково вже відома тому, 

хто запитує, проте, представляється йому не в достатньому обсязі, і він запитує 

про абсолютні, істинні знання [68, с. 298]. 
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Основою для розробки сучасної типології запитань стали ідеї 

Г. Лейбніца. Так, він перший дійшов висновку про необхідність поділу питань 

на два типи, залежно від того, якої відповіді вони вимагають: відповіді, що 

підтверджує або спростовує інформацію, що міститься в питанні, або 

відповіді, що дає нову інформацію, на отримання якої спрямовано питання 

[183, с. 364–375]. 

Серед зарубіжних робіт багато досліджень з проблем інтонаційного 

оформлення питальних речень, присвячених переключенням до режиму 

запитань в мовленні за допомогою інтонації як контрасту зі ствердними 

реченнями. Іноді сама по собі інтонація може перетворити ствердження на 

запитання, проте дослідження інтонації питальних речень часто виключається 

як з дескриптивної фонетики, так і з інтонаційних моделей. Інтонація 

інтерогативів може відрізнятися в різних мовах, та різні типи запитань 

(наприклад, «wh», «yes / no» або «echo» питання) можуть мати багато 

різноманітних інтонаційних типів [402, с. 164–191]. На просодичному рівні це 

проявляється в тому, що, залежно від прагматичної функції мовленнєвого 

акту, інтонація питання може або підсилюватися за рахунок присутності 

емоційно-оцінного компоненту та наближуватись до окличної, або повністю 

перейти в окличну форму і, навпаки: при послабленні питальної спрямованості 

конструкції, інтонація може стати розповідною. 

Завдяки своїй здатності передавати надзвичайно широку гаму емоцій від 

простого здивування до невдоволення або навіть обурення, питальне речення 

часто виявляється навантаженим додатковими модальними відтінками. 

Подібна гнучкість питання як на формальному, так і на прагматичному рівнях, 

сприяє появі мовленнєвих утворень, які важко однозначно класифікувати, 

оскільки вони містять в собі ознаки двох і більше типів мовленнєвих актів. 

Більшість лінгвістичних досліджень за останні десятиліття, 

спрямованих на вивчення процесів комунікації, носять міждисциплінарний 

характер та залучають до своїх студій філософію, логіку, психологію та 

соціологію. В сучасному французькому філологічному середовищі велика 
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увага приділяється вивченню когнітивного та онтологічного аспектів 

питального речення. Прикладом тому є роботи Ф. Жака, Л. Апостеля, М. Мейє 

[397, с. 70–79, 340, с. 27–28; 413, с. 83–84], в яких питання і відповідь 

розглядаються, як базові поняття, пов'язані з пізнанням світу. Так, наприклад 

Л. Апостель і М. Мейє стверджують, що будь-яке твердження є відповіддю на 

цілий комплекс різних питань, тобто, стверджуючи що-небудь в усній або 

письмовій формі, ми відповідаємо на певне питання, про яке йде мова [там 

само]. М. Мейє також зв'язує поняття інтерогативу з поняттям проблеми, 

вважаючи, що будь – яка нествердна форма висловлювання виражає проблему, 

яка потребує вирішення. При запитанні такою проблемою є відсутність 

необхідної інформації у мовця. 

Незважаючи на те, що питанню як лінгвістичній проблемі у вітчизняній 

та закордонній лінгвістиці присвячена велика кількість робіт, у літературі 

відсутня детальна характеристика асиметрії «мовної форми та 

комунікативного змісту» як явища, що передбачає встановлення всіх 

комунікативних функцій питального речення та способів їх вираження. 

Найбільший інтерес представляють такі два аспекти інтерогатива як 

його формальні особливості та тип мовленнєвого акту, який він реалізує. 

Таким чином, інтерогатив як конструкція розглядається як з точки зору 

синтаксису та семантики, так і з позиції її ролі в комунікації. Ці два аспекти є 

найтіснішим чином взаємопов'язаними та взаємозалежними, а саме: 

структурно-семантичні характеристики речення визначають його функцію в 

мовленні і, навпаки, передбачувана мовленнєва функція змушує мовця 

користуватися тими чи іншими мовними засобами. Основними передумовами 

для появи непрямих смислів питального речення, на думку А. С. Хлепітько, є 

наступні властивості питального мовленнєвого акту: а) обов'язкова 

присутність компоненту – судження в питаннях; б) адресність питання; 

в) присутність ілокутивної сили питання; г) стимулюючого компоненту; 

д) адресності; ж) компоненту модальної оцінки, часто присутньої в питаннях; 

з) емоційність питання. Вищезазначені властивості полегшують перехід 
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власних запитань в непрямі мовленнєві акти. Ці особливості питання не тільки 

сприяють його переходу в інші типи мовленнєвих актів на прагматичному 

рівні, а й в комбінації синтаксичної конструкції з іншими типами речень на 

семантичному, синтаксичному та інтонаційному рівні. Так питальне речення 

легко вступає в відносини підпорядкування з розповідними чи спонукальними 

реченнями [314, с. 13]. 

У деяких мовах не існує морфолого-синтаксичних відмінностей між 

загальними питаннями та твердженнями, а для позначення питань 

послуговуються лише інтонацією. Так, в неаполітанському варіанті 

італійської мові вирішальне значення в сприйнятті режиму запитання відіграє 

кінцеве вирівнювання термінального наголосу [370, с. 251–254].  

У певних контекстних ситуаціях подібне можливо і для інших мов. Так, 

інтерогативність або ствердність речення в аналізованих інтерогативах з п’єс 

В. Шекспіра визначається лише просодично та за допомогою пунктуації:  

Cousin Hamley, you know the wager? (‘Hamlet’ Аct 3, scene 2). 

Thou wilt not murder me? (‘Hamlet’ Аct 3, scene 4). 

У голландській мові дослідниками було зафіксовано зв'язок між 

підйомом термінального тону та типом запитань. Зокрема, загальні питання та 

декларативні речення характеризуються термінальним висхідним тоном [392, 

р. 35–40]. 

Деякі інтонологи, вивчаючи просодію інтерогативів [382, р. 467–485], 

розглядають саме розмовне мовлення. В результаті аналізу питальних речень 

вони дійшли висновку про те, що термінальний висхідний тон є не дуже 

поширеним в загальних питаннях. Розглянувши просодичні риси спеціальних 

запитань у послідовній розмові «запитання-відповідь» в німецькій мові [431, 

р. 315–345], дослідники також зробили висновок про те, що інтонація може не 

бути системно пов'язаною з типом синтаксичної структури речення. 

Дослідник стверджує, що просодія – це незалежна система сигналізації, і 

описує просодію, як характерну сигнальну діяльність, яка оформлює речення, 

як питальне або, як ствердне [432, р. 231–270]. Аналізуючи інтонаційні моделі 
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німецьких слів в загальних та спеціальних питаннях в спонтанному мовленні, 

К. Колер [401, р. 205–214] перевірив гіпотезу про те, що термінальний підйом 

або спад інтонаційного контуру мають місце в обох синтаксичних структурах, 

однак у загальному питанні переважно існує тенденція до висхідного 

термінального тону (в основному з високим висхідним, а не низьким 

висхідним тоном), тоді як у спеціальних питаннях тон в основному був 

низхідним. Далі К. Колер встановлює, що в обох синтаксичних структурах 

підйом тону виражає «дружність, інтерес і відкритість до адресата, а падіння 

тону – байдужість, відсутність інтересу та категоричності» [401, р. 207]. Він 

також пояснює різницю розподілу між двома структурами з різними 

семантичними та прагматичними функціями. Спеціальне питання – це запит 

на інформацію та фактичні дані, в той час, як загальне питання запитує про 

рішення у адресата і, отже, більше орієнтоване на адресата. 

У дослідженні питальних речень, зібраних з великого корпусу даних 

спонтанного мовлення у шведській мові [370], термінальний висхідний тон 

розглядався, як сигнал до початку діалогу та зацікавленості до співбесідників 

поза межами інформаційного запиту. Термінальний висхідний тон мав місце в 

22 % висловлювань, насамперед, у зв'язку з термінальним фокусним 

наголосом. Перцептивні тести на сприйняття [370] показали, що піки високого 

пізнього фокусного наголосу в спеціальному питанні сприймаються, як більш 

дружні та соціально зацікавлені, ніж низькі ранні піки. У дослідженні 

використовували матеріал 30хв. телефонної розмови між знайомими людьми 

з наступним транскрибуванням діалогів. 

У своєму дослідженні просодії спеціальних питань, «wh-questions», 

група вчених з Канади Н. Хедберг, М. С. Жуан, Г. Емрах та М. Морган [391] 

з’ясували, що у 81 % випадків wh-питання реалізуються при низхідному 

ядерному контурі та 18 % при висхідному контурі. Різниця між низхідним та 

висхідним тоном питань корелює з відмінностями в їх дискурсивній функції. 

Низхідний контур запитання часто використовується для отримання більш 

детальної інформації про поточну тему, для відкриття нової підтеми або для 
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впливу на розвиток поточної теми. Висхідний контур питання найчастіше 

використовується для запиту про основну або довідкову інформацію, а також 

для уточнення непочутого. У результаті ретельного вивчення просодії та 

прагматики фактичних прикладів дослідниками було підтверджено, що 

спеціальні питання (‘wh-questions’), як правило, мають низхідний контур, а 

wh-питання-перепитування (‘echo-questions’), як правило, оформлені 

висхідним контуром. 

За останній час спроби дати визначення риторичного питання та описати 

особливості його функціонування здійснювалися в ряді робіт провідних 

російських та зарубіжних дослідників [118; 273; 91; 54; 69; 29; 321; 424 та ін.]. 

Розробка загальноприйнятої концепції «риторичне питання» до цього 

часу не знайшла свого рішення. Не існує єдиного підходу до виділення 

основних ознак риторичності. Відсутня, також, систематична характеристика 

структурних, семантичних та прагматичних особливостей риторичного 

питання; немає робіт, в яких досліджуються функції риторичного питання, 

його роль в логіко-семантичній структурі та в системі інтенсифікації 

висловлювань. 

Проблемі інтерогативного та не-інтерогативного вживання питальних 

речень, у тому числі риторичних питань, присвячено ряд дисертаційних та 

інших наукових досліджень [54; 224; 164; 287; 277; 171; 270; 303; 168 та ін.]. 

Однак, у існуючих трактуваннях риторичного питання простежується низка 

протиріч. В одних роботах риторичним питанням називають експресивно 

забарвлене заперечення [279, с. 395], в інших – ствердне повідомлення або 

заохочення [71, с. 138], в третіх – приховане твердження або заперечення [118; 

27; 273; 49; 29; 312; 424]. Власне, сам термін «риторичне питання» нерідко 

замінюється термінами «псевдопитальне речення», «неінтерогативно-вживане 

питальне речення», «експресивно-констатуюче запитальне речення», 

«помилковий запит», «уявне питання», «псевдопитання» [34, с. 308; 258; 108; 

321; 287; 277; 171]. 
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В різних дослідженнях розглядаються окремі аспекти питальних речень, 

які можуть інтерпретуватися, як риторичні питання. Так, в роботі 

JI. A. Остроухової [224] розглядаються виключно незайменникові питальні 

речення. Дослідження С. С. Котовської та Т. О. Сергєєвої присвячені ролі 

просодії в диференціації риторичного питання в німецькому діалогічному 

мовленні [168;270]. 

Виконуючи роль інтенсифікатора, риторичне питання (РП) має всі 

синтаксичні форми питального речення. Воно використовується як в 

монологічній, так і діалогічній єдності. В монолозі РП використовується, 

головним чином, в судженні або є елементом судження в складі інших 

композиційно-мовленнєвих форм, що беруть участь у утворенні логіко-

семантичної імплікації або антиімплікації, виражаючи причину, наслідок чи 

наслідок, протилежний очікуваному. Риторичне питання в діалогічній єдності 

використовується в ролі як ініціюючої репліки, так і репліки-відповіді: у ролі 

репліки-відповіді риторичне питання виражає як згоду, так і незгоду з 

ініціюючою реплікою. Формою висловлення згоди є афірмативність, що не 

збігається з ініціюючою реплікою, формою вираження незгоди–

афірмативності, що збігається з ініціюючою реплікою.  

Риторичність великої кількості РП вільна від контексту, оскільки вона 

визначається синтаксичною структурою РП та його внутрішньою семантикою. 

Риторичність контекстуально-залежних риторичних питань розкривається на 

фоні контексту різного обсягу, включаючи обсяг всього твору. 

Риторичне питання – це твердження або заперечення, майстерно 

перетворене у формально виражене питання, у якому реалізується інтенція 

констатації, проте без вираженого бажання отримати відповідь безпосередньо. 

В драматичному творі риторичне питання іноді використовується, як засіб 

відтворення діалогу з уявним співрозмовником і не розраховане на відповідь, 

тому, що вона може бути семантично конденсованою власне в самому 

запитанні. Найчастіше риторичні питання використовуються у випадках, коли 

відповідь очевидна для аудиторії, та мовцеві потрібно лише актуалізувати її 
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для звернення уваги або, коли відповіді взагалі не існує, наприклад: Have you 

eyes?(‘Hamlet’ Act 3, scene 4) тощо. Риторичне питання призначене викликати 

певну ілюзію діалогу. В діалогічній єдності РП використовується в ролі як 

ініціюючої репліки, так і репліки-відповіді, наприклад: Is it possible a cur can 

lend three thousand ducats?(‘Merch. of Ven.’ Act 1, scene 3). Риторичність тут є 

вільною від контексту, оскільки вона визначається внутрішньою семантикою 

самого абсурдного питання. 

У монолозі РП використовується як елемент судження в складі інших 

композиційно-мовленнєвих форм, що беруть участь у утворенні логіко-

семантичної імплікації або анти імплікації, виражаючи причину, наслідок чи 

наслідок, протилежний очікуваному, наприклад: What, weep you when you 

but behold our Caesar’s vesture wounded?(«The Tragedy of Julius Caesar» Act 

3, scene 2). 

Отже, питальне речення є невід’ємною частиною та співучасником 

комунікативного процесу і, як таке, містить безліч відтінків імпліцітної 

семантики. Просодичне оформлення питального речення грає неабияку роль  

в додаванні яскравих відтінків та емоційних барв в драматичне радіомовлення, 

яке, за відсутності візуального сприйняття, спирається саме на голосові 

можливості акторів. 

 

1.6. Риторичні прояви акторського виконання у радіовиставах 

 

Аналіз особливостей сценічного мовлення не можливий без розгляду 

загальних принципів ораторського мистецтва. Витоки красномовства як 

ораторського мистецтва походять з глибин соціокультурної історії людського 

суспільства. Батьківщиною ораторського мистецтва вважається Давня Греція, 

де воно називалося «царицею мистецтв» через високу ефективність впливу на 

суспільну свідомість та на розв’язання соціально-державних проблем.  

Риторика (від грецьк. rhetor – оратор) – універсальний принцип 

словесної культури, теорія ораторського мистецтва (красномовства), наука 
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про вміння говорити красиво, добре, відповідно до конкретної ситуації. 

Риторика, як одна із найдавніших наук, має ще й іншу назву – «елоквенція» 

або «ораторське мистецтво». М. В. Ломоносов, називаючи мистецтво 

красномовства «солодкомовством», дав визначення риторики, як науки 

говорити і писати красно про всяку матерію. А того, хто у цій науці вправний, 

назвав ритором [190, с. 155]. 

«Оскільки кінцевою метою риторичного мистецтва є переконання» [16, 

с. 59], то предметом ораторського мистецтва є ефективний вплив на аудиторію 

в процесі спілкування. Мистецтво ораторії (красномовства), як специфічний 

вид людської діяльності, пов’язаний із спілкуванням та мовленням, об’єднує 

ознаки як науки, так і мистецтва: як наука, воно спирається на певні правила і 

закономірності, що відображають мисленнєво-мовленнєву діяльність. Як 

мистецтво, воно передбачає особливий вид творчості, в якій головну роль 

відіграє особа оратора-виконавця. Особистість оратора розкривається, перш за 

все, через його мовлення, що є ключем до розуміння його природи та 

свідомості, яка «… відображає себе у слові, як сонце у краплині води», 

оскільки «осмислене слово є мікрокосм людської свідомості» [85, с. 352]. 

Оскільки публічний виступ – це свого роду видовище, спектакль одного 

актора – оратора, партнером якого є аудиторія, то ораторське мистецтво, 

невіддільне від сценічного мистецтва, є своєрідним різновидом художньої 

творчості, що вимагає втілення в промові певних принципів театрального 

мистецтва. Оратор є одночасно і вченим, і художником-творцем, успіх якого 

багато у чому залежить від рівня володіння елементами акторської 

майстерності і, в першу чергу, чіткості вимови. 

Ораторське мистецтво (як і власне мовлення) народилося у нетрях 

соціальних потреб, що виникли в області колективної (матеріальної і 

духовної) діяльності, і виявилося через злиття особистісних, духовних і 

соціальних інтересів ораторів, що прекрасно володіють майстерністю 

словесної дії та вміють найбільш точно висловити суть суспільних проблем і 

інтересів. Мистецтво ораторії являє собою особливий вид творчої діяльності, 
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подібне за своїми принципами реалізації і засобами виразності до 

театрального мистецтва. Отже очевидно, що досягнення висот в ораторській 

діяльності неможливе без оволодіння такими елементами акторської 

майстерності, як прийоми взаємодії з аудиторією, а також техніка мовлення, 

як головного засобу впливу на слухачів, бо «… хто бажає бути досконалим 

ритором, той мусить навчитися усіх знань і наук» [190, с. 155]. 

Риторика, як мистецтво пишномовства й переконання, посідає в театрі 

окреме місце, оскільки вона є сукупністю текстуального й сценічного 

повідомлення. У трактатах з риторики Квінтіліана та Цицерона ораторське 

мистецтво порівнюють з акторським. Доктрина презентації пластики та її 

пишномовності безпосередньо дотична до акторського мистецтва 

переконання [153]. Голосом оратора й актора керують принципи ясності та 

експресивності: погляд, позиції голови, жести, метою яких є підкреслити 

слова, а не матеріальний світ. 

Замість психологізації дискурсу з метою створення ілюзії його 

правдивості в ті часи акцентувався конструктивний і літературний характер 

тексту, розкривався його цілісний механізм: ритмічна декламація 

олександрійського вірша, наполягання на літературній архітектоніці фрази, 

штучна дистанція між текстуальним означальним (план вираження) і 

означеним (план змісту), демонстрація художнього засобу, сценічна 

візуалізація стосунків між персонажами, тобто фігури, які є «формою 

трагічної функції». Дикція актора була штучною, а його гра претендувала не 

на психологічну правдивість, а лише на її копіювання. Відтак мала місце 

абсолютна протилежність риторики переконання, коли актор усіма способами 

намагається підтримати спілкування з глядачем. 

Порівнюючи традиції театру часів В. Шекспіра з сьогоденням, 

дослідники відмічають, перш за все, глядацьку аудиторію [456]. На 

театральних майданчиках XVI–XVII століття не існувало поняття, так званої, 

«четвертої стіни» – уявної стіни між сценою та глядачами, які чітко 

усвідомлювали штучність того, що бачили, і їм подобалось, як руйнується 
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театральна ілюзія. Під час вистави вони мали змогу пересуватись, щоб краще 

бачити гру акторів, тому акторам доводилося якомога краще грати, 

змагаючись за увагу глядачів. До XVII століття театральні майданчики були 

відкритими і глядачі сиділи просто на сцені або в галереях за сценою. В п’єсах 

зі сценами, які відбувались в королівському дворі, глядачі часто приходили, 

щоб побачити монарха скоріше, ніж саму п'єсу. 

В. Шекспір, як і інші драматурги тих часів, усвідомлював очікування 

своїх глядачів і постійно грав і розмовляв з ними. Найбільш очевидно це 

спостерігається у монологах та репліках «в бік», де актори безпосередньо та 

довірливо звертаються до аудиторії, а також при переодяганнях героїв, явних 

та очевидних для аудиторії, але не для інших персонажів. Це створювало 

почуття, що аудиторія кепкує з персонажів  п'єси, ставлячи їх одночасно і 

всередину, і поза межі п'єси. Хор у п'єсі «Генріх V» закликає глядачів 

«говорячи про коней, уявляти, що вони бачать їх». Знаменита промова «Весь 

світ – сцена» в «Як вам це подобається» одночасно є і проявом популярної в 

той час аналогії «театр – це світ», і приводом для інтерактивних спілкувань з 

глядацькою аудиторією. 

Сучасна ж аудиторія під час вистави має сидіти і стримано сприймати 

руйнування «четвертої стіни». Специфічною рисою «Глобусу» було звертання 

акторів до глядацької аудиторії або навіть вихід під час спектаклю до глядачів 

на подвір'я, що і було справжнім включенням їх у спектакль. Архітектура 

«Глобуса» дозволяла артистам вільно спілкуватися з аудиторією, особливо з 

тими, хто знаходився в партері. Під час сцен з натовпом, наприклад, у виступі 

Антонія біля труни Цезаря, досить легко уявити глядачів частиною дії п’єси. 

Коли актор Марк Райленс в ролі Генріха V в театрі «Глобус» звернувся до 

англійської армії, один з глядачів вигукнув: «Ми з тобою, Гаррі!» 

І все ж найбільша різниця між театром часів В. Шекспіра та сучасним 

театром полягає в тому, що в ті часи не існувало режисера [там само], а актор 

неминуче ставав своєрідним режисером «самому собі». Це значною мірою 

було зумовлено тим, що кожен актор отримував не весь сценарій, а лише свою 
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«частину»: рядки разом з останніми чотирма чи п'ятьма словами актора, який 

говорив перед ним. Репетицій також не існувало в ті часи і актори самостійно 

запам'ятовували свої ролі, а більш досвідчені з них мали практикуватися з 

акторами-початківцями. Ця практика була викликана як необхідністю, так і 

практичністю: папір і свічки були дорогими, тому кожен актор мав мінімум 

паперових текстів і репетиції відбувались лише протягом світлого дня. Така 

трупа, як правило, ставила по шість п'єс на тиждень, що залишало їм на 

репетиції мало часу. 

Все це покладало обов'язок на актора самостійно керувати своєю грою, 

рухами та жестами на сцені. Текст п’єси подавав незліченну кількість 

маленьких сигналів акторові, які не обов'язково були у сценічних ремарках: 

слова Корделії «Ні, сер, ви не повинні ставати на коліна» (‘no, sir, you must not 

kneel’) і були власне підказкою про те, що Лір мав стояти на колінах перед 

нею, а слова Банко – «Сер, чому ви здригнулись, ви, мабуть, налякані ... ?» 

(‘Good sir, why do you start, and seem to fear … ?’) підказували актору-

виконавцю ролі Макбета, як реагувати на пророцтво відьом. 

Сучасні театральні компанії запозичили деякі акторські традиції XVI–

XVII століття, а саме: популярними стали вистави без репетицій, в яких 

кожному акторові надається лише його «частина ролі». Багато акторів та 

режисерів (Philip Bird, Patrick Tucker) стверджують, що це надає виставі 

відчуття життєвої сили та спонтанності, оскільки кожен актор точно не знає, 

про що говорить інший, і п’єса стає своєрідною екстенсивною 

непідготовленою грою.  

Ще однією важливою відмінністю у виконанні п’єс В. Шекспіра в його 

час і зараз є той факт, що на Шекспірівській сцені не було жінок-акторів – всі 

жіночі ролі виконували актори-чоловіки. Глядачі навіть інколи закохувались 

в акторів-хлопців, думаючи, що це жінка. В. Шекспір розігрував подібні жарти 

у таких виставах, як «Венеціанський купець», «Дванадцята ніч» і «Як вам 

подобається», де виконувалась роль жінки, замаскованої під чоловіка.  
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Ця практика останнім часом надихнула на появу ряду виконань із грою 

лише чоловіків, як, наприклад, в «Дванадцятій ночі», в якій Марк Райланс 

зіграв Олівію. Проте, такі постановки були розкритиковані за скорочення і без 

того незначної кількості жіночих ролей у В. Шекспіра та призвели до серії 

повністю жіночих постановок, а також до постановок, де більшість чоловічих 

ролей виконують жінки, як, наприклад, Максин Пік (Maxine Peake), яка грає 

Гамлета у виставі театру Manchester Royal Exchange. Деякі театри навіть 

ставлять «гендерно-гнучкі» постанови, наприклад, «Сон літньої ночі», де 

перемінені статі всіх персонажів п’єси [ibid]. 

Серед аналізованого матеріалу в роботі розглядаються фрагменти 

промов головних дійових осiб. На думку Н.С. Вербич, промова функціонально 

спрямована на досягнення наступних цiлей: 1) повідомлення про об’єктивні 

явища; 2) переконування та спонукання слухача до дії; 3) інформація про своє 

суб’єктивне емоційне ставлення, кожна з яких досягається певними засобами  

мовлення[73; 74]. Лінгвістичні розвідки, зокрема, А. А. Мецлера [199, с. 100], 

М. І. Скуленко [275, с. 174], Ф. С. Бацевича [42, с. 344], С. Д. Абрамовича [1, 

с. 460] аналiзують засоби досягнення емоційного впливу на слухача, оскільки 

кінцевим результатом публічного виступу є зміни у свідомості аудиторії або 

зміна переконань. Ступінь ефективного впливу промови проявляється 

безпосередньо зміною поведінки аудиторії або емоцiйними змінами, або 

ставленням слухачів до певних подій і реалій. З іншого боку, ефективність 

виступу також створюється завдяки  композиційно-стилістичній стрункості 

самого виступу, тобто, чіткого тематичного та логічного його структурування. 

Проте, ефективність виступу залежить не лише від змістовних фактів, 

викладених в промові, а й від власне самої форми викладу. Надважливу роль 

виконують у цьому процесі просодичні мовленнєві засоби, оскільки інтонація 

мовлення є як важливим носієм семантичних значень, так і засобом прояву 

емоційної експресивності [32, с. 244]. Ефективність інформативного 

мовлення, як відомо, багато в чому залежить від темпу, тембру, паузації, 

тональних змін, що є не лише зовнішніми елементами оформлення публічного 
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виступу, а й носіями значної семантико-прагматичної ролі у діалозі з 

аудиторією. Зокрема, на перцептивному рівні дистинктивними ознаками 

публічної промови є, на думку Н.С. Градобика, також «рекурентність пауз, 

наголос виділених складів, ритмічність, висотний рівень та діапазон ЧОТ та 

гучність. На акустичному ж рівні дистинктивними є середньоскладова 

тривалість і темп, часовий коефіцієнт фізичних пауз, частотний регістр, 

середньоскладова інтенсивність, середня тривалість виділених слів та 

ритмічних груп» [98, с. 13]. 

Аналіз специфіки залежності просодії функції впливу публічної 

промови від семантики тексту виявив наявність певних змістових 

актуалізаторів, які мають у якості просодичних ознак специфічні 

частотні,  динамічнi та темпоральнi характеристики [170; 73; 94]. 

Дослідники політичних текстів зазначають, що кожну з їхніх функцій - 

раціонального впливу або емоційого впливу, оформлено за допомогою 

комбінації певних просодичних засобів. Перші характеризуються 

уповільненим темпом, децентралізованим наголосом, високими показниками 

ЧОТ та паузами перед семантичними піками, для других - характерні 

прискорений темп, централізований наголос та високі показники ЧОТ» [44, 

с. 13]. 

На думку Н.С.Вербич [74], існують просодичні одиниці, які 

допомагають вирізняти функції впливу або регулятивні функції в мовленні. 

Ще з початку XX ст. дослідники–фонетисти висловлюють припущення щодо 

існування  такої окремої інтонаційної одиниці, що має наступні назви: 

інтонаційний варіант, інтонаційна конструкція, просодема, інтонаційна 

модель, інтонема тощо. Дехто вважає, що інтонема є результатом 

узагальнення інтонаційних якостей, так чи інакше пов’язаних зі значенням 

висловлювання [315, с. 161]. На думку iнших, iнтонема - це стерeотипна 

синтаксична iнтонаційна модель [126, с. 127]. Інтонема може також 

визначатись, як «пучок значень окремих просодичних величин» [215, с. 18–

21]. Узагальнюючи, слід сказати, що інтонему в основному трактують, як 
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певну релевантну просодичну модель звучання, яка виконує функцiю 

переконування та має специфічні частотні, динамічні й темпоральні 

мoдифiкацiї.  

Як відомо, в сценічному мовленні «сама структура художнього тексту, 

наявність в ньому мовних планів персонажів надає широкі можливості для 

включення в текст елементів та цілих фрагментів розмовної мови» [38, с. 140]. 

Однак, в мові художньої літератури існують свої обмеження у використанні 

цих засобів та принципів їх трансформації. У сценічних монологах ступінь 

прояву індивідуальних якостей актора підкорена задачі створення художнього 

образу, його естетичній інтерпретації, що, звичайно, робить його в чомусь 

несхожим на образ, створений іншим актором. Озвучений художній монолог 

демонструє значну  кількість емотивних проявів, таких як радість, обурення, 

переляк, сум, сором, образи тощо, за допомогою різноманітних 

зображувальних просодичних засобів. Так, один актор, передаючи певний 

емоційний стан, наприклад, образи або суму, віддає перевагу використанню 

тональних, часових та темпоральних модифікацій. Інші актори користуються 

ускладненням конфігурації термінального тону, підсилюючи тим самим 

значення, що передається термінальною частиною речення. В дослідженні 

Є. А. Нушикян, присвяченому вивченню експресивності художнього тексту як 

наслідку його емоційної насиченості, емоційний стан суму на просодичному 

рівні виражався за допомогою часових показників (збільшення довготи 

звучання всіх структурних елементів висловлювання), зниженням гучності 

(зменшення рівня інтенсивності) та зниженням рівня ЧОТ [221, с. 62–63]. 

Отже вибір актором індивідуального стилю в сценічній мові проявляється в 

паузації, тональних модифікаціях, гучності, темпі мови та тембрі, акцентуації 

ключових (тематичних) слів, ядерних слів в тематико-смислових центрах та 

експресивно-виділених ділянках. 

Попри загальновизнаний факт важливості впливу власне акторського 

виконання, неможливо пройти повз важливість  концепції саме режисера та 

особливостей бачення ним театральної постанови, оскільки він часто 
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представляє певний новаторський театральний напрямок, оригінальну 

естетичну модель або ж, навпаки, належить до усталених театральних 

традицій. Ці фактори  безпосередньо впливають на створення сценічного 

образу, а інколи і повністю визначають стиль виконання, в цілому та стиль 

мовлення актора, зокрема, протягом усього спектаклю та мають братися до 

уваги при аналізі стилю сценічного мовлення. 

Виконання акторів, що репрезентують реалістичну лінію в сценічному 

мистецтві, просякнуте бажанням розкрити психологічну основу п’єси, на 

відміну від акторських виконань класичного напрямку, які мали володіти 

прийомами декламації, вміти модулювати свій голос в залежності від 

необхідних почуттів, знати, які жести слугують для демонстрації певного 

емоційного стану героя, вміти гарно рухатись по сцені, тобто вміти показувати 

зовнішню, твердо зафіксовану, умовну форму «пристрасті». 

Кожен автор творить в певну епоху і «стилізовано» відбудовує в своєму 

творі певний історичний час (теперішній, минулий або ж футуристично-

фантастичний). При аналізі стильових особливостей сценічного мовлення 

необхідно враховувати  той факт, що мовленнєвий стиль визначається 

комбінаціями певних голосо-мовленнєвих характеристик: широтою або 

компактністю голосових засобів; здібностями актора до мовленнєвої 

характерності або їх відсутністю; орфоепічною гнучкістю або негнучкістю, 

тобто інваріантною або варіативною здібністю до вимови  звуків залежно від 

сценічних завдань[138]. 

В історії досліджень сценічного мовлення неодноразово робились 

спроби аналізувати аудіо записи з голосами відомих людей. Особливо великий 

внесок в цю справу зробив С. І. Бернштейн, який в середині минулого століття 

зауважив: «Феномени звучання за природою своєю швидкоплинні, вони не 

зберігаються, якщо їх не перетворити в матеріальну річ за допомогою запису. 

Наш час із колосальною швидкістю витісняє з життя велику кількість її 

звукових проявів, замінюючи їх новими звучаннями. Як старе так і нове 

потребує фіксації» [51, с. 11–13]. Найстаріші в історії радіозаписи було 
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зроблено та збережено  ще в 30-40 роках минулого століття,завдяки винаходу 

радіо та поступовій появі розважальних програм та радіоспектаклів. Пройшло 

ще багато часу, поки було розроблено нові комп’ютерні програми, які нарешті 

дали змогу проводити не лише перцептивні, але й експериментально-

інструментальні дослідження інтонаційно-мелодичних особливостей 

мовлення в діахронії. Усе це в свою чергу робить можливими подальші 

розвідки в царині стилевої ідентифікації сценічного мовлення. 

Найпопулярнішою антологією радіо-драматичних постанов 30–40 років, 

які коли-небудь транслювались по радіо, стала серія аудіо записів, створених 

американським актором та режисером Орсоном Уелсом, який брав участь у 

кожному, з керованих ним, радіо-шоу і як ведучий, і як актор. Більшість 

радіоспектаклів були постановками творів класичної та сучасної літератури. 

Загальновідомо, що, хоча акторське виконання і виглядає 

непідготовленим, сценічне мовлення є, навпаки, підготовленою дією, оскільки 

за його допомогою створюється мовленнєва характеристика персонажа, його 

емоційний образ. Особливості акторського мовлення слугують створенню 

специфічних рис  характеру героя та зумовлені певним сюжетом та образом.  

Сценічне мовлення змінювалось упродовж усієї історії театру, разом з 

появою нових творчих напрямів та законів театральної гри [там само]. Так, 

закони еллінської класичної декламації залежали як від структурних 

особливостей, так і архітектури театральних споруд того часу, які очевидно 

вимагали своїх специфічних законів акторської гри. Починаючи з епохи 

класицизму, еллінська манера гри змінилась в суворі правила урочистого, 

ритмізованого стилю сценічного мовлення, з широкими статичними жестами, 

які символізували усю умовність театрального дійства [там само]. 

Поступова трасформація театральної гри та стилю сценічного мовлення 

від  романтичного до реалістичного та, особливо, до натуралістичного стилю 

призвела до зближення його з розмовним, надаючи йому певної подібності до 

мовленнєвого звучання реального повсякденного життя. В свою чергу, ця 

тенденція відкрила перед акторами величезні творчі можливості передачі 
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через індивідуалізоване мовлення персонажів складних відтінків характерів і 

психологічних типів. Було сформовано нові принципи сценічного мовлення, 

пов’язані з логікою сюжетної лінії конкретного драматичного твору. 

Становлення та розвиток режисерського театру додало творчих можливостей 

у трактовці спектаклів та обумовило значну різноманітність у баченні 

сценічних творів. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У сучасній лінгвістиці дискурс розглядається, як когнітивно-

комунікативний процес, як багатокомпонентне ціле, яке створюється безліччю 

спеціально відібраних і поєднаних певним способом мовних одиниць, що 

слугують будівельним матеріалом для мовленєвих актів. Велика кількість 

підходів до вивчення трактувань дискурсу, а також різномаїття сучасної 

комунікації призвело до появи «новинного дискурсу», «політичного 

дискурсу», «наукового дискурсу», «радіодискурсу» та «теледискурсу» та 

інших різновидів. 

Розважальне радіо, як різновид драматичного словесно-звукового 

мистецтва, виникло в період з 1930 по 1943 роки з появою та поступовим 

розвитком технічних засобів радіомовлення. Розважаючи та інформуючи 

слухацьку аудиторію, воно виконувало надзвичайно важливу соціальну роль. 

Цей період часу, що називається Золотою Ерою радіо, характеризується 

створенням безлічі сценаріїв та літературних творів для радіотранслювання. 

Збережені аудіозаписи театральних постанов того періоду зафіксували 

унікальне звучання акторських виконань, з їхніми неповторними фонетико-

інтонаційними особливостями звучання. 

Радіомистецтво характеризується особливими умовами сприйняття, 

серед яких головною є відсутність візуального ряду, певна «невидимість» 

того, що відбувається в п’єсі. Особливої важливості набуває емоційне та 

осмислене актором виконання, а також різноманітні акустичні ефекти, 
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оскільки радіопостановка, позбавлена візуальних образів, тяжіє до 

мовленнєвих «образів»,створених акторами під час виконання в студії, перед 

мікрофоном.  

Розгорнутість монологічного мовлення призводить до специфічної 

адресної спрямованості, оскільки реципієнт інформації поступово перетворює 

його на діалог. Той факт, що монолог тяжіє до діалогу, призводить до того, що 

в монологічному мовленні використовуються не тільки звернення,а й питання 

та відповіді, які є двома взаємопов’язаними компонентами мінімального 

діалогу, оскільки семантика інтерогативу в ізольованому викладі не завжди є 

очевидною і проявляється лише завдяки репліці у відповідь. 

Провідна роль у презентації сценічного мовлення, монологічного або 

полілогічного, належить саме просодичним засобам. Для ефектної презентації 

та досягнення максимального емоційного впливу актор має застосувати усі 

свої індивідуальні якості. Особливо визначною є роль інтонаційного 

компоненту у питальному реченні. Інтонація інтерогативу може як значно 

підсилювати емоційну окличність, так і послабляти питальну спрямованість 

інтерогативу. Зокрема, різниця між низхідним та висхідним тоном питань 

корелює з відмінностями в їх дискурсивній функції. Низхідний контур 

інтерогативу часто використовується для деталізації інформації, для відкриття 

нової підтеми або для розвитку поточної теми. Висхідний контур інтерогативу 

найчастіше використовується для запиту про інформацію, а також для 

уточнення непочутого. Спеціальні питання, як правило, мають низхідний 

контур. Емоційна складова інтонаційних контурів інтерогативів полягає в 

тому, що підйом тону зазвичай виражає дружність, інтерес і відкритість до 

адресата, а падіння тону є характерним для зображення байдужості, 

відсутності інтересу та категоричності. 

Просодичні властивості монологічного сценічного мовлення 

характеризуються, перш за все, таким специфічним та надзвичайно важливим 

компонентом просодії як паузація, яка виступає не тільки, як засіб 
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забезпечення членування тексту сценічного монологу, а й значною мірою, як 

засіб привертання уваги та підвищення емоційності висловлювання. 

Серед проявів індивідуальних переваг актора слід зазначити тональні та 

темброві модифікації. Характерною рисою сучасного сценічного мовлення 

також є колоквіальність, яка віддзеркалює тенденції до зображення реальної 

розмовної мови на сцені, з нечіткою або неправильною вимовою та появою 

граматично незавершених фраз. З іншого боку, на інтонаційну структуру 

сценічного мовлення також впливає цілий комплекс екстралінгвістичних 

чинників, серед яких провідне місце обіймає контекст в цілому та, зокрема, 

конкретна сюжетна ситуація.  

Діахронічний підхід до вивчення особливостей сценічного мовлення 

робить обов’язковим розгляд конкретних творчих напрямів та акторських 

шкіл в історичному плані. Сценічне мовлення та гра розвивались та 

змінювались під впливом часу та конкретних творчих напрямків. Еллінська 

класична декламація була сформована під впливом структурних особливостей 

античної драми та театральної архітектури, зі спектаклями на відкритих 

майданчиках. З часом, у європейському сценічному мистецтві, в епоху 

класицизму, особливості еллінської декламації трансформувалися в урочисте 

співучомовлення з широкими статичними позами. 

Від сучасних театрів театр «Глобус» часів В. Шекспіра, перш за все, 

відрізнявся характером глядацької аудиторії. Глядачі та актори, 

усвідомлюючи умовність театрального дійства, могли вільно рухатись та 

жартувати один з одним під час вистави. Відсутність режисури та репетицій 

унеможливлювали повне усвідомлення акторами сюжету п’єси, яку вони 

грали, оскільки, не маючи усього тексту на руках, їм доводилось грати 

«наосліп». Крім того, усі ролі, і жіночі, і чоловічі, виконували чоловіки, що 

додавало ще більшої умовності всьому дійству. 

З розвитком романтичного, а потім реалістичного й, особливо, 

натуралістичного театру, манера сценічної гри та мовлення змінювались, 
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зблизившись з розмовною та звичайною, надаючи їй певну подібність до 

реального життя та повсякденної дійсності. 
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКПЕРИМЕНТАЛЬНО- 

ФОНЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. Основні напрями сучасних фонетичних досліджень 

 

Розвідки останніх років в галузі лінгвістики свідчать про зростання 

інтересу до питань фонетики в цілому й просодії зокрема. Фонетика, як галузь 

лігвістики про мову, відіграє вагому роль як в теоретичному, так і в 

практичному плані. Завдяки застосуванню нових експериментальних методів 

інструментальної обробки даних відкрились нові можливості для фонетики, 

яка стала однією з найбільш точних наук серед інших мовних дисциплін. 

Екперимент став важливим прийомом у дослідженні фонетичних явищ. За 

допомогою цифрової обробки звукового мовлення він підтверджує або 

спростовує, отримані раніше, емпіричні припущення. 

Серед експериментально-фонетичних досліджень останніх часів слід 

зазначити студії, присвячені фонетико-просодичним характеристикам 

емоційного мовлення. Окремі питання специфіки актуалізації емоційного 

мовлення досліджувались на матеріалі різних мов у фундаментальних працях 

як вітчизняних [144; 167;  219; 221; 6; 9; 50; 73; 94; 103; 102; 119; 167; 181; 187; 

222; 226; 232; 239; 252; 262; 263 та ін.], так і зарубіжних вчених [12; 20; 77; 

129; 134; 147; 185; 212; 324; 429; 433; 350; 357; 358; 361; 371; 378; 383; 390; 

409; 449 та ін.]. 

Визнання того факту, що мовна інтонація є дискретним явищем, поклало 

початок новому етапу в розумінні суті процесів, що відбуваються на 

надсегментному рівні мови. Проте, багато питань, пов’язаних із загальними 

принципами виділення та класифікації одиниць інтонації, взаємозалежності 

тону та наголосу, співвідношення інтонаційного та синтаксичного рівнів мови 

залишаються поза увагою дослідників [313]. Фонетисти досліджували окремі 

аспекти просодії емоційного мовлення, а саме мовленнєві кореляти емоційних 
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станів при імітаційній реалізації їх акторами в лабораторних умовах [130; 167; 

221]. Також проводились дослідження спонтанного мовлення людини в стані 

емоційної напруги через зміни, що відбуваються під впливом цього стану в її 

мовленні і поведінці [77; 185; 219].  

У зарубіжній лінгвістиці серед напрямків дослідження актуалізації 

емоцій у мовленні досить популярним є розгляд емоційного мовлення за 

допомогою сучасних програм синтезу штучного мовлення. Переважна 

більшість зарубіжних досліджень в сфері просодії виконуються задля 

вдосконалення власне комп’ютерних програм (Дж. Гансен, 2002, 

П. Віттенбург 2002), опрацювання та синтезу мовлення (К. Пал’єр, 2000, 

А. Катлер, 2001, Н. Кемпбе, 2000, А. Закі, 2001). Основним завданням 

подібних програм є діалог людини і комп’ютера, а також полегшення процесу 

пізнання та навчання [447, с. 1–6]. 

Дослідження мовленнєвих параметрів емоційності є однією з важливих 

проблем експериментальної фонетики. Значна частина сучасних досліджень в 

царині мовленнєвих характеристик торкається аналізу функціональних 

особливостей просодії та зв’язку інтонації з семантико-стилістичним 

наповненням тесту, що промовляється. 

Складною та не завжди однозначною залишається роль інтонаційних 

засобів у вираженні емоційних станів. Будь-який емоційний стан 

простежується на сегментному та надсегментному рівнях і за допомогою 

інтонації завжди передається емоційний стан мовця та специфічні дані його 

індивідуального мовлення [144,с. 78]. 

Усі сучасні дослідження просодії емоційного мовлення передбачають 

обов’язкове використання комп’ютерної техніки та спеціальних 

багатофункціональних програм аналізу та синтезу мовлення. За допомогою 

аналітичних досліджень, що виконуються комп’ютерними та 

інструментально-цифровими методами, з’являється можливість верифікувати 

особу за голосом та визначити особливості її емоційного стану. 
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Комп’ютерні програми дозволяють проводити якісний мовленнєвий 

аналіз, обробляючи аудіо записи аналого-цифровим способом, завдяки чому 

дослідник може отримувати значення тональних характеристик, показників 

швидкості, дані висоти основного тону тощо. Ці програми дозволяють 

виокремлювати, визначати та вимірювати певні тональні характеристики, 

фрагменти висловлювань, слова або навіть звуки, змінювати їхню гучність 

тощо, а також робити спроби перетворення та синтезу тексту в аудіо текст 

[414; 447, р. 1–6; 343, р. 32–35]. 

Завдяки появі подібних програм та розробці нових приладів з’явилась 

можливість проводити дослідження для детального аналізу акустичного 

звучання [35;189]. Експериментально-фонетичні методи досліджень також 

широко використовуються для фоноскопічних експертиз, що сприяє 

вирішенню експертних завдань в галузі криміналістики [89]. За допомогою 

подібних комп’ютерних програм можна не лише ідентифікувати особу за 

голосом, а й визначити її емоційний стан [132]. 

У вітчизняній лінгвістиці часів незалежності просодичні характеристики 

емоційно забарвленого мовлення досліджували С. Алексенко 

(висловлювання-вибачення) [6], О. Алексієвець (засоби інтенсифікації 

висловлювань) [7, с. 248–255], Н. Георгієва (просодія переконування) [94, 

c. 101], С. Дорда (висловлювання-каяття) [109, р. 5], С. Іванова 

(висловлювання-здивування) [140, с. 54], А. Калита (фонетичні засоби 

актуалізації смислу емоційного висловлювання) [144, с. 145], Н. Ланчуковська 

(інтонація в реалізації іронії) [181, с. 14], В. Олінчук (функція інтонації в 

емоційній оцінці) [222, с. 310], Є. Снєгірьова (висловлювання турботи та 

критики) [278], Я. Федорів (висловлювання-невдоволення) [300, с. 145], 

Т. Янчева (висловлювання-захоплення) [338, с. 14], Е. Андрієвська 

(інтонаційне вираження категорії згоди / незгоди) [10, с. 5–9]. 

Увага лінгвістів сьогодні прикута, зокрема, і до особливостей 

просодичного оформлення діалогу. Так, С. В. Матвєєва [197], О. В. Микулич 

[201], Е. О. Нушикян [221], І. А. Свінторжицька [269], Л. А. Мойсенок [207], 
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А. В. Кучер [180], В. А. Пономарчук [241] досліджували висоту тону та 

інтонаційні малюнки діалогічного мовлення. Окремі елементи тональної 

організації просодії: висхідний тон та його функціонування в межах діалогу 

дослідили Н. А. Кузнєцова [177] та К. А. Місуно [205], висхідно-нисхідний – 

І. Ю. Павловська [225], низхідно-висхідний – Л. З. Путілова [253]. Просодія 

питальних речень була об’єктом досліджень Р. С. Трохіної [296], 

З. В. Кузьмицької [178] та інших. 

Просодія емоційного мовлення також є об‘єктом сучасних лінгвістичних 

досліджень. Проаналізувавши фізико-акустичні складові просодичних рис 

емоційної ідентифікації, вчені в результаті аудиторського аналізу та 

опитування аудиторів зробили висновок щодо можливості або неможливості 

акустичної і перцептивної ідентифікації певних емоцій [345, р. 17]. 

Потенційно засобами просодичного виділення емоційного забарвленого 

тексту, що звучить, можуть слугувати такі просодичні параметри: мелодичний 

пік, максимальний тональний діапазон, переривання шкали, ядерний тон, пік 

гучності, підвищення гучності на фокусній одиниці порівняно з попереднім 

елементом, зниження гучності на наступному за фокусною одиницею 

елементі, пауза, протяжна вимова та різні види прискорення [451, р. 190; 115, 

с. 14; 117, с. 241]. 

Сучасних студій з просодії емоційного мовлення українською мовою 

порівняно мало [73, с. 14]. Експериментальний корпус вищезазначених 

досліджень складається переважно з аудіофрагментів художніх творів, 

лінгафонних, інтерактивних комп’ютерних курсів та відеокурсів, тобто 

базується на акторській або дикторській імітаційній реалізації емоційного 

мовлення. 

Вивченням фонетико-просодичних характеристик мовлення залежно від 

різноманітних соціальних статусів мовців – статі, віку, професії, 

комунікативної ситуації спілкування тощо – займались дослідники в галузі 

фоностилістики: О. Д. Петренко [233, с. 7–9], Л. І. Прокопова [252, с. 294–

296], Е. Ш. Ісаєв [142, с. 15], Д .А. Петренко [231, с. 20], Т. І. Шевченко [328, 
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с. 130], С. В. Гайдучек [87, с. 31], М. П. Дворжецька [103, c. 206], С. В. Чечель 

[320, с. 135], Т. І. Саєнко [264, с. 15], С. А. Новицький [218, с. 14], 

Е. Нурахметов [220, с. 23], Anders L. Ch. [339, р. 34–35.], Barra R. [345, р. 433–

456], Barth-Weingarten D. [346, р. 91–124], Bazarbayeva Z. M. [347, р. 226]. 

Одним із перспективних напрямів фоностилістичних студій стали 

дослідження особливостей мовлення політичних лідерів. Просодичні 

характеристики та вербальні і невербальні засоби апелятивності у виступах 

політичних лідерів стали об’єктом дослідження Н. В. Петлюченко [2009, 

с. 464], яка проаналізувала мовні психотипи особистості та вплив харизми на 

стиль мовлення. А. О. Артюхова дослідила просодію риторичних фігур в 

мовленні політичних лідерів [21, с. 20], а І. В. Рудик [263, с. 19] – специфіку 

просодії англомовної проповіді та інші. 

Особливості соціолінгвістичних характеристик просодії також 

привертають увагу дослідників. Так, Л. С. Козуб [163, с. 10], а також 

І. О. Лисичкіна [187, с. 9] проаналізували та систематизували особливості 

просодії англомовного дискурсу телереклами та інваріант інтонаційної моделі 

реалізації тексту англійської телереклами. Н. І. Задоріжна [119] дослідила 

вплив гендерного аспекту на просодію аудіореклами. 

Важливий внесок було зроблено вченими в дослідження саме у галузі 

соціофонетики, завдяки проведенню порівняльного аналізу як фонетичних, 

так і просодичних якостей регіональних діалектів Великої Британії [304, с. 79–

86; 251, с. 13], оскільки діалектні та регіональні відмінності мовлення є одним 

із проявів фонетико-просодичної варіативності.  

Ще одним із напрямів сучасних фонетичних студій є дослідження 

проблеми штучного білінгвізму та іншомовного акценту. Так, аналізуючи 

англійську мову, як мову глобального спілкування, вчені відзначають 

практичне зникнення англійської класичної вимови, а натомість появу, так 

званої, фонологічної толерантності або системи допустимої варіативності 

вимови [88, с. 133–146; 90, с. 127–164; 260, с. 179; 67, с. 19]. Проблемам 
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білінгвізму як мовного та соціального явища в Україні присвятили свої 

дослідження С. Узунов (2014), І. Шкоріна (2015), Н. Совтіс (2015) та ін. 

Інтерференцією просодичних показників займалась Ю. М. Захарова 

[121], яка виявила ідентифікаційні просодичні ознаки не носіїв англійської 

мови та інтерферентні та гендерні особливості їх мовлення. Д. С. Бородіна 

також досліджувала механізм фонетичної інтерференції на матеріалі дансько-

англійських білінгвів [63, с. 11]. Досить цікавим виявилось дослідження 

інтонації в лінгвістично неоднорідній аудиторії, яке показало, що в результаті 

мовного контакту у білінгвів можуть створюватись унікальні гібридні риси, не 

властиві для монолінгвів [30, с. 11]. 

Проте, фонологічна інтерференція розглядається лінгвістами 

здебільшого лише на сегментному рівні, залишаючи за межами проблеми 

просодичної інтерференції [80;112;113;242]. 

Сучасні мовознавці звертаються також і до проблеми компаративного 

аналізу просодії різних мов. Компаративним аналізом інтонації емоційно 

забарвленого мовлення займались А. О. Лєбєдєва [182], О. Ф. Пилипенко 

[239], Е. І. Мирзоєв [204], Г. М. Мухитдинова [211], В. М. Федорова [303], 

Л. Д. Ревтова [255], П. Н. Войцеховський [81], В. Г. Волошин [82]. Останнім 

часом увага дослідників-лінгвістів була прикута і до окремих компонентів 

інтонації. Так було проаналізовано особливості функціонування просодичних 

засобів в актуалізації ритмічної структури навчального тексту [260; 60; 372, 

р. 1513–1528]. Дослідниками також вивчалась роль паузації в делімітації 

мовленнєвого континууму [232, с. 15], особливості просодії в інформаційних 

текстах телевізійного мовлення [95], а також рівень впливу мелодійного 

компоненту на інтонаційні контури [339, р. 34–35; 347, р. 226] та інтонаційні 

характеристики тексту [453, р. 1, 454, р. 25].  

Інтерес сучасної лінгвістики до просодичних параметрів оформлення 

зумовлений необхідністю дослідження взаємодії просодії з іншими мовними 

засобами та ролі інтонаційного оформлення як регулятора інформаційного 
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потоку, з притаманною йому, логіко-смисловою динамікою у сприйнятті 

мовленнєвої комунікації [331, с. 224; 245, с. 7].  

 

2.2. Характерні фонетичні особливості поетичного стилю 

В. Шекспіра 

 

В. Шекспір, великий майстер форми, вражає надзвичайно складними і 

яскравими прикладами звукових повторень, досягаючи цим яскравості 

художнього зображення. До них, у першу чергу, відносяться рідкі у 

англійській літературі того часу приклади, так званої, повної алітерації, коли 

кожне наголошене слово в рядку вірша починається одним і тим же звуком: 

They bore him barefaced on the bier(‘Hamlet’ Act IV, scene 5), Frighted with false 

fire forest of feather (‘Hamlet’ Act III, scene 2), That lived, that loved, that liked, 

that look'd with cheer(/Midsummer Night’ Act III, scene 1). 

Спостереження показують, що у творах В.Шекспіра алітеруються всі 

англійські приголосні звуки, а також звукові комбінації -sk-, -sp-, -tr-, -pl-, -cr, 

-shr-, які виступають, як нероздільні елементи. Причому повторення 

розміщуються необов'язково лише на початку слова: The croaking raven doth 

bellow for revenge (‘Hamlet’ Act III, scene 2); Moist star(‘Hamlet’ Act I, scene 1); 

Nastysty (‘Hamlet’ Act III, scene 4); A little more than kin, and less than 

king(‘Hamlet’ Act I, scene 2). 

Рима також сприяє підсиленню ефекту ритмічності в творах 

В. Шекспіра. Так, Гамлет говорить:  

More relative than this: the play’s the thing 

Wherein it’ll catch the conscience of the king (‘Hamlet’ Act II, scene 1). 

Ще один приклад рими в словах Офелії:  

Take these again; for to the noble mind 

Rich gifts wax poor when givers prove unkind (‘Hamlet’ Act III, scene 1). 

Відомий англійський фонетист Бен Крістал висунув цікаву гіпотезу про 

іншу, відмінну, вимову деяких слів часів В. Шекспіра, що можна перевірити 
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лише за допомогою римування слів у віршованих фрагментах шекспірівських 

п’єс. Так, у фрагменті “I do believe you think that now you speak.But what we do 

determine oft we break” (‘Hamlet’,ActIII, scene 2) актори тих часів, на думку 

Бена Крістала, скоріше за все, римували слова speak та break. «Римування слів 

cheek, break та deck свідчить про те, що слово speak в той час мало декілька 

варіантів вимови», вважає Б. Крістал [369]. 

У першій половині свого творчого шляху у віршованих драмах у 

В. Шекспіра початок мовлення співпадав із початком рядка, а закінчення – з 

його кінцем. Проте,коли він почав змальовувати складніші характери і тонші 

психологічні риси, знадобилася й інша техніка вірша і, обриваючи мову 

персонажа у середині рядка, він відразу ж передавав репліку іншій дійовій 

особі, за допомогою чого досягав безперервності діалогу. Створювалось 

враження, що персонаж перехоплює розмову і продовжує її без паузи або із 

незначним інтервалом. Новою манерою В. Шекспір користувався тоді, коли 

хотів створити враження стрімкого темпу розмови.  

Шекспір зробив білий вірш гнучким засобом своєї поезії. Він був 

невичерпно різноманітний у ритмічних малюнках мови персонажів, 

створюючи усі можливі ефекти.  

Ритм може формуватися за рахунок довгих та коротких складів (античне 

віршування), а також за рахунок їх кількості (силабіка), за рахунок принципу 

наголошеності та ненаголошеності складів (силабо-тоніка) та за рахунок 

наголосів у вірші (тонічне віршування). За всіх випадків віршовий ритм постає 

співвіднесенням віршів, як співмірних відрізків, та виникає завдяки 

динамічному їх сполученню. 

Ритм притаманний як прозі, так і взагалі людському мовленню, яке 

пов'язане із вдиханням та видиханням, які є ритмічними за визначенням, а 

відтак – і з паузами, котрі почленовують мовленнєвий потік на окремі 

одиниці, що включає в себе один ударний та один або кілька неударних. 

Якщо в поетичному мовленні під ритмом розуміють закономірне 

чергування у часі подібних явищ та впорядкований рух, то у прозі, де ритм 
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менш помітний, чергуються лише словосполучення і речення (синтагми). 

Маючи звукову природу, віршовий ритм є більш виразним. У прозі ми можемо 

спостерігати певну ієрархію ритмічних структур. Основним елементом ритму 

є ритмічна група (один наголошений склад з ненаголошеними складами, 

прикріпленими до нього), які зливаються в інтонаційні групи та утворюють 

фрази та фонопасажі. Подібність просодичної організації цих текстових 

одиниць створює ефект регулярності. Таким чином, в прозі інтонаційна група, 

фраза і фонопасаж мають ряд спільних рис у своїй просодичній організації: 

початок ритмічної одиниці характеризується тональним і інтенсивним 

максимумом і зменшенням темпу; кінець ритмічної одиниці помічений 

паузою, тональним та інтенсивним мінімумом та спадними термінальними 

тонами. Отже, саме просодія формує ритмічність прозаїчного тексту, що 

читається вголос[279]. 

Манера ритмічного оформлення своїх драматичних творів 

В. Шекспіром є однією зі складових його драматургії. Борис Пастернак, який 

перекладав В. Шекспіра, так писав про особливості його стилю та ритму: 

«Ритм лежить в основі шекспірівських текстів і є першоосновою його поезії. 

Розмір підказав Шекспіру частину його думок, слова з його афоризмів. 

Рушійна сила ритму визначила розмір питань та відповідей в його діалогах, 

швидкість їхнього чередування, довжину та короткість монологів» [цит. за 

133]. Для стилю В. Шекспіра характерні наступні риси: «…його драми 

глибоко реалістичні за духом. Їх виконання по-розмовному природнє в місцях, 

написаних прозою, або коли шматки віршованого діалогу пов'язані з дією або 

рухом. В інших випадках потоки його білого вірша підвищено метафоричні» 

[там само]. 

На думку Б. Пастернака, проза Шекспіра закінчена і завершена. «Вона 

написана геніальним коміком-деталістом, що володіє таємницею стислості і 

даром передражнювання всього цікавого і дивовижного у світі. Повна 

протилежність цьому – область білого вірша у Шекспіра» [цит. за 133], який 

царює у більшості творів Шекспіра та є головною віршованою формою у 
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трагедіях від «Юлія Цезаря» і до «Тімона Афінського». Розміром білого 

вірша Шекспіра майже незмінно є п’ятистопний ямб. 

У трагедіях, хроніках і більш пізніх драмах рима залишається лише у 

двовіршах, що відокремлюють сцени одну від іншої. Рання віршована мова 

Шекспіра була дещо формальною, негнучкою і кожен рядок являв собою 

закінчену частину фрази або досить закінчену думку [11]. 

Згодом він виробив більш плавну форму білого вірша. Пауза наприкінці 

рядка зникала або ставала непомітною. Це досягалося тим, що думка не 

закінчувалася у цьому рядку, а переходила на інший, що призводило до втрати 

рядком самостійного ритмічного оформлення. Ритмічною одиницею стає ціла 

низка рядків і паузи виникають за змістом мовлення, незалежно від того, 

закінчився рядок чи ні [289]. 

Віршована форма, аж до створення власне художньої прози в Новий час, 

була незмінним інструментом перетворення слова в мистецтво. Незвична 

організація мови, властива віршу, виявляла та засвідчувала особливу 

значущість і специфічну природу вислову. Спочатку поезією іменувалося 

мистецтво слова взагалі, оскільки вважалось, що всі словесні твори повинні 

виголошуватися, співатися, декламуватися. Отже, в сценічному мистецтві 

переважали віршована і, близькі до неї, ритміко-інтонаційні форми. Прозою ж 

називали всі нехудожні словесні твори: філософські, наукові, публіцистичні, 

інформаційні, ораторські тощо. 

Поступово художня проза, починаючи з епохи Відродження, ставала 

визнаною формою мистецтва, що не поступалась красі поетичного слова та 

естетиці поетичної завершеності. 

Прозовий текст принципово відрізняється від віршованого, оскільки 

ритм у прозі, не володіючи стійкими кількісними характеристиками, має свої 

специфічні риси. Ритм прозового художнього тексту, будучи одним із 

специфічних проявів просодії прози, прискорюється або уповільнюється 

залежно від самого руху оповідання. Слово в прозі має образотворчий 

характер; з іншого боку, в ліричній поезії не можна не помітити образної 
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вишуканості слів. Для поезії характерною є єдність авторського слова і слова 

персонажа, співставного з авторським; вона переважно монологічна. Між тим 

проза наскрізь діалогічна, вона вбирає в себе багатообразні, несумісні один з 

одним «голоси» [40]. 

Епічна та лірична драматургія може бути написана як поезією, так і 

прозою, хоча, переважно, епічні композиції бувають створені в прозовій 

формі, а ліричні твори пишуться в формі поетичній. Інколи в прозаїчних 

епічних творах зустрічається, так звана, ритмізована проза, характерними для 

якої є емоційна та лірична напруженість, схвильованість та поетична 

образність. Ліричні запитання, вигуки, повторення певних музичних прийомів 

надають додаткової образності, що і пояснює вибір автором саме ритмізованої 

прози. Окремо слід зазначити верлібр як різновид вірша, ритмічна єдність 

якого ґрунтується на відносній синтаксичній завершеності рядків і на їх 

інтонаційній подібності [290]. 

У п’єсах В. Шекспіра нерідко зустрічаються діалоги або ж навіть цілі 

сцени, написані прозою. Прозою описано сцени щоденного життя та комічні 

епізоди. В хроніках сцени при дворі та в замках феодалів, а також на полях 

битви, написані білим віршом.У ранніх комедіях навіть веселі, дотепні бесіди 

і сварки між особами високого звання мають віршовану форму. Тільки в мові 

персонажів «низького» плану В. Шекспір використовує у цих комедіях прозу. 

Хоча проза поета зазвичай відрізняється великою компактністю, вона 

зовсім не виключає образності. У прозаїчній мові персонажів В. Шекспіра 

можна помітити і тонке використання риторичних фігур, і поетичну 

образність. Особливо вдало використовує В. Шекспір прозу для створення 

каламбурів та всіляких дотепних ситуацій [325]. 

У трагедіях, наприклад в «Гамлеті» та «Королі Лірі», Шекспір також 

іноді користувався прозою. Герої цих п’єс Гамлет та Лір (перший в уявному, 

а другий у справжньому безумстві) – особливо багато говорять прозою [290]. 

Таким чином, у трагедіях проза є одним із засобів характеристики 

душевного стану персонажу і його особистості в цілому. Разом з тим 
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В. Шекспір користується прозою і для збагачення палітри емоційних 

тональностей у п’єсі. В «Гамлеті», наприклад, спостерігаємо три мовні стихії: 

поетичне мовлення головних героїв, проза Гамлета, а також текст п’єси 

«Вбивство Гонзаго» у виконанні заїжджих акторів. Цікаво прослідкувати, як 

у другій сцені другого акту, найбагатшого на прозу, В. Шекспір перемежовує 

цю форму мови, привносячи пихатий, патетичний монолог у віршованій 

формі, потім повертається до прози і наприкінці акту звертається ще раз до 

поезії з поетичним монологом Гамлета до Гекуби. 

Слід визначити, що хоча прозаїчна мова органічно входить у складну 

структуру мови комедій і трагедій В. Шекспіра, у цьому відношенні у нього 

немає суворої закономірності. Можна лише наводити різні приклади 

використання або прози, або вірша і кожен раз причину звертання до 

прозового мовлення слід виводити не з яких-небудь загальних для усіх п’єс 

принципів, а з конкретного аналізу особливостей твору, адже лише у будові 

самої п’єси можна знайти обґрунтування переходу від вірша до прози. 

Власне, сама по собі проза В. Шекспіра також по-своєму ритмічна. 

Двадцять вісім відсотків текстів п’єс драматурга написані у прозі. У деяких 

п’єсах, текст яких є формальним та сповненим пафосної риторики, вся п’єса 

написана віршованою формою, тоді як у побутових і соціальних п’єсах велика 

частина тексту є прозаїчною. В.Шекспір часто переходить з прози на поезію і 

навпаки, навіть в межах однієї сцени. Такі переходи часто зроблені, як натяк 

для актора щодо зображення особливостей характеру персонажа. І хоча можна 

чекати, що В.Шекспір використовуватиме віршовану форму для романтичних, 

піднесених пасажів, а прозу – для натуралістичних або приземлених, це не 

завжди так. У В.Шекспіра не існувало певних чітких правил переходу він 

прози до поезії. У «Генріху ІV», наприклад, політичні сцени написані у 

віршованій формі, а сцени у таверні для простих людей – прозою, що є 

очевидним і більш-менш зрозумілим випадком. У «Венеційському купці» 

Шекспір використовує прозу для меркантильної Венеції і вірш для 
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романтичних сцен у Бельмонті. І все ж, досить часто він порушує ці правила 

[289]. 

Загалом слід сказати, що дуже часто у шекспірівській прозі стільки ж 

поетичності, скільки і у віршованих уривках, оскільки і його проза, і поезія 

несуть однаково сильну емоційну енергетику.  

 

2.3. Методологія та алгоритм проведення експериментально-

фонетичного дослідження 

 

Серед методів дослідження мовленнєвого матеріалу, задля його 

подальшого теоретичного осмислення та систематизації, методи аналізу 

звукового мовлення слід віднести до числа найбільш плідних та досконалих 

в теорії та практиці лінгвістичного аналізу в цілому. В полі зору багатьох 

закордонних та вітчизняних вчених є пошук та розробка новітніх методів 

фонетичних досліджень, зокрема Дж. Брауна [356] та його співавторів, 

Д. Крістала [368], П. Роуча [425], Ф. Карра [359], Г. М. Вишневської [80], 

Т. І. Шевченко [329], Н. І. Сосніної [2016] та інших. Методи 

експериментальних досліджень в фонетиці та фонології відрізняються 

великим розмаїттям та багатством ідей, зумовлених науково-теоретичними 

установками та практичною спрямованістю визнаних світових 

фонологічних шкіл: 

1) Московської фонологічної школи (опозиційно-морфемний метод); 

2) Ленінградсько-Петербурзької фонологічної школи (метод ізолювання); 

3) Празької функціональної школи (метод опозицій); 4) американської 

дескриптивістики (дистрибутивний метод) [359]. 

Експериментальні (інструментальні) методики фонетичних 

досліджень можна умовно поділити на наступні три групи: 

1) акустичні, які досліджують фізичні характеристики звуків 

мовлення (осцилографія, спектрографія);  
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2) соматичні, що реєструють та фіксують рухи органів мовлення 

(палатографія, рентгенографія, фотозйомка, відеозапис, 

кінорентгенографія, оптико-волоконна ендоскопія, комп’ютерний аналіз 

артикуляції, електропалатографія, електромагнітне випромінення та 

комп’ютерна томографія, електроміографія, комп'ютерне артикуляційне 

моделювання);  

3) перцептивні, що аналізують сприйняття певних фонетичних явищ 

носіями мови, що включають роботу з аудиторами, реципієнтами [425].  

Вищезазначені методики фонетичних досліджень знаходяться в 

тісному зв’язку з трьома видами аналізу експериментального матеріалу: 

акустичним (з використанням звукоаналізуючих комп’ютерних програм 

для аналізу акустичних та соматичних характеристик звукового мовлення); 

аудитивним та аудиторським (із залученням аудиторів та експертів для 

аналізу та сприйняття аналізованого матеріалу) [62]. 

Методологічно експериментально-фонетичне дослідження можна 

розділити на пошук та підбір матеріалу, аудиторський аналіз, перцептивний 

аналіз, акустичний аналіз, статистичну обробку та інтерпретацію отриманих 

статистичних даних.  

Сьогодні експериментальна фонетика розвивається як наука, що 

запозичує методологію та прийоми дослідження із суміжних наук – 

акустичної фізики, когнітивної психології, інформатики, штучного 

інтелекту і т. і. У дослідженні звучання поєднуються два основних 

методологічних підходи – аудиторський або перцептивний підхід та 

інструментарний, за допомогою різноманітних комп’ютерних програм 

(Wave Surfer, Sound Forge, Sound Analyzer, Speech Analyzer, Praat, Sound 

Editor, Wave Assistant). Подібні комп’ютерні програми значно розширюють 

технічний потенціал можливостей дослідження акустичної фонетики, що, в 

свою чергу, робить аналіз просодії системним, більш точним та 

багатокомпонентним. 
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У процесі комплексного дослідження мовних явищ найважливішим 

способом отримання даних про живу мову, включаючи її фонологію, 

морфологію, семантику, синтаксис, а також питання мовної норми, мовного 

спілкування, є використання експериментальних методів. Об'єктом 

експериментальних досліджень є мовлення людини, яка породжує текст, 

сприймає тексти і виступає, як інформант для дослідника. В нашому 

дослідженні об’єктом експериментального аналізу є аудіозапис носіїв мови - 

акторів, які виконують певний фрагмент драматичного твору, а саме – 

питальне речення. 

Експериментальна фонетика поступово перетворюється на точну науку, 

де широко використовується цифрова обробка мовлення. Аналіз акустичного 

аспекту просодичних особливостей усного мовлення базується на 

перевтіленні мовленнєвих коливань в електричні, а в кінцевому рахунку у 

візуальне зображення, яке представлене у вигляді спектрограм, осцилограм та 

інтонограм. 

Значними є технічні можливості комп’ютерних програм Speech 

Analyzerта Praat, найпоширеніших програм для аналізу звукового мовлення. 

За їхньою допомогою проводяться дослідження з проблем вивчення просодії 

емоційного усного мовлення. Ці програми вдосконалюються, поступово 

з’являються їхні нові версії.  

Для проведення фонетичного експерименту було здійснено збір 

фонетичних даних. Спочатку необхідно було визначити та виокремити 

текстові фрагменти постанов, що власне стали об’єктом аналізу. Для цього їх 

було локалізовано в паралельних аудіозаписах, створено базу даних для 

подальшого компаративного розгляду та визначено загальну кількість 

матеріалу для репрезентативності вибірки. 

Проведення аудитивного та електроакустичного аналізу включало 

визначення аудиторами  основних типів інтерогативів, представлених у 

виборці. На цьому етапі стало можливим зробити попередні висновки щодо 

дотримання акторами нормативних мелодичних шкал. У подальшому було 
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засвідчено проаналізовані аудіо записи та їх графічні зображення, а саме, 

ідентифікувано тип мелодичної шкали і термінального тону та підтверджено 

відповідність зроблених в роботі замірів.  

Аудиторами виступили Джейсон Кумар Гупта (PhD, ABD, Professor of 

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

Електроакустичний аналіз передбачав дослідження таких просодичних 

параметрів, як діапазон ЧОТ (у півтонах) та середні показники максимальної 

та мінімальної ЧОТ, локалізація максимуму та мінімуму ЧОТ, діапазон 

інтенсивності (у децибелах) та середні показники мінімальної та максимальної 

інтенсивності, локалізація максимуму й мінімуму інтенсивності, показники 

середньоскладової тривалості висловлювань (у мілісекундах), тривалість пауз 

(у мілісекундах). 

Дослідження акустичних характеристик здійснюється на комп’ютері 

HP – DESKTOP – 88H0F85 Intel ® Pentium ® CPU N3710 @ 1,60 GHz (ОЗУ – 

4,00 ГБ) із залученням сучасних комп’ютерних програм Speech Analyzer 

Version 3.0.1., WaveSurfer 1.8.8p4. та Praat 6.0.37. 

Застосування експериментальних методів у дослідженні мовних 

процесів зробило можливим використання статистичних методів при 

плануванні експерименту і обробці його результатів. Отримані результати 

перцептивного та акустичного аналізу оформлено у вигляді таблиць (див. 

Додатки). Для адекватної лінгвістичної інтерпретації отриманих даних 

застосовуються прийоми та методи математико-статистичної обробки 

числових значень на основі комп’ютерної програми Microsoft Excel.  

Загальна тривалість звучання експериментального матеріалу 

становить близько 19 годин, помножених на 5 варіантів звучання = 90 годин 

(2065 Мб пам’яті). 

Проаналізований матеріал представлено в електронному вигляді на 

диску, що додається до тексту дисертації, а також в Додатках. На 

електронному носії також подано додаткову інформацію щодо аналізованого 

корпусу.  
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У нашій роботі за основу діахронічного аспекту дослідження було 

взято аудіозаписи монологів з радіопостановок п’єс Шекспіра. Всього в 

Інтернеті існує від 10 до 12 п’єс або уривків п’єс Шекспіра або монологів, 

що датуються періодами 1936–1944 років. Нижче наводимо повний перелік 

аудіоматеріалів за участю Mercury theatre, що послужили основою для 

порівняльного аналізу з більш сучасними інтерпретаціями. 

Таблиця 2.3.1 

Перелік аудіоматеріалів (у виконанні Mercury theatre), що послужили 

основою для дослідження 

Рік запису Назва твору Тривалість звучання 

1936 

 

1944 

Hamlet (part 1) 

Hamlet (part 2) 

00:29:43 

00:29:58 

00:05:28 

1937 

1938 

Twelfth Night 00:59:16 

01:25:47 

1938 

1938 

1938 

1944 

Julius Caesar 00:40:41, 

01:29:44, 

01:06:45, 

00:07:13 

1938 The Merchant of Venice 01:46:25 

1940 Macbeth 01:18:03 

00:01:54 

1944 Henry V 00:09:00 

1944 Romeo and Juliet 00:05:20 

1944 Richard III 00:04:44 

1944 Richard II 00:06:56 

1946 King Lear 08:50:38 

Виконавцями ролей в трупі Меркюрі Сіетер були відомі актори Орсон 

Веллс (Orson Welles), Рей Коллінз (Ray Collins), Джозеф Коттен (Joseph 

Cotten), Джордж Кулоріс (George Coulouris), Мартін Габел (Martin Gabel), 

Норман Ллойд (Norman Lloyd), Агнес Мухед (Agnes Moorehead), Пол Стюарт 

(Paul Stewart), Еверет Слоан (Everett Sloane), Хірам Шерман (Hiram Sherman), 

Джон Віллард (JohnA. Willard), Гровер Бургес (Grover Burgess), Джон 

Хойсрадт (John Hoysradt), Стефан Шнабель (Stefan Schnabel), Еліот Рейд 

(Elliott Reid), Вільям Моурі (William Mowry), Вільям Алланд (William Alland), 
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Джордж Даті (George Duthie), Артур Андерсон (Arthur Anderson), Евелін 

Аллен (Evelyn Allen), Мюріел Брасслер (Muriel Brassler) та інші. 

Слід зазначити, що вказані в таблиці твори В. Шекспіра було записано в 

адаптованому та скороченому для радіопрезентації вигляді. Так, відомого 

монологу Гамлета «To be or not to be», наприклад, взагалі в цій колекції не 

було в наявності, отже, в цілому він відсутній і в нашому матеріалі 

дослідження.  

Відносно вищезазначених аудіозаписів було виконано подальший відбір 

матеріалів для їхнього діахронічного порівняння. Задля цього спочатку були 

виявлені хронологічно найближчі записи, які були б співставні з наявними, 

базовими творами. Іншими словами, далеко не всі п’єси В. Шекспіра стали 

об’єктом нашого дослідження, а лише ті, що були записані в тридцяті-сорокові 

роки минулого століття і є фактично найстарішими записами, що збереглися 

та представлені в електронному вигляді в Інтернеті. Повний та співставний 

об'єм наступних, хронологічно найближчих версій, відшукати виявилось 

досить важко, оскільки вони також, в свою чергу, по-своєму «скорочувалися» 

кожним з наступних виконавців. 

Хронологічно наступними до базових записів Mercury Theater  

(30–40 роки минулого століття) аудіо матеріалами виявилась серія Living 

Shakespear series, записана в 1962 році. Ця серія, в свою чергу, також включала 

скорочені аудіо версії, а отже тексти аудіозаписів для компаративного аналізу, 

які мали бути співставними, а значить, однаковими, ставали об’єктивно ще 

коротше. В таблиці також показані окремі аудіо матеріали, які за роками свого 

аудіозапису можуть бути віднесені до цього ж періоду, наприклад, аудіозапис 

«Юлія Цезаря» 1952 року (Oregon Shakespeare festival) або «Річарда ІІІ» 

1946 року. 

На наступному етапі було проведено відбір аудіо запису в Mercury 

Theater та аудіозаписів Living Shakespear series, тобто періодів 1930–1952 та 

1960–1978 років. 
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Перцептивний аналіз звучання зазначених реалізацій текстів 

В. Шекспіра дозволив висунути припущення, що відносно просодичних 

проявів період радіодрами 1930–1952 років є, в основному, гомогенним, тобто 

таким, де основні показники інтонаційних та фонетичних показників можуть 

вважатись однотипними.  

Запис «Річарда ІІ» 1960 року або виконання Річардом Бертоном 

«Гамлету» в 1964 році разом з рештою записів, включаючи Living Shakespear 

series (див. табл. 2.5.2), ми відносимо до періоду 1960–1978 років. 

Незважаючи на те, що, як виявилось, найсучасніші аудіозаписи творів 

Шекспіра є повними, а не скороченими, нам все одно довелось аналізувати їх, 

«скорочуючи» до розмірів перших версій для релевантного компаративного 

аналізу з базовими, скороченими версіями Mercury theater 1930 років.  

Третім періодом аудіозаписів Шекспіра для радіо є період 1990–

2012 років. Серед новітніх матеріалів, які застосовувались для 

компаративного аналізу з Mercury theater – колекція ВВС Collection, Archangel. 

Таблиця 2.3.2 

Перелік корпусу аналізованих аудіо матеріалів радіопостановок 

Шекспіра в хронологічному порядку 
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12th night         
 

Julius Caesar          

Merchant of 
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Macbeth          
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Henry V          

Richard III          

Richard II          

King Lear          

Romeo and 

Juliet         

 

 

Як бачимо, аудіоматеріали аналізованих п’єс або фрагментів мають 

чотири або п’ять варіантів звучання. В основу діахронічного дослідження 

лягли  найдавніші з наявних аудіозаписів радіодрам В.Шекспіра у виконанні 

MercuryTheatre. 

 

2.4. Статистичний аналіз експериментально-фонетичного 

матеріалу 

 

У процесі подальшої обробки даних використовувались абсолютні та 

відносні показники ЧОТ, дані загальної та відносної тривалості фрагментів, 

швидкість мовлення, кількість, тривалість та якість пауз з особливостями їхньої 

локалізації, отримані під час електроакустичного аналізу. Усі отримані дані в 

цифровому вигляді було занесено до таблиць, переведено у відносні показники – 

проценти, для подальшого компаративного аналізу.  

Метою статистичного аналізу є з’ясування того, чи існує діахронічна 

варіативність просодичних особливостей акторських реалізацій у межах 

англомовного дискурсу радіовистави.  

Крім того, для компаративного аналізу аудіозаписів груп виконавців 

історично різних періодів часу було обраховано усереднені показники значень 

ЧОТ, швидкості мовлення, локалізації піків інтенсивності та паузальних 

особливостей. 

Співставлення відповідності мелодійного контуру, характерного для 

певного типу інтерогативу в нормативному виконанні, з реальним звучанням, 
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дозволило виявити кількість реалізацій, де просодична норма є обов’язковим до 

виконання правилом, а також кількість випадків реалізацій, в яких цю норму 

було порушено. 

ЧОТ, а також інші параметри просодії усного мовлення вимірюються за 

допомогою даних, які в автоматичному режимі надаються програмою Praat. Ця 

програма надає можливість розглянути та дослідити наступні графіки: 

осцилограми, спектрограми, показники ЧОТ, інтенсивність тощо. Усі графіки 

можуть бути включені в текстовий документ або збережені для аналітичного 

порівняння. Програми Speech Analyzer та Praat виділяються серед інших 

продуктів аналізу мовлення своїми широкими можливостями. У першу чергу, це 

пов’язано з тим, що Speech Analyzer та Praat мають можливість накладання однієї 

візуалізації звуку на інший, що є дуже доречним для тих, хто самостійно вивчає 

іноземну мову. Можна також розділити мовлення диктора на фрагменти, 

наприклад, на слова або речення, для чого можна скористатись засобами самої 

програми, вибравши відрізок у будь-якій із візуалізацій. 

Завдяки цій програмі візуалізація змін ЧОТ є абсолютно очевидною. За 

допомогою інтонограми можна заміряти основні показники ЧОТ, локалізацію 

піків ЧОТ, максимуми та мінімуми змін руху основного тону. Можна, також, 

дослідити форму хвилі мелодійного контуру. Вона показує зміну амплітуди 

звукової вібрації в часі. Частота звукової вібрації людського мовлення дуже 

висока, тому більшість звуків виглядають суцільними. Тут можна оцінити такі 

часові параметри, наприклад, як тривалість голосних, характеристики гучності 

(інтенсивність), логічний наголос. Абсолютні значення ЧОТ в нашому 

дослідженні подані в герцах. Інтенсивність мовлення, яка є корелятом гучності, 

вимірюється за допомогою децибелів.  

Послідовне застосування експериментальних методів в дослідженні мови 

і мовних процесів зробило необхідним використання статистичних методів при 

плануванні експерименту і обробці його результатів. Застосування 

статистичного аналізу є невід’ємним етапом проведення експериментально-

фонетичного дослідження. Обчислення цифрових параметрів здійснюється 
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методами математичної статистики [223, с. 92; 228, с. 168], базуючись на 

репрезентативній вибірці із генеральної сукупності. Статистичний аналіз має на 

меті з’ясування залежності варіативності мовленнєвих реалізацій від певних 

показників, таких, як історичний період часу виконання або інших чинників. 

Найбільш узагальненим показником, який характеризує типовий рівень 

варіюючої ознаки, є її середня частота, що обчислюється за формулою: 

, 

де  – значення варіюючої ознаки,  – кількість значень варіюючої ознаки, 

–кількість варіант [там само]. 

Характерною особливістю середньої частоти є той факт, що у ній 

взаємно компенсуються індивідуальні відмінності частот, зумовлені дією 

випадкових факторів, та узагальнюються типові риси досліджуваного явища.  

Репрезентативна вибірка повинна мати досить великий обсяг, якого б 

вистачило для вірогідних висновків про генеральну сукупність, її властивості 

і характеристики. Показниками, що характеризують репрезентативність 

вибірки, є розмах варіації, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт 

варіації та показник відносної похибки дослідження. 

Розмах варіації (R) є найпростішим із показників варіації, що 

характеризує репрезентативність вибірки та показує амплітуду варіюючої 

ознаки, тобто різницю між найбільшим та найменшим значенням ознаки: 

, 

де – максимальне значення, а – мінімальне значення варіюючої ознаки 

у вибірці. 

Розмах варіації визначається діапазоном зміни характеристик явища, що 

досліджується. Крайні значення  та у цьому показнику випадають не 

часто, тому це необхідно враховувати при інтерпретації результатів.  
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Для більш точного дослідження найчастіше використовують показник 

середньоквадратичного відхилення (σ), який показує, на яку величину від 

середньої можуть відхилятися частоти: 

. 

Чим менше середньоквадратичне відхилення, тим більш однорідною є 

вибірка і тим повніше середня частота характеризує усю сукупність, що 

аналізується.  

Відносним показником, що характеризує середню частоту, є коефіцієнт 

варіації ( ), який показує, яку долю середньої частоти  складає 

середньоквадратичне відхилення: 

. 

При 33 % сукупність є однорідною, а середнє значенняє типовою та 

надійною її характеристикою [223, c. 40]. 

Статистичні характеристики вибірки, у тому числі репрезентативної, 

завжди обчислюються з певним відсотком похибки, тобто, з певним 

відхиленням від того значення, яке може бути одержане при суцільному 

обстеженні всієї генеральної сукупності. Тому, при аналізі статистичних 

характеристик вибірки була обчислена відносна похибка дослідження: 

, 

де, К – константа, що виражає довірчу ймовірність ( = 1,96 за умови 95 % 

довірчого інтервалу) [228, c. 61]. 

Якщо припустити, що абсолютні частоти розподілені нормально, тобто, 

коли вони відповідають нормальному закону розподілу, то 95,5 % абсолютних 

частот знаходяться у межах: 

. 
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З метою визначення істотності статистичних розбіжностей вибірок, 

зазвичай використовується критерій Стьюдента[див. 228, c. 75]: 

, 

де  – середня частота аналізованої одиниці у першій вибірці,  – середня 

частота цього ж явища у другій вибірці,  – кількість абсолютних частот у 

першій вибірці, – кількість абсолютних частот у другій вибірці. 

Зібрані сукупності фонетичних даних вибірок за допомогою критерію 

Стьюдента перевірялися на нульову гіпотезу шляхом їхнього попарного 

зіставлення. Якщо між ними спостерігалися статистично істотні розбіжності, 

то нульова гіпотеза відкидалася і робився висновок про те, що вони належать 

до різних генеральних сукупностей [див. 228, с. 11].  

Скориставшись методами математичної статистики в нашому 

експериментально-фонетичному дослідженні, ми змогли врахувати усі 

особливості зібраного мовленнєвого матеріалу та зробити відповідні висновки 

щодо високого ступеню репрезентативності виборки, що аналізується. 
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Висновки до другого розділу 

 

Переважна більшість  сучасних зарубіжних досліджень у сфері просодії 

емоційного мовлення передбачає обов’язкове використання комп’ютерної 

техніки та спеціальних багатофункціональних програм аналізу та синтезу 

мовлення. Метою створення цих програм є пошук  потенційних можливостей 

діалогу між людиною та комп’ютером та полегшення пізнавальних та 

навчальних процесів. За допомогою аналітичних досліджень, що виконуються 

комп’ютерними та інструментально-цифровими методами, також з’являється 

можливість не тільки визначити особливості емоційного стану людини, а й,  

навіть, верифікувати особу за голосом. 

Завдяки збереженим в інтернеті аудіозаписам радіовистав 30-40 років 

минулого століття, з’явилась можливість проведення аналітичного 

співставлення звучання акторських виконань відомих п’єс В.Шекспіра в 

діахронії. Поєднання результатів перцептивних спостережень з точними 

інструментальними даними, отриманими експериментальним шляхом, є 

одним з найперспективніших підходів до встановлення факту наявності змін у 

фонетичному звучанні в діахронічному плані. Таким чином, вдається виявити 

варіативні та інваріантні показники максимумів ЧОТ, діапазону ЧОТ, 

темпоральних показників та особливостей паузації на інструментальному 

рівні для подальшого компаративного аналізу з відповідними фрагментами, 

записаними в історично різні періоди часу. 

Різне трактування дослідниками понять «інтонація» та «просодія» 

призводить до певної невизначеності. Інтонацією називається складне явище, 

що формується значними флуктуаціями висоти тону, гучності та тембральних 

показників (швидкості мовлення та паузації) на перцептивному рівні. Разом з 

цим, просодія та інтонація співвідносяться, як більш загальне поняття 

(просодія) до його частини (інтонація). Інші дослідники вважають, що 

інтонація, навпаки, більш загальне поняття, яке включає просодію. Існує 

також думка, що, хоча обидва терміни і мають спільну природу, інтонація 
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слугує для вираження основних смислових відносин у висловлюванні, а 

просодія оформлює мовлення за допомогою надсегментних засобів. 

Узагальнюючи, зазначимо, що інтонацію вважають складним комплексом 

просодичних елементів, що включають ритм, інтенсивність, темп, тембр, 

логічний наголос, що слугує на рівні речення для вираження як різноманітних 

синтаксичних значень, так і експресивних та емоційних конотацій. Отже 

вважаємо, що інтонація є більш загальним поняттям  відносно просодії, хоча 

доволі часто ці два терміни вживаються, як синонімічні. 

Екпериментально-фонетичне дослідження фонетико-просодичного 

оформлення питальних речень з аудіозаписів радіопостановок передбачало 

здійснення аудитивного та електроакустичного аналізу.  

Початковий етап експериментальної роботи полягав у відборі та 

виокремленні базового звукового матеріалу, яким стали найстаріші 

аудіозаписи радіопостановок п’єс В. Шекспіра, що датуються 30-ми роками 

минулого століття, та визначити одиниці для наступного перцептивного та 

інструментального аналізу в діахронічному плані з аналогічними одиницями з 

п’єс В. Шекспіра, записаними на аудіоплівку в наступні історичні періоди. 

Необхідною умовою успішності виконання поставленого завдання є 

залучення усього обсягу корпусу експериментального матеріалу методом 

суцільної вибірки з найстаріших аудіозаписів. Наступним кроком була 

паралельна локалізація цих фрагментів-інтерогативів в пізніших реалізаціях 

п’єс В. Шекспіра. Відсутність в перших аудіозаписах радіопостановок 

повного переліку аудіозаписів п’єс В. Шекспіра спричинила необхідність 

зкоординувати в бік зменшення весь об'єм досліджуваних фрагментів для 

їхньої гармонізації та якнайточнішого співставлення з пізнішими версіями. 

Увесь матеріал представлено в таблицях в Додатках та на диску.  

Звуковий матеріал, ретельно відібраний та сегментований на 

інтерогативи різних типів, було використано для подальшого аудитивного та 

електроакустичного аналізу із залученням сучасних комп’ютерних програм. 
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Отримані інтонограми, осцілограми та спектрограми стали основним об’єктом 

компаративного аналізу матеріалу в діахронічному плані. 

Було здійснено комплексний аналіз просодичних показників 

досліджуваних одиниць та виявлено їхню залежність від семантичного 

наповнення, а також рівня емоційного накалу в сюжеті конкретної п’єси.  

Надзвичайно важливу роль у створенні віртуальної драматургічної радіо 

реальності відіграє мелодика, оскільки вона, компенсуючи відсутність 

візуалізації, додає образності мовленню.  

Разом із мелодикою, паузація в мовленні належить до одного із 

найважливіших засобів підвищення експресивності мовлення. Просодичним 

маркером варіативності виконання одного й того ж монологу є не тільки 

наявність або відсутність емфатичних пауз, а й їхня тривалість та різна 

рекурентність. 

Ще одним показником варіативності усного акторського мовлення є 

темпоральні прояви, оскільки темп емоційного драматичного мовлення 

характеризується нестабільністю протягом усього звучання, а різкі зміни 

темпу призводять до створення яскравого драматичного ефекту та певних 

образотворчих функцій.  

Перцептивне сприйняття тембру голосу, як своєрідного голосового 

забарвлення, залежить від таких характеристик просодії як висота основного 

тону та додаткові обертони.  

Значна роль серед просодичних маркерів сценічного мовлення належить 

ритму мовлення. Хоча загальновідомим є той факт, що максимальна 

ритмічність спостерігається в поезії, де ефект ритмічності створюється 

ієрархією ритмічних одиниць, проза, також, характеризується своєрідною 

ритмічністю. Більшість драматичних творів Шекспіра написано білим віршем, 

який є головною віршованою формою у трагедіях. Проте, сама по собі проза 

Шекспіра також, по-своєму, ритмічна.  
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РОЗДІЛ 3. ВАРІАТИВНІСТЬ ПРОСОДІЇ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ В 

ДІАХРОНІЇ 

 

 

3.1. Співвідношення інваріантності та варіативності нормативних 

маркерів актуалізації просодичної моделі інтерогативів  

 

Досліджуючи вплив мовної тональності на еволюцію інтонаційної 

будови мовлення, вчені роблять висновок про закономірність в діахронічній 

перспективі поступового переходу від музичного наголосу до динамічного 

[272, с. 34–56]. Якщо провести аналогію між загальним розвитком систем від 

невизначеності до визначеності та мовними явищами в діахронічному аспекті, 

то можна дійти висновку,  що в плані існування структурних рівнів в 

організації матерії, невизначеність завжди пов’язується з її нижчим рівнем, а 

визначеність – з вищим, де суттєве, закономірне виступає в більш чіткому 

вигляді [там само]. Проте, відібраний нами мовленнєвий матеріал свідчить про 

протилежні тенденції, а саме: найдавнішими аудіоматеріалами драматичних 

творів, що збереглися, є записи, що датуються 30–40 роками минулого 

століття, які, як перцептивно, так і інструментально характеризуються 

уповільненою, чіткою дикцією з поступовим наростанням гучності та 

варіативними показниками швидкості мовлення, що збільшуються до 

максимальних показників у фінальній частині речення, надмірно 

пролонгованими паузами, підпорядкованими, загальноприйнятним на той час, 

традиційним канонам мистецтва декламації, які вимагали гіперболізованої, 

занадто гучної вимови та штучної патетики акторської гри. Аудіоматеріали 

більш сучасного періоду (1990–2010 роки) свідчать про відхід від цього стилю, 

перехід до більш наближеного до сучасного розмовного мовлення: нечіткої 

вимови, недотримання артикуляційних правил, в цілому, характерних для 

попереднього періоду. Це свідчить про те, що в сегменті драматичного 

мовлення акторське виконання змінило свої показники від чіткого, 
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зрозумілого та спрощеного виконання-декламування зі штучною грою за 

правилами традиційного театрального сценічного виконання до сучасного, 

більш варіативного виконання, близького до розмовного квазі-спонтанного 

мовлення. 

Для подальшого дослідження було виділено та розглянуто такі 

експресивно марковані фрагменти текстів сценічного мовлення як 

інтерогативи в цілому та такі стилістичні прийоми впливу на аудиторію як 

риторичні питання, а також комбіновані форми повторів питань. В роботі 

порівнювалось п’ять варіантів аудіозаписів (Mercury theater, Living 

Shakespeare series, BBC Radio, Oregon Shakespeare festival, The Complete 

Arkangel Shakespeare).  

Як гіпотезу, на цьому етапі дослідження, висунуто ідею щодо 

відповідності або невідповідності просодичних мовленнєвих стандартів, що 

реалізуються в бездоганно нормативній вимові ізольованих висловлювань, до 

модифікованих фактичних реалізацій цих інтонаційних типів в зв’язному (і, 

особливо, в квазі-спонтанному) мовленні виконавців-акторів.  

Для подальшого аналізу слід зазначити, що загальними напрямами руху 

базового тону є рівний, низхідний та висхідний тони [162, c. 400]. Залежно від 

напряму загального мелодичного руху, шкали поділяються на рівні, висхідні 

та низхідні. За стабільністю руху тону у шкалі диференціюють регулярні 

шкали та шкали з порушеною регулярністю. За напрямом руху тону на 

ненаголошених складах ритмогруп у шкалі розрізняють ступінчасті, 

скадентні, ковзні та хвилеподібні [144, c. 117]. 

Поняття інтонаційної шкали та її різновидів ґрунтовно розроблене 

британськими та радянськими фонетистами. Детальну класифікацію 

знаходимо у А.М.Антипової [12, c. 101], яка виділила такі чотири типи 

низхідних інтонаційних шкал: 

 поступово-низхідну шкалу з низхідно-ступінчастим розміщенням 

наголошених складів. Ненаголошені склади перебувають на одному рівні з 

попереднім наголошеним складом або між наголошеними складами;  
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 низхідну шкалу з порушеною поступовістю, з підвищенням тону одного або 

кількох наголошених складів всередині шкали, яке іноді називають 

раптовим підйомом (виділений склад локалізовано на вищому рівні у 

порівнянні з попереднім складом);  

 ковзно-низхідну шкалу, якій властиве тональне сковзання донизу всередині 

наголошених складів або ритмогруп; 

 скадентно-низхідну шкалу, що вирізняється тональним ковзанням вгору 

всередині наголошених складів або ритмогруп. 

Всередині висхідних інтонаційних шкал А. М. Антипова [13] диференціює 

такі три типи:  

 поступово-висхідну шкалу, якій притаманне висхідно-ступінчасте 

розміщення наголошених складів;  

 ковзно-висхідну шкалу, якій притаманне тональне сковзання донизу 

всередині наголошених складів або ритмогруп, що розміщуюються по 

висхідній,  

 скадентно-висхідну шкалу, що характеризується тональним ковзанням 

вгору всередині наголошених складів або ритмогруп. 

Серед рівних шкал виділяють високу рівну, середню рівну та низьку рівну. 

Рівні шкали поєднуються з простими тонами та часто використовуються в 

поетичних декламаціях, натомість ковзні та скадентні шкали поєднуються зі 

складними тонами.  

Не дивлячись на те, що мелодійна шкала, як і передтакт, не є самостійною 

тональною одиницею і не може використовуватись без термінального тону при 

передачі комунікативної інформації, вона, утворюючи разом з передтактом, 

шкалою та термінальним тоном загальний мелодійний контур, є важливим її 

компонентом [100, с. 188]. 

Дослідники-інтонологи відзначають, що у емоційно-нейтральному 

мовленні домінують рівна та хвилеподібно-рівна шкали. Останню визначають як 

таку, в якій кожен наголошений склад вимовляється з невеликим висхідно-

низхідним рухом тону, а кожен післянаголошений склад нижчий за тоном, ніж 
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попередній переднаголошений. Наголошені склади утворюють відносно рівний 

ряд [323, с. 146– 149]. 

Релевантними характеристиками актуалізацій інтерогативів є, в залежності 

від типу питання (загального, спеціального, альтернативного або 

диз’юнктивного), різні мелодійні малюнки, оскільки вираження інтерогативності 

зазвичай позначається своєрідним рухом мелодичного контуру. Для основних 

типів питань існують певні нормативні, інваріантні просодичні моделі [107, 

с. 145–170], а саме: в багатьох мовах просодія загального питання, як відомо, 

характеризується висхідним термінальним тоном, а спеціальні питання, як 

правило, пов'язані з низхідним термінальним тоном.  

Питальні речення в англійській мові також характеризуються або висхідним 

тоном в термінальній частині, або низхідним, залежно від типу питання. В 

спеціальних питаннях перше питальне слово вказує про запит інформації і вимагає 

точної відповіді. В реалізаціях спеціальних питань англійці надають перевагу 

низхідному контуру (поступово-низхідна шкала та низький низхідний 

термінальний тон), наприклад: What judgement should I dread, doing no 

wrong?(Merch.of Ven. Act IV, scene 1). 

 

Загальні питання потребують узагальненої стверджувальної або заперечної 

відповіді. Як правило, загальне питання в англійській мові починається з 

допоміжного дієслова і, хоча мелодичний малюнок тут і є мобільним, найчастіше 

таке питання характеризується поступово-низхідною шкалою з термінальним 

висхідним тоном: Wouldn’t thou have a serpant sting you twice? (Merch. of Ven. Act 

IV, scene 1). 

 

Хоча, іноді загальне питання за формою не відрізняється від ствердного 

речення, воно також реалізується за допомогою висхідного тону: 

Cousin Hamley, you know the wager? (Hamlet, аct 5, scene 2). 

Thou wilt not murder me? (Hamlet, Аct 3 scene 4).  
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Came you from Padua, from Bellario? (Merch.of Ven. Act IV, scene 1). 

І навпаки, якщо загальне питання лише формально виглядає, як питальне, а 

по суті є твердженням, просодично воно оформляється низхідним тоном, 

наприклад: 

Have you for got me? (Hamlet, act 3, scene 4). 

Альтернативне питання зазвичай пропонує вибір і складається з двох 

синтагм, об’єднаних або за допомогою сполучника OR, або без нього. Оскільки 

перша синтагма, будучи нетермінальною смисловою групою та маючи ознаки 

загального питання, семантично тісно пов’язана з наступною, термінальною 

смисловою групою, вона просодично оформляється висхідним тоном, а 

термінальна – низхідним тоном [107, с. 145–170]. Іншими словами, мелодичний 

контур альтернативного питання має дві складові – поступово низхідну шкалу з 

висхідним термінальним тоном в першій частині та поступово-низхідну шкалу в 

другій, наприклад: 

Are you fantastical or that indeed what outwardly you show?(Macbeth, act I, 

scene 3). 

 

Розділове питання структурно також складається з двох синтагм – ствердної 

та короткого питання, що додається до неї та перепитує значення першої, головної 

синтагми. Ствердна частина цього питання вимовляється за допомогою низхідної 

шкали. Друга, питальна, частина речення є перепитуванням та може бути 

оформлена або висхідним тоном, або низхідним, залежно від відтінку 

семантичного навантаження. Якщо розділове питання мовцем вважається 

питанням, то друга синтагма оформлена висхідним тоном, наприклад:  

You stand within his danger, do you not?  

(Merch. of Ven. Act IV, scene 1). 

У формальному питанні є лише запит на підтвердження або спростування 

інформації щодо думки співрозмовника і мовець не має сумнівів щодо 
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правильності власного твердження, то друга, питальна частина просодично 

оформлена низхідним тоном: 

You stand within his danger, do you  not?  

(Merch. of Ven. Act IV, scene 1). 

Основним критерієм для визначення відповідності або невідповідності до 

канонічного контуру є тип термінального тону. Аудитивний аналіз на першому 

етапі дозволив перцептивно співставити мелодійний малюнок питання в 

аудіозаписах зі стандартизованим каноном подібного типу питання в 

ізольованому мовленні. Результати перцептивного аналізу було занотовано та 

занесено до таблиць (див. додаток А). Було проаналізовано усі досліджувані 

питальні речення загальною кількістю 273 одиниці на відповідність або 

невідповідність мелодійному контуру, який вважається нормативним для цього 

типу питань.  

Таким чином, кожне з питань було проаналізоване в реалізаціях 

аналізованих акторських виконань на відповідність загальновизнаній нормі, в 

результаті чого вдалось відзначити, що інваріантний, нормативний мелодійний 

контур загального питання та контур, записаного на плівку, аудіозапису співставні 

наступним чином: 

 

Рис. 3.1.1. Показники співвідношення інваріантних та варіативних 

інтонаційних контурів аудіозаписів загальних питань 
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Як бачимо, 41 % інтонаційних контурів загальних питань в аудіо- 

записах повністю збігається із загально визнаними нормами оформлення 

подібних речень, тобто, в усіх аналізованих варіантах виконання загальне 

питання має характерний мелодійний малюнок в термінальній частині – 

висхідний тон, що і співпадає зі стандартним просодичним контуром (див. там 

само).  

Наступною за кількістю збігів із нормативним оформленням 

інтерогативів у діаграмі представлена група загальних питань, в яких три з 

п’яти та два з п’яти варіантів оформлення інтерогативів збігаються зі 

стандартом. Вони представлені 26% та 19% відповідно (див. рис. 3.1.1). 

Важливими тут є дві групи питань, в яких або 4 з п’яти (7%), або усі 

100% реалізацій (3%) виконано з порушенням норми. Наприклад: 

Shall no man else be touched but only Caesar? 

(Julius Caesar, act 2,scene 1). 

У цьому прикладі очевидним є факт порушення мелодійного контуру 

загального питання, очевидно, через значне семантичне навантаження, у 

зв’язку з чим, речення немов би втратило якість питального, що і було 

підтверджено 100% порушенням норми, просодично воно оформлено, як 

спеціальне питання.  
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Рис. 3.1.2. Показники співвідношення інваріантних та варіативних 

інтонаційних контурів аудіозаписів спеціальних питань 

 

Стандартною нормою для спеціальних питань є поступово низхідна 

шкала з низхідним термінальним тоном. В аналізованій групі 61% 

інтонаційних контурів повністю збігається з вищезазначеним стандартом. Ще 

21% інтонаційних малюнків збігається на 90%, що також свідчить про 

порівняно значний збіг. 7% та 11% інтонаційних контурів збігаються в двох з 

п’яти та трьох з п’яти реалізацій (див. рис. 3.1.2). На відміну від показників 

загальних питань, де виявилась група інтерогативів з порушенням 

стандартного просодичного оформлення для усіх реалізацій, стовідсоткових 

порушень інваріантного стандарту просодичного оформлення серед 

досліджуваних спеціальних питань не було виявлено. 

Як видно з рис. 3.1.1. та 3.1.2, загалом у 41% та 61% реалізацій, 

представлених для аналізу питань, на 100% актори дотримуються 

стандартного інтонаційного контуру. Оскільки, на цьому етапі розглядались 

лише мелодійні контури питальних речень в цілому, аналізувались лише типи 

термінальних тонів та їхня відповідність стандарту, а такі показники, записані 

інструментально, як швидкість, паузація, рівень ЧОТ, гучність, кількість пауз 
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або тембральні характеристики голосу не співставлялись. Кожен з 

інтерогативів був виокремлений інструментально, після чого його було 

проаналізовано на слух, перцептивно, без залучення інструментального 

аналізу.  

 

3.2. Особливості просодичних характеристик риторичних питань 

Серед усього об’єму питальних речень, що розглядаються в роботі, 

найбільшою частотністю в межах аналізованого дискурсу драматичної 

радіовистави характеризуються загальні, спеціальні та альтернативні питання, 

які можуть бути як риторичними, так і нериторичними. З огляду на це, для 

детального перцептивного та інструментального аналізу було обрано саме ці 

комунікативно-прагматичні типи висловлювань.  

Розглянемо основні темпоральні показники та показники ЧОТ РП з 

промови Антонія в п’єсі «The Tragedy of Julius Caesar»: 

Таблиця 3.2.1 

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної, середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у герцах та %: 

What, weep you when you but behold our Caesar’s vesture wounded? 

А
к
т

о
р
 Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

 

Кількість 

та 

триваліс

ть пауз 

(сек.) 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(%) 

MT 2.96 5.07 – 144.32 75.57 68.75 47.63 

BBC 3.07 4.89 – 144.8 84.36 60.44 41.74 

ARK 3.46 4.33 – 199.1 110.1 89 44.7 

OREG 3.31 4.53 – 298.8 80.56 218.24 73.04 

LSS 3.57 4.53 0,26 384 82.43 301.57 78.53 
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РП оформлене за стандартним нормативним контуром для подібного типу 

питань – термінальний тон є висхідним у всіх реалізаціях. Паузація є 

дистинктивною рисою лише для реалізацій LSS. Відсоткові показники  діапазону 

ЧОТ вираховувались за такою формулою: ((maxЧОТ–minЧОТ)/ maxЧОТ) х 100. 

Найширший діапазон ЧОТ є характерною рисою також для реалізації LSS та 

OREG, в той час, як решта реалізацій мають доволі гомогенні, низькі, порівняно 

з OREG та LSS, показники звучання. Емоційності додають тембральні прояви. І 

хоча гра голосом тут є надважливою, зважаючи на емоційне напруження епізоду 

(прощання біля труни Юлія Цезаря), все ж прослідковується попередній 

висновок про взаємозв’язок між темпом, швидкістю мовлення та діапазоном 

ЧОТ: чим швидше темп мовлення, тим вужче діапазон ЧОТ. 

Складнопідрядні риторичні інтерогативи доволі довгі за звучанням, а отже, 

мають свої особливості просодичного оформлення, зокрема, піків та падінь 

основного тону та інших інтонаційних показників.  

В яскравому за змістом та фігурами мови риторичному загальному 

питанні:  

1. Was the hope drunk wherein you dressed yourself. 2. and wakes it 

now to look so green and pale at what it did so freely?, 

яке Макбет адресує своєму чоловікові, можна виділити, принаймні, дві синтагми. 

Перша частина у 4-х з 5 акторів (МТ, BBC, LSS, ARK) має відповідний до 

канонічного контур, причому високим низхідним або високим висхідним тоном 

виділено слово ‘drunk’. 

Це логічно з семантичної точки зору, оскільки речення не закінчується, і 

важливим є інтонаційний малюнок наступної частини – в ній 4 з 5 акторів, хоча і 

з варіантами локалізації логічного наголосу – або на ‘wake’, або на ‘now’, знову 

віддають перевагу низхідному контуру (BBC, LSS, OREG, ARK). Важливою є 

заключна частина цього риторичного питання – в ній малюнок є найвизначнішим 

–в трьох з п’яти реалізацій актори, як і вимагає правило для загального питання, 

користуються висхідною шкалою на словах (BBC, LSS, OREG). Щодо цього 

виду інтерогативу, то відносний рівень відповідності реалізацій до канонічних 
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вимог можна записати в вигляді формули: «перша частина – 4 з 5  + друга 

частина – 3 з 5 », тобто, в цьому інтерогативі більшість реалізацій (4 з 5 та 3 з 

5) оформлені у відповідності до правила і тут домінує канонічний інтонаційний 

малюнок – поступово низхідна шкала з підйомом тону в термінальній частині.  

Показники просодії, отримані інструментальним шляхом, представлені у 

Таблиці 3.2.2 та 3.2.3. 

 

Таблиця 3.2.2 

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної та середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ (у герцах та %):  

1. Was the hope drunk wherein you dressed yourself … 

А
к
т

о
р
 Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

Тривалість 

пауз (сек.) 

 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

MT 3.0 3.33 – 460.09 107.32 352.77 76.67 

BBC 2.30 4.35 – 403.35 169.61 233.74 57.95 

ARK 2.54 3.94 – 331.5 161.72 169.78 51.22 

OREG 2.15 4.65 – 377.03 199.62 177.41 47.05 

LSS 3.25 3.41 0.32 488.42 130.98 357.44 73.18 

 

Важливо нагадати, що аналізовані фрагменти репліки належать власне 

дружині Макбета і, хоча жіночий тембр голосу та виконання в цілому мають 

свою специфіку, показники інструментальних замірів просодії МТ 

засвідчують характерні для цієї реалізації дистинктивні риси, а саме: одне з 

найтриваліших мовлень (3,0 сек.), з найповільнішою швидкістю мовлення 

(3,33 скл./сек). Діапазон ЧОТ в МТ є найширшим з аналізованих (див. табл. 

3.2.2). Протилежні тенденції спостерігаємо в реалізації OREG, де показники 
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тривалості звучання та швидкості мовлення є найкоротшими (див. табл. 3.2.2 

для OREG), а діапазон ЧОТ найвужчим з аналізованих. 

Таблиця 3.2.3 

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної та середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ (у герцах та %) 2 частини РП … : 

2. and wakes it now to look so green and pale at what it did so freely? 

А
к
т

о
р

 Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

Тривалість 

пауз (сек.) 

 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

MT 3,86 4,4 – 480,7 82,36 398,34 82,87 

BBC 3,7 4,9 0,23 439,74 151,07 288,67 65,65 

ARK 3,85 4,42 – 355,65 181,82 173,83 48,88 

OREG 3,79 4,28 – 499,33 192,42 306,91 61,46 

LSS 4,0 4,25 – 319,40 66,64 252,76 79,14 

Порівнюючи показники швидкості мовлення першої частини РП, бачимо, 

що найвищі цифри у МТ, а найнижчі – у OREG. В другій частині РП найвищими 

показниками швидкості мовлення є реалізації МТ, ARK та ВВC, а найнижчими 

залишаються показники OREG та LSS.  

Щодо динаміки змін швидкості мовлення протягом обох частин речення, 

то можна простежити наступну тенденцію: всі реалізації, за виключенням OREG 

з незначним зниженням показників, пришвидшують мовлення в другій частині 

РП (див. табл. 3.2.2 та 3.2.3). Порівнюючи різницю у показниках ЧОТ у відсотках, 

спостерігаємо аналогічну тенденцію: всі показники діапазону ЧОТ в другій 

частині РП зростають (крім ARK, з незначним зниженням показників) (там само). 

У РП What beast was’t then that made you break his enterprise to me? 

(Macbeth act I, scene 2), яке є спеціальним риторичним питанням, правило 

вимагає використання поступово низхідної шкали. Саме такий малюнок 

спостерігаємо в першій частині цього інтерогативу у всіх реалізаціях. Певна 

варіативність мелодичного малюнку присутня лише в другій частині – в питанні 
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локалізації логічного наголосу – він ставиться або на ‘enterprise’ (ARK), або на 

‘break’ (MT).  

Таблиця 3.2.4 

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної та середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у відсотках при реалізації 

спеціального РП:  

What beast was’t then that made you break his enterprise to me? 

А
к
т

о
р

 Тривалість 

звучання 

(сек.) 

Швидк. 

мовл. 

(скл./сек.) 

ЧОТ 

макс. 

(Hz) 

ЧОТ 

мін. 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(%) 

MT 3.41 4.1 517.72 221.13 296.59 57.29 

ВВС 3.79 3.99 373.85 95.39 278.46 74.48 

ARK 2.77 5.05 298.41 156.37 142.04 47.6 

OREG 3.43 4.08 452.78 86.37 366.41 80.92 

LSS 4.1 4.03 288.71 116.82 171.89 59.54 

 

Найповільнішим в цій реалізації є звучання ARK, з характерною 

підвищеною швидкістю мовлення та найвужчим показником діапазону ЧОТ 

(див. табл. 3.2.4). Щодо показників ЧОТ, то тут діапазон максимуму та 

мінімуму показників найбільшим є у акторів OREG – 80 % при доволі низькій 

швидкості мовлення – 4,08 скл./сек. 

Як бачимо з таблиці 3.2.4, провідною просодичною ознакою, що 

диференціює мовлення цього спеціального риторичного питання, є показники 

діапазону ЧОТ, які є найпромінантнішими в реалізаціях OREG.  
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3.2.1.Просодичні особливості повторів риторичних питань 

Повтор, як особливий засіб переконання при передачі інформації, несе у 

собі багатий емоційний та семантичний зміст. Підсилюючи смислове 

навантаження промови, повтор підсилює емоційний вплив, в результаті чого 

виникають нові несподівані семантичні підтексти, з’являється потенційна 

експресивність, що призводить до створення комунікативно-прагматичного та 

стилістичного ефектів. 

Повтор, як риторичний прийом, використовує герой п’єси «The tragedy 

of Julius Caesar» Брут. Він досягає ефекту емоційного впливу та створює 

певний ритм, рекурентно повторюючи в своїй промові однотипні спеціальні 

питання, що відрізняються за поступовим збільшенням інтенсивності 

емоційного змісту:  

 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? 

Сполучення повторів паралельних конструкцій та різноманітних 

інтенсифікаторів перцептивно сприймається, як ритмічність, яка значно 

підсилює емоційне сприйняття промови. Хоча просодичний контур 

повторюваних інтонаційних груп однотипних питань, зазвичай і є в основному 

ідентичним, що ще сильніше підсилює загальний емоційний вплив на 

слухачів, все ж із кожним наступним РП в групі, що розглядається, 

з’являються змінені мелодійні малюнки, що «оформляють» додаткові 

семантичні відтінки, призводячи до зростання емоційного тиску. 

Комбінаторика базового просодичного малюнку та змінених елементів 

інтонаційного оформлення  надають виступу надзвичайної яскравості та сили. 

На прагматичному рівні основними лексичними одиницями, що 

змінюються в перших двох питаннях, є слова base, … bondman, далі – rude, 

… not be a Roman та в третьому питанні vile та… not love his country. Емоційна 

напруженість кожного наступного з аналізованих питань наростає та вибухає 

на останньому, третьому питанні. В. Шекспір широко використовує асонанс, 
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додаючи своєрідної музичності фрагменту. Так, він повторює звуки b, r та v–

l в сполученнях base – bondman, rude – Roman, та vile – love. Щодо 

просодичного оформлення, то нормативною інтонаційною моделлю для 

подібних питань є, згідно із правилом, поступово низхідна шкала. 

Аудитивне спостереження, підтверджене аудиторами, свідчить про 

автентичність та збіг реалізацій основного напрямку мелодичного малюнку з 

інваріантом, характерним для спеціальних риторичних питань. Варіативність 

інтонаційної мелодики реалізацій проявляється, в цілому, лише в локалізації 

логічних наголосів та паузації. 

Так, в першому інтерогативі Who is here so base that would not be 

a bondman? варіативним є наголос: у всіх реалізаціях спостерігається на 

Who,попри те, що у реалізації МТ після високого низхідного на Who малюнок 

залишається на низькому рівному, на відміну від ВВС, де високий низхідний 

є рекурентним, з повторами на наголошених not та bondman. 

Перцептивне сприйняття РП відносно пауз та напрямку мелодійного 

руху підтверджується даними інструментальних замірів. На рис. 3.2.1 видно, 

що паузи є інваріантною рисою для усіх реалізацій, проте найтривалішою вона 

є у МТ та у OREG, а найкоротшою – у LSS. Водночас в реалізації ВВС 

спостерігаємо подвійну паузацію.  

mt  

 

bbc  

 

lss  
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oreg  

 

Рис. 3.2.1. Інтонограми з порівняльною локалізацією пауз та 

максимумів та мінімумів ЧОТ у реалізаціях риторичного питання:Who is 

here so base that would be a bondman? 

 

Перерва в фонації, що слідує за словом base [0,87 сек.], є найбільш 

промінантною в реалізаціях МТ та OREG [1,42 cек.].  

Подібна гіперболізована пауза використовується для емоційного 

привернення уваги. Водночас спостерігаємо низхідну шкалу з порушеною 

поступовістю, що складається з наголошених тонів, що контрастують по 

висоті, до термінального високого падаючого тону на останньому слові.  

Характерною рисою реалізації ВВС є подвійна паузація тривалістю 

0,11 сек. та 0,42 сек. Актор користується в ініціальній частині високим 

висхідно-низхідним з низьким низхідним в термінальній частині.  

У реалізаціях LSS та OREG спостерігаємо лише одну перерву в фонацїї 

0,59 сек. та 1,42 сек. відповідно. 

Інваріантною рисою інтонаційного малюнку першого з трьох РП є 

наявність паузи або двох пауз, незначний перепад мінімальних та 

максимальних показників ЧОТ в термінальній частині, максимальні 

показники ЧОТ в ініціальній частині на слові who, крім останньої реалізації, 

де максимальний показник ЧОТ розташований в термінальній частині. 

Другим в групі з трьох риторичних питань є Who is here so rude that would 

not be a Roman? 
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mt  

 

bbc  

 

ark  

 

lss  

 

oreg  

 

Рис. 3.2.2. Інтонограми з порівняльною локалізацією пауз та 

максимумів та мінімумів ЧОТ у реалізаціях риторичного питання:Who is 

here so rude that would not be a Roman? 

 

У вищезазначеному реченні дистинктором знову виступає наявність 

перерви в фонації та її тривалість. Найтривалішою є пауза у МТ (0,98 сек.). 

Для ВВС та LSS пауза також є характерною рисою, проте, як тривалість 

паузи, так і локалізація є дещо відмінною (0,16 сек – ВВС, 0,46 сек. – LSS). 
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У ARK, де взагалі не спостерігається перерви в фонації, діапазон ЧОТ є 

найпомітнішим (див. рис. 3.2.2), до того ж, судячи по піках ЧОТ, ця реалізація 

характеризується поступово висхідною шкалою, що суперечить 

нормативному канону оформлення подібного типу питань, та з рекурентними 

повторами низхідно-висхідно-низхідного тону, з логічним наголосом на a 

Roman, що є емоційно-смисловим центром даного питання. 

Під час реалізації цього риторичного речення актором OREG стає 

очевидним, що малюнок інтонограми характеризується рекурентними 

високими висхідно-низхідними тонами, а по піках ЧОТ можна узагальнено 

визначити як поступово низхідну шкалу. Ця реалізація, з локалізацією 

логічного наголосу на not, who, here, rude, Roman, є доволі яскравою. 

І, нарешті, в останньому, третьому риторичному питанні (див. 

рис. 3.2.3), яке, як ми бачимо, є найважливішим за впливом з трьох Who is here 

so vile that will not love his country? , актори використовують такі тактики для 

досягнення остаточного, найемоційнішого впливу на натовп: МТ знову 

дотримується застосування гіперболізованого затягування паузи (1,29 сек.), як 

і в попередніх двох реченнях. 

 

mt:   

 

bbc:  

 

Ark:  
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lss:  

 

Oreg:  

 

Рис. 3.2.3. Інтонограми з порівняльною локалізацією пауз та 

максимумів та мінімумів ЧОТ у реалізаціях риторичного питання:Who is 

here so vile that will not love his country? 

 

Виконавці ВВС та LSS послуговуються паузою, як і в попередньому 

інтерогативі (0,16 sec. – ВВС, 0,57 sec. – LSS), натомість ARK та OREG 

обходяться без перерви у фонації (див. рис. 3.2.3).  

Актори дуже емоційно наголошують на необхідності любити свою країну 

і тому цілком природнім є логічний наголос акторів на слові country. Також, в 

даному питанні логічний наголос робиться і на слові vile, застосовуючи високий 

спадний тон. В реалізації МТ в постпаузальній позиції спостерігаємо 

використання поступово-низхідної шкали. Інші актори використовують просту 

рівну шкалу (ARK та OREG – з варіаціями: судячи по піках ЧОТ, навіть з 

незначним підйомом та логічним наголосом в термінальній частині на country). 

В порівняльних таблицях представлені показники діапазону ЧОТ та часові 

характеристики реалізацій, аналізованих вище. 
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Таблиця 3.2.5  

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної, середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у герцах та %: 

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

А
кт

о
р
 

Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

Кількість 

та 

тривалість 

пауз (сек.) 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(%) 

МТ 3.22 5.02 0.83 267.5 88.7 178.7 67 

ВВС 3.11 3.85 – 273.6 143.8 129.7 47 

ARK 2.95 4.06 – 366.4 113 253.3 69 

OREG 4.51 3.88 1.42 375 94.8 280.2 75 

LSS 3.62 3.94 0.58 423 101.4 321.9 76 

 

Таблиця 3.2.6 

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної, середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у герцах та %: 

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

А
к
т

о
р
 

Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

Кількість 

та 

тривалість 

пауз (сек.) 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(%) 

МТ 3.53 4.65 0.95 310 102.4 207.9 67 

ВВС 3.68 3.39 0.15 334.1 105.8 228.3 68 

ARK 2.92 4.10 – 342.8 107.7 235.18 69 

OREG 3.66 3.27 – 364.5 120.9 243.57 67 

LSS 3.03 4.74 0.5 416.5 87.7 329.35 79 
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Таблиця 3.2.7 

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної, середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у герцах та %: 

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

А
к
т

о
р
 

Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

Кількість 

та 

тривалість 

пауз (сек.) 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(%) 

МТ 4.78 3.24 1.39 258.6 75.13 183.5 71 

ВВС 3.34 3.47 0.17 308.7 117.4 189.2 62 

ARK 3.86 3.21 0.44 365.4 77.1 288.28 79 

OREG 3.94 2.79 – 428.3 90.5 337 79 

LSS 4.38 2.84 0.52 496.3 79 417.8 84 

 

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.). Діапазон ЧОТ в усіх реалізаціях 

поступово розширюється (див. табл. 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7). Паузи зберігаються та 

стають довшими (у реалізаціях МТ та LSS). В решті реалізацій перерва в 

фонації є варіативною рисою: вона інколи не фіксується зовсім, а в інших 

випадках з’являється лише на другому і третьому РП.  

Для досягнення емоційного ефекту актори на наступних за першим РП 

можуть порушувати правило інтонаційного оформлення спеціального 

питання, користуючись висхідним термінальним тоном (наприклад, ARK у 

другому РП). Інколи, не дивлячись на певні локальні варіації в звучанні усіх 

трьох РП, актори загалом жодного разу не порушують мелодійний контур, 

оформивши його за правилом, поступово низхідною шкалою або низхідною з 

порушеною поступовістю. 
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Хоча пауза, як засіб емоційного впливу на слухача, використовується по 

різному, перерва у фонації, як просодичний прийом, є в цьому фрагменті 

яскравою дистинктивною рисою, що робить виконання більш оригінальним, 

характерним та впізнаваним. 

Підвищення темпу мовлення відбувається за рахунок скорочення 

тривалості як голосних, так і приголосних звуків, в той час, як уповільнення - 

в основному, за рахунок збільшення тривалості голосних. Темп мовлення 

виконує функцію контрастивного протиставлення більш та менш важливих 

елементів висловлювання, коли найважливіші слова або синтагми 

характеризуються уповільненим темпом, в той час, як другорядна 

інформація – прискореним. Уповільнення темпу в термінальній частині 

виступає засобом оформлення цілісності текстового фрагменту, що і є 

проявом синтаксичної функції інтонації, натомість прискорення темпу в 

термінальній частині є засобом зображення нервовості та емоційності. Для 

реалізацій МТ паузація та гіпер паузація є промінантною рисою, тоді, як для 

ARK, навпаки, диференціальною є відсутність пауз. 

Як бачимо, до диференційних ознак реалізацій МТ, як найбільш 

раннього з записів, належить і швидкість мовлення – тут найшвидшими є 

показники МТ – 4.04 склади на секунду, та у LSS – 4.13 склади на секунду. 

Порівнюючи тривалість пауз та швидкість мовлення, можна зробити 

попередній висновок про певну взаємозалежність тривалості перерви в 

фонації та швидкості мовлення, а саме: чим довше триває пауза, тим вище 

швидкість мовлення і, навпаки, чим менша тривалість паузи, тим повільніше 

мовлення. 

В монолозі Шейлока зустрічаємо групи структурно однотипних РП, які  

можуть включати різну кількість речень. Розглянемо групу з чотирьох 

однотипних РП.  

If you `prick us do we not bleed? 

If you `tickle us, do we not laugh? 

If you `poison us, do we not die? 
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If you `wrong us, shall we not revenge?  

(Merchant of Venice act IV, scene 1). 

Питання, що розглядаються, є загальними питаннями, які за правилом 

оформлюються поступово низхідною шкалою з підйомом в термінальній 

частині. При перцептивному порівнювальному аналізі чотирьох реалізацій 

аналізованих питань, робимо висновок про автентичність напрямку їх 

мелодійних контурів попри можливі відмінності в інших показниках – ЧОТ, 

швидкості, тембру та темпорального оформлення.  

Останнє із риторичних питань є найбільш емоційно напруженим, 

оскільки воно представляє собою основний висновок, причину та пояснення 

дій героя. Прогнозованим є виділення емоційних центрів в кожному з трьох 

перших питань на laugh, bleed, die та, зрештою, пікове підвищення емоційної 

напруги вчетвертому питанні на слові revenge. 

Показники реалізації РП в першому з аналізованих РП If you prick us, do 

we not bleed?, отримані інструментальним шляхом, свідчать про наступні 

тенденції: найповільнішим є мовлення та найдовшою тривалість звучання в 

реалізації МТ (див. табл. 3.2.4). Найшвидшим мовленням та найкоротшою 

тривалістю характеризується реалізація актора LSS Еріка Портмана (Eric 

Portman). Щодо показників діапазону ЧОТ, то найпромінантнішими є 

реалізації ARK та LSS. Можна припустити, що повільне мовлення разом з 

незначними показниками швидкості мовлення свідчить про спроби актора 

Орсона Веллса (Orson Welles) (МТ) змалювати специфічний образ Шейлока, 

який відрізняється від образу, створеного Еріком Портманом (Eric Portman) 

(LSS), в якому герой говорить швидко, з високими перепадами ЧОТ, скоріше 

за все, намагаючись створити сатиричний образ. Розглянемо показники 

реалізації першого з групи чотирьох РП: 
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Таблиця 3.2.8 

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної, середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у герцах та %: 

If you prick us, do we not bleed? 

А
кт

о
р
 Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

Кількість та 

тривалість 

пауз (сек.) 

Макс. 

ЧОТ (Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ (Hz) 

Різниця 

ЧОТ (%) 

MT 2.74 3.27 0.24 363.7 77.5 286.25 78.7 

ARK 2.13 3.76 – 247.2 85.5 161.74 65.4 

OREG 2.19 3.65 – 461.2 84.5 376.76 81.7 

LSS 1.60 5.41 0.12 470.6 109.3 361.26 76.8 

 

З даних у таблиці видно, що в реалізації МТ дистинктивною ознакою 

залишається найтриваліший час звучання, з найповільнішим мовленням (див. 

табл. 3.2.8). Найвищими є показники діапазону ЧОТ в реалізації OREG, найменшим 

часом звучання та найвищою швидкістю мовлення характеризується реалізація 

LSS: тут спостерігаємо найвищі показники швидкості мовлення – 5,41 скл/сек, з 

однією незначною паузою, проте, з доволі значним показником діапазону ЧОТ. 

Підвищена швидкість мовлення в цьому випадку є спеціальним акторським 

прийомом для зображення певного образу Шейлока. Натомість для реалізації МТ 

характерним є найповільніше мовлення з аналізованих – 3.27 скл/сек. та наявність 

паузи. В наступних таблицях надано показники тривалості мовлення, швидкості 

мовлення та діапазону ЧОТ РП, що слідують за першим РП: 
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Таблиця 3.2.9 

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної, середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у герцах та %:  

If you tickle us, do we not laugh? 

А
к
т

о
р
 Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

 

Кількість 

та 

тривалість 

пауз (сек.) 

Макс. 

ЧОТ  

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

 

MT 3.25 3.43 0.22+0.7 394.89 122.46 272.43 68.99 

ARK 1.44 5.56 – 177.99 64.83 113.16 63.58 

OREG 1.80 4.44 – 409.90 103.44 303.46 74.58 

LSS 1.60 5.44 0.13 469.36 81.45 387.91 82.65 

 

Таблиця 3.2.10 

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної, середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у герцах та %: 

If you poison us, do we not die? 

А
к
т

о
р
 Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

 

Кількість 

та 

тривалість 

пауз (сек.) 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

 

MT 3.82 3.50 1.25 267.53 144.57 122.96 45.96 

ARK 2.32 3.88 – 324.82 74.11 250.71 77.18 

OREG 2.44 3.69 – 403.06 165.98 237.08 58.82 

LSS 2.06 4.71 0.15 499.73 83.36 416.37 83.32 
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Як бачимо з таблиць, наданих вище, повільне звучання Шейлока у 

виконанні актора Орсона Веллса (МТ) разом із найнижчими показниками 

швидкості мовлення та найнижчим діапазоном ЧОТ свідчить про спроби 

змалювати специфічний образ Шейлока, як літнього чоловіка, сповненого 

самоповаги та ображеного на весь світ, який відрізняється від образу, 

створеного Еріком Портманом (LSS), в якому герой говорить підкреслено 

швидко, з високими перепадами ЧОТ, у спробі створити доволі негативний 

образ. 

Останнє питання, And if you wrong us, shall we not revenge?,яке є 

семантично найважливішим з усього ланцюжка РП, оскільки воно пояснює сенс 

та причину дій та вчинків героя, можна прогнозувати і як найбільш емоційно 

виділене:  

Таблиця 3.2.11 

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної, середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у герцах та %: 

And if you wrong us, do we not revenge? 

А
к
т

о
р
 Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

 

Кількість 

та 

триваліс

ть пауз 

(сек.) 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

 

MT 5.06 3.97 2.54 150.24 87.34 62.9 41.9 

ARK 4.42 3.01 1.1 409.43 81.18 328.25 80.2 

OREG 3.45 2.90 – 340.03 190.05 149.98 44.1 

LSS 2.56 4.44 0.31 492.6 78.37 414.59 84.1 

 

Три з чотирьох презентацій (LSS, ARK та OREG) оформляють кінцівку 

останнього з однотипних риторичних питань саме за правилом інтонаційного 

оформлення для загальних питань – підйомом в термінальній частині, із ковзно-
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висхідною шкалою в ініціальній частині. Діапазон ЧОТ у LSS та ARK є 

найширшим (див. табл. 3.2.11), що, (принаймні у LSS), при найшвидшому 

мовленні та найкоротшій тривалості звучання, свідчить про вже знайому 

тенденцію до подібної комбінації просодичних рис. 

MT, на відміну, користується лише середніми та низькими рівними 

шкалами, навіть в термінальній частині, де, за правилом, в загальному питанні 

мав би бути підйом тону. На тлі суцільного рівного тону спостерігаємо логічний 

наголос на wrong та revenge. Мелодика подібного варіанту виконання є цілком 

відмінною, що, в поєднанні з тембральними особливостями, призводить до 

відчуття надзвичайно високої емоційної напруги. Шейлок, немов знесилений 

власними почуттями несправедливості. Цілком природньо, що останнє речення 

в цьому фрагменті в реалізації МТ звучить не як питання, а як заклик проти 

несправедливості та, навіть, до помсти.  

Відомо, що дуже важко приховати зміни в голосі, зумовлені емоціями. При 

генеруванні певної емоції виникає імпульс для вироблення характерного звуку 

для саме цієї емоції. Лише деякі люди можуть симулювати звуки емоцій, яких 

вони не відчувають [цит. за: 335, с. 334]. Для цього потрібні акторські навички і 

акторам часто вдається досягти переконливого звучання голосу саме тоді, коли 

вони змушують себе пережити подібну емоцію з власного життя в минулому. В 

сучасній технічній літературі існує перелік описів тембрів музичних 

інструментів та людських голосів (див. додаток А), які можуть застосовуватись і 

до опису акторського тембру. Це такі словесні описи тембрів як «сріблястий», 

«що деренчить», «глухий», «хриплуватий», «оксамитовий», «як з бочки» тощо. 

Невід’ємним елементом дослідження просодії речення є часові 

характеристики, серед яких середньо-складова тривалість реалізацій з наступним 

компаративним порівнянням з іншими групами виконавців. Швидкість мовлення 

є доволі відносним показником, який слід розраховувати залежно від тривалості 

звучання та від довжини речення, яке вимірюється кількістю складів. Так, для 

прикладу, швидкість вимови речення Why doth the Jew pause? вимірюється 

наступним чином: 5 (складів):1,29 (м. сек.) = 3.88 складів на сек. 
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Порівнюючи показники зміни швидкості мовлення в аналізованих 

реалізаціях, можна зробити наступні висновки: лише О. Веллс (МТ) прискорює 

мовлення з кожним наступним РП (3.27 – 3.43 – 3.5 – 3.97 складів на секунду). 

Решта реалізацій демонструють тенденцію до уповільнення темпу мовлення, з 

певними розбіжностями: дехто спочатку пришвидшує, а в термінальній частині 

уповільнює його: ARK – 3.75 – 5.56 – 3.88 – 3.0 складів на секунду, OREG – 3,65 – 

4,4 – 3,69 – 2.9 складів на секунду. LSS поступово уповільнює мовлення: 5.4 – 

5.4 – 4.7 – 4.4 складів на секунду.  

Щодо показників діапазону ЧОТ, то дані, отримані інструментальним 

шляхом, свідчать про те, що з кожним наступним РП він в двох реалізаціях 

значно звужується (у МТ – на 53,1 %, а у OREG – на 55,04 %), а ще в двох з 

кожним наступним РП дещо розширюється (у ARK – на 7,9 %, у LSS – на 

9,13 %). Це означає, що в реалізації останнього РП And if you wrong us, do we not 

revenge? МТ та OREG майже не дотримуються нормативного мелодійного 

контуру. 

Слід зауважити, що паузи є константною рисою реалізацій МТ. В 

останньому РП в реалізації О. Веллса перерва в фонації є промінантною – 

2,54 секунди, що становить більше 50 % усього часу звучання цього РП. До речі, 

паузи у виконанні О. Веллса присутні в усіх чотирьох РП – і тривалість їх 

наростає з кожним наступним питанням: 0,24 сек. (І РП), 0,22 сек.+0,7 сек. 

(ІІ РП), 1,25 сек. (ІІІ РП), 2,54 сек. (ІV РП). Подібна тенденція спостерігається і у 

LSS, що свідчить про універсальну роль паузи в додатковій акцентуації пікових 

емоцій. 

Також слід зазначити, що мелодичний контур останнього РП в реалізації 

МТ (О. Веллс) характеризується порушенням нормативу для подібного типу 

питань – це вже не звичний контур з висхідним термінальним тоном, а, скоріше, 

рівний тон з незначною тенденцією до низхідного, що і підтверджує найвужчий 

діапазон ЧОТ.  

У випадку «каскадного» розташування питань та відповідей, які йдуть 

слідом в межах діалогу, контекстне оточення та сюжетна лінія, в цілому, 
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змушують акторів немов би підлаштовувати інтонаційний малюнок до малюнка 

співрозмовника, рекурентно його повторювати, відповідаючи питанням на 

питання відповідним чином, наприклад: 

– Do all men kill things they love? 

– Hates any man the thing he would not  kill?(Merch. of Ven. Act IV, sc. 1).  

Шейлок в своєму виступі ставить структурно однотипні риторичні питання, на 

які немає відповіді: 

If a Jew wrong a Christian, what is his humility?  

If a Christian wrong a Jew, what should his sufferance be by Christian example? 

Структурна паралельність та емоційна зв’язаність цих РП дозволяє герою 

за допомогою логічного наголосу та просодичної рекурентності підкреслити 

основну думку та наголосити на несправедливому протиставленні Christians та 

Jews. 

У таблиці 3.2.12 наведено темпоральні показники та дані ЧОТ першого з 

двох аналізованих РП:  

Таблиця 3.2.12 

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної, середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у герцах та % при реалізації 

спеціального РП: If a Jew wrong a Christian, what is his humility? 

А
к
т

о
р
 Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

Кількість 

та 

тривалість 

пауз (сек.) 

Макс. 

ЧОТ  

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

MT 3.61 3.85 (2) 1.98 320.8 76.5 244.3 76 

ARK 2.25 6.51 – 196.4 123.6 72.8 37 

OREG 2.12 6.60 – 406.2 117.7 288.4 71 

LSS 2.12 6.60 – 496.15 79.5 416.5 84 
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У другому з аналізованої пари питань If a Christian wrong a Jew, what 

should his sufferance be by Christian example? герой, підводячи до логічного 

висновку про необхідність помсти, користується нагодою провести 

узагальнюючу паралель між євреями та християнами. Це, сповнене 

емоційності РП, скоріше і не питання, а вибух емоцій гніву та розчарування 

щодо несправедливого відношення до євреїв. Реалізація акторами цього 

інтерогативу передбачає нормативну, поступово низхідну шкалу, що і 

спостерігаємо, хоча і з логічним підкресленням слів should або hisта 

тембральними, ритмічними та темпоральними варіаціями. Емоційності актори 

досягають за рахунок пауз, тембральних змін та темпоральних показників. 

Загалом, усі реалізації цього фрагменту характеризуються нормативним 

інтонаційним контуром, тобто, термінальним низхідним тоном. Порівняймо 

діапазони ЧОТ, паузи та темпоральні показники в аналізованих реалізаціях: 

Таблиця 3.2.13 

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної, середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у герцах та % при реалізації 

спеціального РП:  

If a Christian wrong a Jew, what should his sufferance be by Christian example? 

А
к
т

о
р
 Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

Кількість 

та 

тривалість 

пауз (сек.) 

Макс. 

ЧОТ  

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

MT 8.88 2.57 0.6+1.28 443.49 74.94 368.55 83.1 

ARK 4.31 4.47 0.286 418 108.14 309.86 74.1 

OREG 6.52 2.76 – 484.20 76.41 407.79 84.2 

LSS 4.20 5.1 0.67 520.74 67.3 453.44 87.1 

 

Діапазон ЧОТ в обох РП є найширшим в реалізації LSS –84 % та 87,1 %, 

з найкоротшою за часом тривалістю звучання – 2,12 сек. та 4,2 сек. та 

найшвидшим мовленням – 6,6 та 5,1 складів на секунду. Найвужчим є діапазон 
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ЧОТ в реалізації ARK – 37 % та 74,1 %, в реалізації МТ найтривалішим є 

мовлення – 3,61 та 8,9 секунд, найдовшими паузи – 1,98 сек та 

0,6+1,28 секунди, а також – найповільнішим мовлення – 3,85 та 2,57 складів 

на секунду. Можна зробити висновки про наступні тенденції змін 

темпоральних показників та показників ЧОТ: в другому РП в усіх реалізаціях 

швидкість мовлення уповільнюється (в випадку МТ – більш ніж вдвічі), 

діапазон ЧОТ розширюється (в випадку ARK діапазон ЧОТ розширився 

вдвічі). 

Спостерігаємо принаймні дві, на перший погляд, протилежні тенденції 

виконання цього фрагменту – з одного боку, комбінація надширокого 

діапазону ЧОТ з надшвидким мовленням та найкоротшою тривалістю 

звучання у виконанні актора LSS виглядає, як засіб створення, скоріше, 

сатиричного образу Шейлока, ніж трагічного. Він говорить високим 

неприємним голосом, швидко вимовляючи слова та з доволі різкими змінами 

діапазону ЧОТ. 

З іншого боку, використання комбінації відносно неширокого діапазону 

ЧОТ (див. табл. 3.2.13, показники реалізації МТ) з найдовшими паузами та 

найповільнішим мовленням свідчать про спробу створити образ Шейлока як 

ображеного літнього чоловіка, сповненого самоповаги та впевненості в собі, а 

отже, бажаючого помститися за минулі знущання. Його мовлення є повільним, 

він робить доволі тривалі паузи і не надто розширює тональний діапазон. 

Проаналізуємо два наступних, пов’язаних семантично та структурно РП, 

які є загальними питаннями:  

1. Hath not a Jew eyes? 

2. Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions?  

має місце спочатку повний структурний повтор Hath not a Jew ... Щоб 

простежити розвиток семантично-емоційної риторики та просодичні риси, 

притаманні даному фрагменту, розглянемо частини цієї сентенції окремо. 

У першому РП актор MT (Орсон Веллс), порушуючи норму, 

користується низькою рівною шкалою, чим домальовує емоційні 
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характеристики свого героя. Некоректною виявилась, також, реалізація ARK , 

що проявилось в використанні поступово-низхідній шкалі, проте без підйома 

термінального тону.Лише актор LSS (Ерік Портман) в першому реченні 

послуговується поступово-низхідною шкалою з незначним підйомом 

термінального тону, що є канонічним оформленням подібного типу питання.  

У другому РП актори дещо змінюють характер малюнка, роблячи це 

задля підсилення емоційності та немов підготовки слухача до ще більшого 

зростання бурхливих пристрастей. Так, LSS, в основному, повторює 

поступово низхідну шкалу з підйомом термінального тону, (див. рис. 3.2.4 та 

3.2.5), значно розширюючи діапазон ЧОТ. Актор ARK також вносить певні 

модифікації у власний малюнок для першого РП, залишаючи незмінним 

основний напрямок руху. Цікавою є зміна малюнку у реалізації OREG. Шкала 

першого РП, з аналізованого ланцюжка РП в цій реалізації, характеризується 

різким перепадом високих та низьких піків і може бути описана, за 

класифікацією А. А. Калити [144, с. 117], як шкала з порушеною 

регулярністю, а за напрямом руху тону – як хвилеподібна шкала або, як 

низхідна шкала з порушеною поступовістю, з «раптовим підйомом» всередині 

шкали [12, с. 101]. Порівнюючи реалізації OREG першого та другого РП, 

помічаємо значне «згладжування» основного мелодійного малюнка, при 

збереженні напряму руху тону, який виглядає, як хвилеподібна шкала. 

Щодо реалізації МТ, то шкала першого РП, як бачимо, характеризується 

низькою рівною шкалою, а в другому РП натомість спостерігаємо появу 

поступово висхідної шкали, що в комбінації з шкалою першого РП гармонізує 

образ та підсилює емоційне сприйняття. 
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Рис. 3.2.4. Порівняльні інтонограми реалізації першого РП: 

Hath not a Jew eyes? 
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Рис. 3.2.5. Порівняльні інтонограми реалізації другого РП:  

Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? 

 

Якщо вважати тип термінального тону найвизначнішим для 

диференціації загального контуру, то проаналізований другий елемент 

ланцюжка РП послуговується здебільшого коректним мелодійним контуром 

для цього типу питань. 

Показовою для аналізованого фрагменту, в цілому, є локалізація пауз. 

Розглянемо показники, отримані в результаті інструментально-акустичного 

аналізу (див. табл. 3.2.14). Загальна можлива кількість пауз в цьому РП 

налічує п’ять одиниць, розташованих на місці коми. Перша пауза 
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розташована після слова hands. Як бачимо, усі актори роблять паузу № 1, 

немов би готуючи слухача до наступного каскаду слів та підшукуючи влучні 

вирази. 

Таблиця 3.2.14 

Показники локалізації пауз та їхньої тривалості при реалізації 

риторичного питання:  

Hath not a Jew hands, | 1 |organs,| 2 |dimentions, | 3| senses,| 4|affections| 5 

|passions? 

№ паузи 

 

 

Актор 

1 2 3 4 5 

MT 0.86 1.22 0.82 0.79 – 

ARK 0.17 – 0,22 – – 

OREG 0.89 – – 0.25 0.57 

LSS  0.18 0.46 – – – 

 

Проте, лише актор МТ (O. Welles) і далі, після першої коми, 

максимально дотримується вимог до граматичної паузації – він в чотирьох з 

п’яти локалізацій застосовує перерви в фонації, до речі, найдовші за 

тривалістю з усіх – 0.86, 1.22, 0.82, 0.79 сек. (див. табл. 3.2.14). 

У цілому, ритмічність розташування пауз або навіть їхня своєрідна 

аритмічність можуть виглядати, як своєрідне музичне оформлення – так, актор 

LSS спочатку користується паузами, а потім, немов переповнений гнівом, 

нехтує паузацією і починає прискорювати темп мовлення. Актор ARK чергує 

паузи, також, в своєму власному ритмі.  

Наявність пауз, їхня кількість та тривалість впливають на загальні часові 

характеристики аналізованих фрагментів. Так, у наступному прикладі подано 

часові параметри довжини пауз риторичного питання:  
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Таблиця 3.2.15 

Показники локалізації пауз та їхньої тривалості при реалізації 

риторичного питання:  

If a Christian /1/ wrongs a Jew, / 2 / what should his sufferance be by Christian 

example? 

№ паузи 

 

 

Актор 

1 2 

MT 0.65 1.34 

Arch – 0.30 

OREG – 0.28 

LSS – 0.59 

 

Як бачимо, МТ знову користується найбільшою кількістю пауз з 

найдовшою тривалістю. Перша пауза є дистинктивною ознакою реалізації 

саме МТ. При перцептивному сприйнятті складається враження, що Шейлок 

говорить повільно, він впевнений в своїй правоті. Він ставить цілу низку 

риторичних питань, ставить їх розмірено, з певним тиском, наголосом на 

кожному слові, і для цього використовує більше пауз, ніж будь-хто. Друга 

пауза є характерною для усіх виконавців, хоча і тут актор МТ користується 

наддовгою перервою в фонації. 

Розглянемо показники електроакустичного аналізу наступного 

фрагменту монологу – виступу Шейлока: 

Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, 

affections, passions? Fed with the same food, hurt with the same weapons, 

subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by 

the same winter and summer as a Christian is? (Merchant of Venice, Act 3, 

scene 1) 
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Таблиця 3.2.16 

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної, середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у герцах та % при реалізації 

загального РП:  

Fed with the same food, hurt with the same weapons, Subject to the same 

deceases, healed by the same means, Warmed and cooled by the same winter 

and summer, as a Christian іs? 

А
к
т

о
р

 Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

 

Кількість 

та 

тривалість 

пауз (сек.) 

Макс. 

ЧОТ  

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

 

MT 14.26 
2.03 0.28, 0.33, 

0.32 

409.92 85.86 324.06 79.05 

ARK 10.29 2.62 – 316.81 78.84 237.97 75.11 

OREG 10.66 2.53 – 411 128.07 282.93 68.84 

LSS 9.21 3.14 0.28, 0.35 499.85 79.29 420.56 84.14 

 

Специфічною ознакою просодії цього фрагменту є паузація – вона 

зафіксована лише в реалізаціях МТ та LSS. Попри те, що прогнозовано можна 

було б очікувати принаймні п’ять перерв у фонації, очевидне ігнорування 

правил, згідно з яким коми в тексті мали б бути виділені інтонаційно, за 

допомогою паузи, призводить до ефекту значного емоційного сплеску. 

Складається враження, що герой пришвидшує темп та не зупиняється задля 

виділення особливо важливих слів. 

Цікаво, що найтривалішим є мовлення актора МТ (O. Welles), при 

найнижчих показниках швидкості мовлення. Найшвидшим – мовлення актора 

LSS (E. Portman) з найвищими показниками швидкості мовлення (3,14 складів 

на сек.) і найширшим діапазоном ЧОТ. Це знову підтверджує наше 

припущення про існування, при створенні образу Шейлока, принаймні двох 

підходів – з одного боку, поєднання надширокого діапазону ЧОТ зі 
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швидкісним мовленням та найкоротшою тривалістю звучання у виконанні 

акторів LSS створює дещо гротескний образ Шейлока. 

З іншого боку, використання комбінації (в реалізації актора МТ) 

повільного мовлення і найменшою швидкістю мовлення свідчить про 

створення зовсім іншого образу Шейлока – літнього поважного чоловіка, який 

вважає себе правим і хоче помститися за усі минулі знущання.  

Актори використовують низький рівний тон зі зміною регістру на 

середню та високу шкалу, поступово підвищуючись до слів a Christian іs. 

Питання, не зважаючи на наявність в ньому цілої низки однорідних членів 

речення, оформлено за правилами – поступово-низхідною шкалою з підйомом 

в термінальній частині, з повтором типової мелодії в кожному наступному 

однорідному члені речення. Актори у цьому фрагменті логічним наголосом 

виділяють семантично важливі слова та використовують високий низхідний 

або висхідний тони для переривання поступово-низхідної шкали.  

Не дивлячись на той факт, що інтонація не бере безпосередньої участі в 

оформленні синтаксичних структур [215, с. 23–27], все ж існують певні канони 

просодичного оформлення основних типів складних синтаксичних 

конструкцій в англійській мові. 

Підрядні в складнопідрядному реченні можуть бути розташовані перед 

головним реченням або після нього. Якщо підрядне речення в пост-позиції 

разом з головним являють собою одне семантичне ціле, вони не утворюють 

окремих інтонаційних малюнків [279, с. 20] і вибір термінального тону в цьому 

випадку визначається комунікативним типом речення. 

Якщо ж головне речення матиме продовження або, якщо обидві частини 

речення – головне та підрядне – семантично незалежні, вони оформлені 

незалежними інтонаційними групами. Довгі за розміром підрядні речення 

розбиваються на окремі інтонаційні групи. Підрядне речення, що стоїть попереду 

головного, як правило, утворює незалежні інтонаційні малюнки [там само, с. 210]. 

У результаті перцептивного аналізу виявлено певну залежність 

мелодики складнопідрядного речення від першого термінального тону в 
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ньому: якщо термінальний тон головного речення низхідний, то і в підрядному 

реченні та в порівняльному звороті термінальний тон зазвичай буде низхідним 

і, навпаки, якщо термінальний тон головного речення висхідний, то і підрядне 

речення та порівняльний зворот матимуть такі ж ознаки, наприклад:  

МТ: You have among you many a purchased slave, which, like your asses 

and your dogs and mules, you use in abject and in slavish parts … 

LSS: You have among you many a purchased slave, which, like your asses 

and your dogs and mules, you use in abject and in slavish parts … 

Щодо просодичного оформлення, то загалом, в повторах 

складнопідрядних речень з підрядними причини в межах складносурядного 

речення, спостерігаємо вищезгадану тенденцію – якщо мелодика першого 

складнопідрядного речення виглядає, як висхідний термінальний тон в 

підрядному + поступово низхідна шкала в головному, то і усі наступні 

складнопідрядні речення, що задіяні в цій моделі, будуть повторювати подібну 

мелодику, створюючи певний ритм. Якщо ж мелодика першого 

складнопідрядного речення представляє собою низхідний термінальний тон в 

підрядному + поступово низхідна шкала в головному, то і усі наступні 

складнопідрядні речення в цій моделі будуть її повторювати, наприклад: 

MT: As Caesar loved me, I weep for him; as he was fortu

nate, I re joice at it; as he was vali ant, I honour him; but as he was 

am bitious, I slew him. 

BBC: As Caesar loved me, I weep for him; as he was fortunate, I 

re joice at it; as he was valiant, I honour him; but as he was am 

bitious, I slew him. 

Хоча матеріалу для остаточних висновків для підтвердження або 

спростування цього спостереження недостатньо, припускаємо, що повтор 

синтаксичний рефлекторно може ставати повтором просодичним. 

У монолозі Шейлока з «Венеційського купця» (To bait fish withal …) дія 

відбувається в суді. Щоб зрозуміти емоційний стан Шейлока, треба пам’ятати 

про обставини, які передували засіданню. Будь-хто, хто коли-небудь відчував 
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до себе несправедливе відношення лише тому, що він належить до класу 

меншовартих, зрозуміє емоційність цієї промови. В. Шекспіру вдалось неначе 

побувати на місці кожного приниженого, і тому слова Шейлока, навіть зараз, 

звучать дуже сучасно та пристрасно. В цьому монолозі відчувається величезна 

міць енергетики героя. Перед нами літній чоловік, заможний та розгніваний. 

Велике значення має тембр його голосу. В реалізації МТ він низький, дещо 

хриплий, говорить він досить повільно. Відчувається, що людина впевнена в 

собі та готова до боротьби та помсти за усі свої образи. В реалізаціях ARK, 

OREG та LSS, навпаки, актори намагаються тембрально змалювати дещо 

сатиричний образ, і тому голос у Шейлока високий, неприємний, що не 

викликає у глядача співчуття. Мовлення пришвидчене, кількість перепадів 

піків та падінь ЧОТ – максимальна. 

З точки зору прагматики у виступі Шейлока слід вказати, в першу чергу, 

на помітно велику кількість риторичних запитань. На перцептивному рівні 

перша половина речення, яка оформлена, як стверджувальне речення, He hath 

disgraced me, and hindered me half a million, laughed at my losses, mocked at my 

gains, scorned my nation, thwarted my bargains, cooled my friends, heated my 

enemies; and what’s the reason? характеризується значною просодичною 

монотонністю. На прагматичному рівні стверджувальне речення 

характеризується наявністю опису великої кількості знущань, які довелось 

пережити герою. Емоційне напруження зростає з нагадуванням суду про 

кожну наступну образу. Щодо просодичного оформлення, то слід зауважити, 

що практично усі реалізації цього речення представлені чередуванням рівного 

високого, рівного середнього тону та різких падінь в особливо емоційних 

місцях – scorned my nation, thwarted my bargains – за винятком власне 

риторичного питання, and what’s the reason?, де інтонаційний контур в трьох 

із чотирьох реалізацій є зміненим та невідповідним до нормативного для 

подібного типу питань. Риторичне питання лише в презентації актора LSS, до 

речі, представляє нормативну інтонаційну модель для спеціальних питань: 

поступово-низхідна шкала без підйому в термінальній частині.  



140 
 

Актори досягають високого ступеню емотивності за рахунок 

прискорення на тлі монотонного загального звучання цієї частини монологу, 

а також тембрових голосових вібрацій – специфічного розтягування голосу, а 

також крику, стогону, шепоту та, інколи, плачу.  

Таблиця 3.2.17 

Темпоральні показники реалізацій фрагменту з риторичним питанням: 

He hath disgraced me, and hindered me half a million, laughed at my losses, 

mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, cooled my friends, 

heated my enemies; and what’s the reason? 

А
к
т

о
р
 

Час звучання (з 

паузами і без пауз) 
Кількість та тривалість 

пауз (сек) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

MT 23.78/14.87 2.84+1.36+1.96+0.96+1.79 2.08 скл/сек 

ARK 12.28/11.26 1.02 2.75 скл/сек 

OREG 15.64/14.18 0.33+0.42+0.38+0.33 2.18 скл/сек 

LSS 9.78 – 3.17 скл/сек 

 

Порівнявши показники темпоральних даних, отриманих 

інструментальним шляхом, можемо зробити висновок, що диференційною 

характеристикою для реалізацій МТ є найбільша тривалість звучання та 

найбільша кількість пауз (див. табл. 3.2.17), а найнетривалішим є звучання 

LSS, з повною відсутністю пауз. Щодо швидкості мовлення, то 

промінантними є показники реалізацій МТ та LSS: у МТ найнижчі показники 

швидкості, а у LSS – навпаки – найвища швидкість мовлення при повній 

відсутності пауз. Темп мовлення, як бачимо, в цілому служить засобом 

висловлення ступеню важливості змісту (більш важливий зміст 

характеризується повільнішим темпом, менш важливий – швидшим темпом); 

привернення уваги слухача (за допомогою уповільнення темпу) – як прояв 

емоційного стану. Хоча, в цілому, при позитивних емоціях має місце 
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прискорення темпу, при негативному емоційному стані – уповільнення темпу, 

все ж подібна тактика не завжди використовується в акторському мистецтві. 

Так, акустично-інструментальні заміри аналізованих фрагментів драм 

В. Шекспіра свідчать про варіативність використання змін темпу для 

зображення, наприклад, емоцій смутку. 

Щодо мелодійного контуру аналізованого фрагменту у досліджуваних 

реалізаціях , то слід зазначити тенденції до маніпулювання різкими зльотами 

та падіннями ЧОТ в виконанні OREG як прийому яскравої експресивності 

цього мовлення. Зазначене виконання демонструє розширений тональний 

діапазон. Високі розташування тональних піків поряд з їхніми різкими 

падіннями свідчать про тактику специфічного підкреслювання та логічно 

підкресленої винятковості слів в цьому виконанні. Стосовно якості 

аудіозаписів, що розглядаються, слід зазначити, що аудіозаписи OREG, в 

цілому, відрізняються від решти аналізованих матеріалів, в зв’язку з тим, що 

запис виконання було здійснено, власне, з театральної сцени, а не з радіостудії. 

Щодо виконання в реалізації акторів ARK, то тут спостерігаємо 

звужений тональний діапазон з незначними, порівняно з OREG, перепадами 

мінімумів та максимумів ЧОТ зі стійкою тенденцією до мелодійного підйому 

в термінальній частині.  

Більш детально можна проаналізувати показники тональних піків та 

падінь в наступній таблиці: 

Таблиця 3.2.18 

Показники мінімальної та максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у 

відсотках при реалізації РП:  

He hath disgraced me, and hindered me half a million, laughed at my losses, 

mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, cooled my friends, 

heated my enemies; and what’s the reason? 
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Актор 
Мін. ЧОТ Макс. 

ЧОТ 

Діапазон 

ЧОТ 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

MT 98 150 52 35 

ARK 144.3 339 194.7 57 

OREG 176 470 294 63 

LSS 100.9 275 174.1 63 

 

До абсолютних маркерів мовлення акторів МТ в цьому фрагменті слід 

віднести найнижчі, порівняно з іншими виконавцями, показники діапазону 

ЧОТ. Нижня межа ЧОТ в реалізації МТ на 68 % нижча за частотні діапазони 

ARK та на 55,68 % від частотного мінімуму OREG, а верхня на 44,24 % нижча 

за частотний максимум ARK та на 31,91 % за частотний максимум OREG. 

Діапазон ЧОТ у реалізації МТ найвужчий, а показники найдовшого часу 

звучання та найповільнішої швидкості мовлення також значно вирізняються з 

поміж решти аналізованих виконань (див. попередні таблиці). Всі ці 

показники підтверджують наші попередні очікування про особливі риси 

реалізацій найбільш ранніх аудіозаписів.  

 

3.2.2. Особливості просодичного оформлення складнопідрядних 

риторичних питань 

 

Спостереження виявили існування певних закономірностей просодичного 

оформлення інтерогативів як підрядних в складі складнопідрядного речення в 

межах драматичного дискурсу. Певні закономірності залежності термінального 

тону від синтаксичної структури речення можна прослідкувати на такому 

прикладі: 

Who knows but you, Lorenso, whether I am yours? (‘Merchant of Venice’ Аct 

ІІ, scene 6). 
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Окремо взяте питання ‘am I yours?’ мало би мати характерний для цього 

типу питання інтонаційний контур, тобто поступово низхідна шкала з підйомом 

в термінальній частині. Однак, вже при попередньому, перцептивному аналізі 

стає зрозуміло, що всі досліджувані реалізації демонструють протилежну до 

нормативної тенденцію – а саме, падіння тону в термінальній частині. Це можна 

пояснити тим фактом, що і структурно, і семантично головне речення в складі 

складнопідрядного речення є превалюючим. Саме семантичне навантаження 

РП – «хто як не ти знає, чи я твоя», де емоційним піком є who knows but you, і 

вплинула на просодію реалізації цього РП та підкорила інтонаційний малюнок 

підрядного, загального речення правилу інтонаційного оформлення головного, 

спеціального речення.  

 

Таблиця 3.2.19 

Показники тривалості звучання, швидкості мовлення, тривалості пауз, 

мінімальної та максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у відсотках в 

реалізації спеціального РП: Who knows but you, Lorenso, whether I am yours? 

А
к
т

о
р
 Час 

звучання 

(с) 

Швидкість. 

мовл. 

(скл./с) 

Тривалість 

пауз (с) 

 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

MT 2.27 5.29 – 317.52 78.44 239.08 75.29 

ARK 2.15 5.58 – 494 206.08 287.92 58.28 

OREG 2.51 5.22 0.21 455.69 301.69 154 33.79 

LSS 2.36 5.08 – 286.96 83.02 203.94 71.07 

 

Щодо темпоральних показників, (див. табл. 3.19), то в аналізованих 

реалізаціях можна спостерігати майже гомогенні показники тривалості та 

швидкості мовлення, хіба що найтриваліше звучання (2,51  секунди) з 

найнижчою швидкістю мовлення (5,22 скл/сек) та найвужчим діапазоном 

ЧОТ (33,79 %) з усіх аналізованих реалізацій виявилось в реалізації OREG. 

Отримані показники реалізації образу, створеного акторкою OREG, 
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свідчать про досить чітку манеру мовлення впевненої в собі жінки, яка 

розмовляє не поспішаючи, без високих піків ЧОТ. 

Найкоротшим виявилось звучання ARK та МТ з 2,15 та 

2,27 секундами тривалості звучання та швидкістю мовлення 5,58 та 

5,29 складів на секунду. Аналізуючи показники діапазону ЧОТ, зазначимо, 

що серед аналізованих реалізацій можна спостерігати значну 

гетерогенність – від найвищого показника діапазону ЧОТ в реалізації МТ– 

75,29 % до найвужчого діапазону ЧОТ в реалізації OREG. 

 

3.2.3. Просодичні особливості пародійних цитацій питальних речень 

в прямій мові 

Серед складнопідрядних речень з інтерогативними елементами слід 

звернути особливу увагу на приклади з, так званими, цитаціями – це явище, 

яке складно та багатогранно перетинається з прямою, непрямою та 

невласне-прямою мовою як з певними синтаксичними шаблонами. Вона 

лежить в основі особливого стилістичного засобу – мимезісу (від грец. – 

передражнювання, перекривлення). Зазвичай ця дія має яскраве емоційне 

забарвлення – це може бути відкрите глузування або перекривлення чиїхось 

слів, що підкреслюють негативні риси або вчинки. Дослідники розглядають 

декілька типів цитації. Так, експресивна цитація висловлює негативне 

ставлення до репліки співрозмовника або, зафіксованої в ній, життєвої 

позиції. Репліка-джерело може бути відтворена повністю, але частіше з неї 

вибирається той компонент, який стимулював негативну реакцію, 

наприклад, форма звернення або якесь слово [326]. 

Просодичне оформлення слів автора, що передують прямій мові, слід 

вважати окремою інтонаційною групою і як такі, вони можуть бути 

оформлені будь -яким термінальним тоном. Якщо слова слідують за прямою 

мовою, вони продовжують інтонаційний малюнок як ненаголошений або 

частково наголошений «хвіст» попередньої інтонаційної групи. Іноді слова 
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автора представлені окремою інтонаційною групою, з тим же термінальним 

тоном, дещо нижчого регістру. 

Просодія цитацій визначається емоційним озвучуванням нейтральної 

інтонації називання: емоції немов накладаються на рівний інтонаційний 

«ґрунт». Ефект емоційності створюється фонаційними та артикуляційними 

змінами (напруженістю голосу і артикуляційним рухом). Комунікативна 

спустошеність інтонації компенсується емоційними наповнювачами [162]. 

Для, так званої, парної цитації перетину (стандартної для 

фамільярного мовлення реакції на ниття, скарги, домагання, питань про 

очевидне, метою якої є припинення розмови або зміна його напрямку) 

характерне наступне: репліка-джерело зводиться до одного (бажано 

короткого) компоненту. Просодика створюється виключенням з інтонації 

ілокутивної сили. На рівну інтонацію називання, що об'єднує частини 

повтору, накладені негативуючі її риси невдоволення, презирства. 

Артикуляція зміщена вперед, тон напружений, можливе розтягування, що 

пародіює монотонність мови співрозмовника [там само]. 

Об'єктом пародіювання може бути манера говорити, що дратує в 

первинному висловлюванні. Пародійне висловлювання відтворюється 

повністю і, зазвичай, без корекції. Його ілокутивні риси збережені. 

Пародіювання досягається зміною фонації і артикуляційної бази. Суб'єкт 

мовлення перебудовує себе за моделлю іншої людини, він, немовби, в нього 

трансформується, одночасно виділяючи і перебільшуючи притаманні в його 

мовленні психологічні та поведінкові характеристики, і створюючи тим 

самим мовленнєву карикатуру або дружній шарж [25, с. 50–64]. 

Пародіюючи чуже мовлення, мовець часто ставить під сумнів 

справжність його емоційної «упаковки». Він зводить скарги до рівня ниття, 

чутливість перетворює в сентиментальність, твердість - в різкість, співчуття 

- в лицемірство, прохання -в жебрацтво, наполегливість -в настирливість, 

скромність -у «вічно він прибідняється», урочистість -в пихатість, 

послужливість -в прислуговування тощо. Кожна «діалогічна емоція» має 



146 
 

свого тіньового двійника в авторському оповіданні, бере участь в 

формуванні типу висловлювання [там само]. 

Розглянемо загальне складнопідрядне питальне речення з елементом 

цитування: 

If Caesar hides himself, shall they not whisper: ’Lo, Caesar is 

afraid’?(“The tragedy of Julius Caesar” Act 2, scene 2). 

Аудитивне спостереження свідчить про те, що усі аналізовані 

акторські реалізації порушують нормативну просодичну модель для 

загального питання. Очевидно, метою усіх аналізованих реалізацій було 

підкреслення емоційної складової. Припускаємо, що за режисерським та 

акторським задумом це речення вважається не питальним, а, скоріше, 

ствердним реченням з модальним відтінком.  

Таблиця 3.2.20 

Показники тривалості пауз та мінімальної та максимальної ЧОТ 

та різниці ЧОТ у відсотках при реалізації РП: 

If Caesar hides himself, shall they not whisper: ’Lo, Caesar is afraid’?  

А
к
т

о
р
 

 

Тривалість пауз 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

MT 0.76 207 80.4 126.6 61 

ARK 0.93 216 67.8 148.2 69 

OREG 0.67+0.65+0.67=2 290 118.8 171.2 59 

LSS 0.48+0.59=1.07 287 161 126 44 

 

Дані інструментального аналізу (табл. 3.2.20) свідчать про наступне: 

показники розбіжностей мінімуму та максимуму ЧОТ є найбільшими в 

реалізаціях ARK, найнижчими – у LSS. Щодо кількості пауз та тривалості 

звучання, то надані показники свідчать про паузацію як яскраву дистинктивну 

рису. Наявність структурно зумовлених пауз у всіх реалізаціях, при значних 
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розбіжностях як у кількості пауз (у виконанні акторів OREG – трьох пауз, акторів  

LSS – двох пауз, МТ та ARK – однієї паузи), так і тривалості якраз і є 

підтвердженням цього факту.  

Часто повтори, як пародіювання взагалі можуть вимовлятися тільки з 

якоюсь однією інтонацією. З інтонації повторів (і це відрізняє їх від 

перепитувань, з одного боку і від передражнювання, з іншого), «виключений 

комунікативний імпульс: інтонація не надає висловам значення питання, 

ствердження, спонукання, відповіді на питання. Замість звичайного 

комунікативного значення в репліку вставлене діалогічне «жало». Тому слідом 

за повтором може слідувати власне твердження або питання» [326, с. 362]. 

Найпростішим і прямим видом цитацій є підбурення і передражнювання. 

Велике значення має інтонація відтворювання, яка виявляє (чи фальсифікує) її 

підтекст. Говорячи про зміну інтонації, як про ознаку переданого мовлення, 

Н. Ю. Сахарова зазначає, що «вона виражає суб'єктивну оцінку слів 

співрозмовника: обурення, здивування, роздратування»тощо [266, с. 152]. 

Передача чужих слів – це висловлювання про висловлювання, або, в 

термінології Р. О. Якобсона, повідомлення про повідомлення [336, с. 95]. 

Відбувається інтонаційне травестування репліки: до чужого вислову додається 

суперсегментний (просодичний) предикат оцінки (суб'єктивного відношення). 

При інтонаційному травестуванні використовується особлива, причому, 

розподілена за типами, інтонація. Шейлок, глузуючи, говорить в судовій 

промові: Shall I say to you: «Let them be free, marry them to your heirs. Why sweat 

they under burdens?» («The merchant of Venice» Act IV, scene 1). 

Попри той факт, що власне питальним реченням в цьому фрагменті є лише 

останнє –Why sweat they under burthens?, розглядати просодичне оформлення 

цього РП не можна без урахування попередніх семантично пов’язаних суджень, 

оскільки вони мають значний вплив на наступні фрагменти і є частинами 

глузливої промови. 

Розглянемо цей фрагмент детальніше. Слова автора Shall I say to you: 

розташовані в ініціальній частині фрагменту, передують всьому фрагменту і не 
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несуть особливого семантичного навантаження, а отже, оформлені, як рівна 

шкала з підйомом в термінальній частині, що має на меті привернути увагу до 

наступних слів – власне прямої мови,які і є неприхованим глузуванням, і тут 

актори використовують весь арсенал просодичних прийомів для передачі 

емоційного напруження: і гру з мелодикою, і значні перепади висоти ЧОТ, і гру 

тембральних відтінків. Перцептивно просодичне оформлення Let them be free, 

marry them to your heirs в трьох із чотирьох реалізацій виглядає, як низхідний 

термінальний тон. Термінальні голосні  гіпертрофовано розтягнуті  і усе 

глузування зображується за допомого різких падінь та злетів тону та тембрових 

змін. Питання Why sweat they under burthens?в трьох із чотирьох реалізацій 

оформлені згідно із правилом для спеціальних питань – низхідним термінальним 

тоном. Тембрально актори додають барв, намагаючись створити враження 

вкрадливого тону глузливого чоловіка, якому вже немає чого втрачати. 

Таблиця 3.2.21 

Показники тривалості звучання, швидкості мовлення, тривалості пауз та 

мінімальної та максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у відсотках в 

реалізації риторичного питання:  

Shall I say to you: «Let them be free, marry them to your heirs. Why sweat they under 

burdens?» 

А
к
т

о
р
 Час 

звучання. 

(с) 

Швидк. 

мовлення. 

(скл./с) 

Тривалість 

пауз (с) 

 

Макс. 

ЧОТ (Hz) 

 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ (Hz) 

 

Різниця 

ЧОТ (%) 

 

MT 6.01 3.58 0.84+0.98 175.16 74.77 100.36 57.31 

ARK 3.62 4.62 0.37 424.62 74.05 350.57 82.56 

OREG 3.95 3.8 0,4 476.51 275.5 201.01 42.18 

LSS 4.21 4.24 0.37+0.72 474.94 74.92 400.02 84.23 

 

В цьому фрагменті прогнозовано мали б бути дві паузи, локалізовані 

наступним чином: «Shall I say to you: -1- «Let them be free, -2- marry them to 
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your heirs?». Лише показники реалізації МТ та LSS підтверджують наявність 

двох пауз, сумарно тривалістю 1,82 сек. – (МТ), і 1,09 сек. – (LSS). Традиційно 

найтривалішим є звучання в реалізації МТ – 6,01 сек. (при найнижчих 

показниках діапазону ЧОТ – 57,31 %), та тривалість звучання LSS – 4,21 сек., 

(при найбільших показниках діапазону ЧОТ – 84.23 %), найкоротшим – ARK, 

з найкоротшою однією паузою – 0,37 сек., проте з діапазоном ЧОТ 82 %, що 

наближається до показників LSS. Показники реалізації МТ свідчать про 

незмінність тактики акторів МТ – Орсон Веллс – Шейлок в цьому виконанні 

говорить повільно, без помітних та різких перепадів ЧОТ. Для реалізації ARK, 

на противагу, характерні висока швидкість мовлення та водночас високий 

показник діапазону ЧОТ, що свідчить про зовсім інші фарби для цитації, 

сповненої глузування з накладеними на репліку негативними рисами. 

Таблиця 3.2.22 

Показники тривалості звучання, швидкості мовлення, тривалості пауз, 

мінімальної та максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у відсотках в 

реалізації РП:  

Why sweat they under burthens? 

А
к
т

о
р
 

Тривал. 

звуч. (с) 

Швидк.мовл. 

(скл./с) 

Макс. 

ЧОТ (Hz)  

Мін. ЧОТ 

(Hz) 
Діапазон 

ЧОТ (Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

MT 2.18 3.21 497.29 98.46 398.83 80.2 

ARK 2.09 3.36 465.22 75.15 390.07 83.85 

OREG 1.5 4.67 362.618 100.81 261.81 72.20 

LSS 1.41 4.96 479.38 82.105 397.28 82.87 

 

З даних таблиці 3.2.22 видно, що виконання LSS характеризується 

найшвидшим мовленням (4,96 складів на секунду), з найнетривалішим 

звучанням (1,47 секунд) та одним з найширших діапазонів ЧОТ (82,87%), що 

свідчить про обрану актором Е.Портманом тактику зображення карикатурного 
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образу Шейлока, зі швидким мовленням та високими перепадами пікових 

високих та низьких показників ЧОТ. Найдовшою була тривалість звучання в 

реалізації МТ – (2,18 секунд) з найповільнішим мовленням (3,21 склади на 

секунду) та одним з найвужчих діапазонів ЧОТ – 80,2 %, що знову підтверджує 

попередній висновок про показники зображення образу Шейлока в реалізації 

О. Веллса як літнього поважного чоловіка з повільним мовленням, а в реалізації 

LSS – комічного негативного образу.Важливо розглянути ще один фрагмент 

надзвичайно емоційного висловлювання, сповненого колишніх образ, 

негативних емоцій та небажання пробачити минулі приниження та біль свого 

народу:  

Shall I bend low in a bondman’s key with bated breath and whispering 

humbleness say this: ‘Fair sir, you spit on me on Wednesday last, you spurn’d me such 

a day, another day you called me a dog; and for these courtesies I’ll lend you that much 

moneys’?(‘Merchant of Venice’, Аct 1, scene 2). 

Структурно це питання є загальним із включеною прямою мовою і, як таке, 

мало б бути просодично оформленим, як поступово низхідна з підйомом тону в 

термінальній частині. За розміром воно є наддовге й, у зв’язку з цим, можна 

спрогнозувати порушення канонічного контуру. Це є яскравим прикладом 

цитації, в якому усі актори приділяють надзвичайну увагу та виділяють такі 

ключові (тематичні) ядерні центри, як low, say this, last, spit, dog, spurn’d, 

courtesies.Важливо нагадати, що в часи В.Шекспіра панували тенденції 

антисемітизму, тому ця п’єса і вважалась комедією. Актори-виконавці не 

вважають за важливе формально зберігати контур питального речення, оскільки 

найголовнішим для виконавців та для режисера є семантичне навантаження та 

емоційна складова у екпресивно-виділеній ділянці. Для змалювання яскравого 

образу актори в ролі Шейлока змінюють тембр, а саме, використовують свої 

голосові можливості, переходячи на скрипучі ноти, або різкі падіння з 

надвисоких до наднизьких нот, в комбінації з пришвидченим мовленням. Вони 

бажають познущатись з присутніх на судовому засіданні та висловити свою 
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образу та огиду, і тому не підбирать слів та блазнюють, та висміюють опонентів, 

не відчуваючи за собою жодної провини.  

Існує велика кількість понять, пов'язаних з оцінкою тембрів звуку. Якщо 

для оцінки висоти звуків є відповідні одиниці виміру: психофізичні, музичні 

(октави, тони, півтони тощо); є, також, одиниці для виміру гучності, то для 

тембрів такі шкали побудувати неможливо, оскільки тембр є поняттям 

багатовимірним. Тому для характеристики тембрів музичних інструментів та 

людського голосу користуються словесними описами, підібраними за ознаками 

протилежності: яскравий – тьмяний, різкий – м'який тощо. Були зроблені спроби 

виявити найбільш значущі серед термінів опису тембру і зв'язати словесний опис 

тембрів з деякими акустичними параметрами (див. Додаток А) ["Звукорежисер" 

2/2001]. 

 

Розглянемо дані інструментального аналізу цього фрагменту: 

Таблиця 3.2.23 

Показники середньої мінімальної (мін.) та середньої максимальної (макс.) 

ЧОТ та діапазону ЧОТ у відсотках при реалізації риторичного загального 

інтерогативу:  

Shall I bend low in a bondman’s key with bated breath and whispering humbleness say 

this: ‘Fair sir, you spit on me on Wednesday last, you spurn’d me such a day, another 

day you called me a dog; and for these courtesies I’ll lend you that much moneys’? 

А
к
т

о
р

 Час 

звуч. (с) 

 

Швидк. 

мовл. 

(скл./с) 

Тривалість 

пауз (с) 

 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

 

MT 23.77 

 

3.065 

 

1.50, 0.76, 

0.64, 0.69, 

0.93 

486.4 

 

100.9 

 

385.5 

 

79.26 

ARK 16.85 3,58 0.37 489.84 73.73 461.11 84.95 

OREG 16.29 3.62 – 462.71 74.95 387.76 83.8 
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LSS 16.61 

 

4.81 

 

0.67, 0.3, 

0.47, 0.66, 

0.54, 0.66, 

0.58, 0.46 

495.59 

 

74.9 

 

420.69 

 

 

84.89 

 

Як бачимо, знову найповільнішим є мовлення в реалізації акторів МТ – 

3,065 скл./сек. при 5 паузах. У таблиці надані цифрові значення тривалості 

мовлення з паузами та без пауз: 23,81 сек.– (1,5+0,77+0,74+0,94)=19,86 секунд – 

тривалість реалізації МТ. Діапазон ЧОТ за даних показників також є 

найнезначнішим – 79,26 %, що свідчить про особливість реалізації МТ, в якій 

актор (Орсон Веллс), створюючи образ ображеного Шейлока, майже не «граючи 

піковими мелодійними фарбами», лише тембрально та за допомогою пауз та 

темпоральних особливостей досягає значної емоційності. Найшвидшим є 

мовлення LSS, з найширшим діапазоном ЧОТ. Отже, можна підтвердити 

попередній висновок про те, що, при створенні саме сатиричного образу 

Шейлока, для актора характерна підвищена швидкість мовлення в комбінації з 

надвисокими показниками діапазону ЧОТ. 

Різниця в швидкості мовлення в порівнювальних реалізаціях свідчить про 

наступне: на перцептивному рівні слухач, не маючи візуального образу, 

домальовує собі в уяві ті риси, які підказує йому його життєвий досвід і 

спостережливість, а саме: якщо людина говорить швидко, створюється ефект 

невпевненості в собі, метушливості, підступності та нещирості. Якщо ж до цього 

додається високий голос та різкі перепади ЧОТ, то створюється цілком негативне 

враження про цю людину. І навпаки, якщо людина розмовляє повільно, нікуди 

не поспішаючи, роблячи паузи, приємним низьким голосом, без різких перепадів 

піків основного тону, це створює враження надійності, впевненості в собі та 

самоповаги літньої людини, яка сповнена образи і відтак, більше за усе бажає 

помститися. 

Альтернативні питання також демонструють свої особливі просодичні 

якості. Відомо, що просодія альтернативного питання характеризується 

поступово низхідною шкалою з висхідним тоном в термінальній частині (що є 
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співставною з інтонаційним малюнком загального питання) плюс поступово 

низхідна в другій частині. В п’єсі ‘The Tragedy of Julius Caesar’ (Act III, scene 2) 

Брут, як досвідчений оратор, у своєму виступі перед натовпом вдало маніпулює 

емоційним станом людей. Він ставить перед публікою риторичне питання, яке не 

має відповіді суто через свою сумнівну логіку, а скоріше повну алогічність: Had 

you rather Caesar were living and die all  slaves, than that Caesar were dead, to 

live all free men? 

При перцептивному сприйнятті усі актори послуговуються в першій 

частині коректним інваріантним малюнком (з варіаціями щодо локалізації 

логічних наголосів, якості та кількості пауз, темпу, інтенсивності тощо). Хоча 

друга частина, як інтегральна частина усього питання, і демонструє значну 

варіативність, в усіх п’яти реалізаціях напрямок термінального тону є низхідним, 

як і має бути за правилом. Варіативність реалізацій свідчить про невизначеність, 

невпевненість та незавершеність думки. Припускаємо, що цей прийом 

застосовується актором свідомо для демонстрації глибокої підсвідомої 

невпевненості мовця в правильності та логічності слів, в цілому, та аморальності 

злочинного вчинку, зокрема. 

mt  

 

bbc  
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Рис. 3.2.6. Порівняльні інтонограми реалізацій першої та другої 

частини риторичного питання:  

Had you rather Caesar were living and die all slaves, than that Caesar were dead, 

to live all free men? 

 

Тривалість пауз в аналізованих реалізаціях є наступною: MT – 0,78 

сек.+0,89 сек.=1,67 сек.; BBC – 0,21 сек.; ARK – 0,45 сек.; OREG – 1,64 сек.; 

LSS – 0,37 сек.+0,4 сек.=0,77 сек., тобто найдовшими є сума двох пауз в 

реалізації МТ та одна пауза у OREG.  

В другій частині, яка, згідно із семантичною складовою, є емоційним 

центром цього питання (див. рис. 3.2.6), у MT спостерігаємо використання в 

термінальній частині каскадів складених тонів – низхідного + висхідного тону 

широкого регістру та контрастного діапазону ЧОТ. За визначенням С.В.Кодзасова 

[162, с.399] поєднання мелодичної шкали та термінального тону дає нам 

мелодичний контур фрази. Термінальна частина тут характеризується 

контрастною комбінацією двох протилежних тонів – крутого підйому на to live та 
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майже такого ж крутого падіння на останньому наголошеному складі, на слові 

men. У реалізації акторів BBC в термінальній частині спостерігаємо контрастивні 

тони порівняно неширокого діапазону розбіжності зі шкалою, яка виглядає, як 

поступово низхідна. Реалізація LSS характеризується в другій частині 

контрастивними тонами широкого діапазону ЧОТ з загальним низхідним 

мелодичним контуром. Слід зауважити, що актор МТ користується довгою 

паузою після слова dead, немов наголошуючи на надзвичайній важливості саме 

цієї частини сентенції. Цілком очікувано, що усі актори послуговуються паузами, 

адже сама структура речення потребує перерви у фонації. У МТ спостерігаємо дві 

паузи, довжиною 1,67 сек., LSS – дві, довжиною 0,77 сек., решта реалізацій мають 

одну, локалізовану після slaves. Дистинктивною є найдовша тривалість однієї 

паузи у реалізації OREG – 1,64 секунди, що майже дорівнює сумі двох пауз в 

реалізації МТ.  

Таблиця 3.2.24 

Показники тривалості звучання, швидкості мовлення, тривалості пауз, 

мінімальної та максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ у відсотках при 

реалізації риторичного альтернативного інтерогативу:  

Had you rather Caesar were living and die all slaves,than that Caesar were dead, to live 

all free men? 

А
кт

о
р
 

Час 

звучання 

(сек) 

Швидкість 

мовлення. 

(скл./сек) 

Тривалість 

пауз 

(сек) 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

 

MT 7.63 4.02 0.78, 0.89 257.35 74.99 182.36 70.86 

ВВС 7.77 3.17 0.21 496.97 89.09 407.88 82.07 

ARK 8.37 3.03 0.45 496.59 122.86 373.73 75.26 

OREG 7.63 4.0 1.64 453.59 78.84 374.75 82.62 

LSS 8.90 2.95 0.37, 0.4 512.47 76.06 436.41 85.20 
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Як бачимо, найвищий максимальний показник ЧОТ характерний для LSS – 

512,47 hz, а найнижчий мінімальний показник ЧОТ характерний для МТ – 74,99 

hz.  

Показники діапазону ЧОТ в реалізації LSS є найвищими (85,20%), тобто 

для цієї реалізації характерним є значна різниця в показниках мінімального та 

максимального ЧОТ – 436,41hz. Найнижчим є показник діапазону ЧОТ у МТ – 

70,86%. Діапазон показників різниці ЧОТ у решти презентацій є доволі 

гомогенним (див. табл. 3.2.24). 

До диференційних особливостей реалізацій LSS та МТ, як показує таблиця, 

слід віднести наявність двох пауз, які в сумі за тривалістю дорівнюють 1,77 сек. 

та 1,67 сек.  

Наступний приклад включає, як бачимо, насправді два питання – одне в 

складі іншого, (загальне питання та альтернативне): 

But tell us, do you hear whether Antonio hath had any loss at sea or  no? 

(Merchant of Venice, act III, scene 1). 

Перш за все, слід зауважити, що нормативний інтонаційний контур окремо 

взятого альтернативного питання hath Antonio had any loss at sea or no? – 

«поступово низхідна шкала з підйомом в комбінації з падінням тону в 

термінальній частині» – є повністю зруйнованим. Натомість, фактично 

спостерігалась інша модель інтонаційного оформлення – у всіх п’яти реалізаціях 

малюнок був схожий на стверджувальне речення зі звичайною поступово 

низхідною шкалою з підйомом лише в термінальній частині, на or no?, що 

свідчить про вплив головного речення do you hear на мелодійний контур речення 

в цілому. Очевидно, це сталось під впливом фактору синтаксичного 

розташування питання другого в структурі першого, в результаті чого друге, 

ставши підрядним в складі складнопідрядного речення, втратило як структурну, 

так і просодичну самостійність.  

Проаналізувавши інструментальні показники просодії РП, можна зробити 

попередній висновок для РП у публічному виступі про наступні тенденції 

залежності темпоральних показників та діапазону ЧОТ: чим повільнішим є 



157 
 

мовлення та тривалішим звучання, тим ширшим є діапазон ЧОТ (див. показники 

LSS в табл. 3.2.24). І навпаки, чим швидше мовлення та коротше час звучання, 

тим вужче діапазон ЧОТ (див. показники МТ в табл. 3.2.24). Однак, слід 

зауважити, що подібна залежність прослідковується не завжди і у OREG, з майже 

ідентичними даними часу звучання та швидкості мовлення, діапазон ЧОТ 

ширший (див. показники OREG в табл. 3.2.24). Припускаємо, що це пов’язано із 

наддовгою паузою в цій реалізації (1,64 сек). 

Загалом, в реалізації цього риторичного питання ініціальна частина 

речення оформлена, як поступово висхідна з термінальним простим підйомом 

ядерного тону, а термінальна частина, судячи по піках ЧОТ, в основному має 

тенденцію до низхідного термінального тону, що, в цілому, відповідає правилу 

нормативної просодії для подібних питань.  

 

3.3.Просодичні характеристики інтерогативів у внутрішньому 

монолозі-роздумі 

Внутрішній монолог-роздум може бути каяттям з приводу сказаних слів 

або дій, сумнівами щодо адекватності якихось слів, дій або вчинків, інтерпретації 

дій та слів інших та думок щодо того, чи не приховують щось від нього, а також, 

потреби в усвідомленні того, чи він подобається, чи ні. Монологи-внутрішні 

роздуми, що розглядаються, є гетерогенними за своєю структурою та 

семантикою, емоційною напругою та експресивними проявами. 

Монологи-роздуми в п’єсах В.Шекспіра можна вважати квазі-

спонтанними, внутрішніми монологами, оскільки, з одного боку, вони є 

авторськими текстами і, як такі, не можуть вважатись власне спонтанними. З 

іншого боку, внутрішні монологи-роздуми часто побудовані таким чином, що в 

них відсутня чітка логічність побудови, а також, структурна, комунікативна та 

смислова єдність, в них мають місце незакінченість та обірваність синтаксичних 

конструкцій:  

O that this too too solid flesh would melt, 

Thaw, and resolve itself into a dew! 
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O that the Everlasting had not fix’d 

His cannon ‘gainst self-slaughter! O God! God! 

(‘Hamlet’ Аct 1, scene 2). 

Інтонаційно в них також спостерігається певна специфіка – має місце 

незавершеність інтонаційного малюнку, а саме: інколи відсутні нормативні 

інтонаційні контури низхідного тону в термінальній частині тощо. Щодо 

темпоральних характеристик, то тут здебільшого можна спостерігати 

прискорення або уповільнення темпу, відсутність пауз навіть там, де вони мали 

б бути за логікою, або навпаки, поява пауз хезитації, які свідчать про 

невизначеність або сумніви героя, а також модифікації тону, гучності та 

голосового тембру. Так, в РП Oh, mighty Caesar, doest thou lie so low?! (‘The 

tragedy of Julius Caesar’ Аct ІІІ, scene 1) перерва в фонації настільки затягнута, що 

в деяких з реалізацій вона навіть триваліша за час, власне звучання самого РП.  

Для просодії внутрішніх монологів-роздумів також є характерними 

варіативність акцентуації ключових слів в експресивно-виділених ділянках, 

наприклад: … That it should come to this! (‘Hamlet’ Аct 1, scene 2). Просодичне 

оформлення внутрішнього монологу-роздуму з елементами емоційного стану, 

пов’язаного з каяттям з приводу вчинення певних прикрих дій в минулому, 

характеризується насиченим мелодійним контуром, підвищеною інтенсивністю 

звучання, значними тембральними варіаціями – від ридань до шепоту. Темп 

також може бути різним, від скоромовки до уповільненої вимови та значних 

перерв в фонаціях. Фрази незакінчені, думки обривчасті, герой ставить собі 

питання, вигукує окремі слова , наприклад:  

…But two months dead! Nay, not so much, not two. (‘Hamlet’ Аct 1, scene 2). 

На слух подібний тип монологу легко впізнати за зниженою 

інтенсивністю, часто прискореним темпом, невиразною мелодикою з 

незначними піками висоти тону. Інколи герой, виношуючи якісь злочинні плани, 

звертається сам до себе, неначе боючись бути почутим, наприклад: Heaven and 

earth! Must I remember? (‘Hamlet’ Аct 1, scene 2). 
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Спектрограма звукових коливань проілюстрованих фрагментів надає 

інформацію про відносну амплітуду інтенсивності частотних складових звука 

або розподіл загальної енергії звукових коливань за частотами. Завдяки 

поєднанню притишеного й придихового голосу висловлювання 

характеризується малою концентрацією енергії у спектрі. 
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[ɑː jiː fænˈtæstɪkəl ɔː ðət ɪnˈdiːd wɪʧ ˈaʊtwədli jʊ ʃəʊ]? 

Рис. 3.3.1. Порівняльні інтонограми та спектрограми з 

локалізаціїями пауз: Are you fantastical or that indeed which outwardly you 

show? 

https://tophonetics.com/
https://tophonetics.com/


161 
 

На інтонограмах та спектрограмах чітко видні локалізації перерв в фонації  

в реалізаціях OREG, МТ, ARK. Разом з цим, перерва у фонації відсутня в 

реалізаціях ВВС та LSS.  

Шиплячі приголосні, присутні у фрагменті,  характеризуються 

порівняно розширеними вертикальними смугами на спектрограмі, що 

маркують низькочастотні вібрації.  

При порівнянні основних варіантів мелодійних малюнків реалізації 

акторами риторичного загального питання Oh, mighty Caesar, doest thou lie so 

low?! слід зауважити, що теоретично мелодійних шкал при реалізації цього 

питання може бути принаймні три: просодичне оформлення загального питання 

може бути або за правилом – з висхідним тоном в термінальній частині, або з 

порушенням правила: а) з низхідним тоном в термінальній частині або взагалі 

б) з рівним низьким тоном. В результаті перцептивного аналізу з’ясовано, що дві 

з п’яти реалізацій демонструють збіг з канонізованим варіантом (ВВС та МТ), 

три з п’яти – (LSS, OREG та ARK) низхідний тон в термінальній частині, або 

рівний низький. Подібна варіативність пояснюється значним емоційно-

семантичним навантаженням на речення та акторським та режисерським 

баченням можливості зіграти глибокий смуток та біль. 

Щодо локалізації пауз та їхньої тривалості, то вони чітко представлені на 

інтонограмах (рис. 3.3.1). Як бачимо, найдовшою є пауза у реалізації OREG, 

наступною за тривалістю є пауза у виконанні МТ. 

mt  
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lss  

 

əʊ ˈmaɪti ˈsiːzə,dʌst ðaʊ laɪ səʊ ləʊ? 

Рисунок 3.3.1 Порівняльні інтонограми локалізації паузпри реалізації РП 

Oh, mighty Caesar, doest thou lie so low?! 

 

Для більш детального аналізу в таблиці 3.3.1 надано темпоральні 

показники та показники діапазону ЧОТ в аналізованому РП.  
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Таблиця 3.3.1 

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
кт

о
р

 Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл./сек.) 

Тривалість 

пауз 

(сек.) 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

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 

 

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

ARK – 36,92 % та 29,95 % (див. табл. 3.3.1), 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 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 %, що свідчить про надзвичайну роль паузи 

для зображення сильних емоцій смутку та горя. Герой, немов намагаючись 

вгамувати емоції та стримати сльози, тримає паузу, показуючи, як важко йому 

втриматись від ридань. Щодо швидкості мовлення, то показники реалізацій МТ 
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та ARK є найвищими. Найповільнішими показниками швидкості мовлення є 

реалізації OREG (див. табл. 3.3.1). 

Усе вищезазначене свідчить про пришвидшене або уповільнене мовлення 

на тлі гіперзатягнутих пауз як засобу додавання емоційних фарб в просодичне 

зображення напруги. 

Наступне риторичне питання Are all thy conquests, glories, triumphs, spoils 

shrunk to this little measure? також лише за формою є інтерогативом. Насправді, 

це сповнений глибоких сумних емоцій плач над тілом вбитого друга. Тому лише 

одна з реалізацій (ВВС) перцептивно сприймається як просодично оформлена за 

каноном нормативу – поступово низхідна з підйомом в термінальній частині. У 

решти реалізацій (LSS, OREG, ARK, MT) – термінальний тон оформлено за 

допомогою низхідного тону (з варіантами локалізацій падіння тону – або на 

останньому слові, як у LSS, MT, або на слові shrunk), або, як у ARK, залишаються 

на рівному низькому. 

Тембрально актор МТ виконує цей фрагмент «здавленим», приглушеним 

голосом, що інструментально підтверджується порівняно вузьким діапазоном 

ЧОТ (див. табл. 3.3.2): 

Таблиця 3.3.2 

Темпоральні показники та показники мінімальної та максимальної ЧОТ 

та діапазону ЧОТ у відсотках у реалізації РП загального типу: Are all thy 

conquests, glories, triumphs, spoils shrunk to this little measure? 

А
кт

о
р

 Час 

звучання 

(сек) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

Тривалість 

пауз 

(сек) 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ 

% 

MT 
7.66 

 

3.51 

1.33, 1.02, 

0.67, 0.36 138.73 74.69 64.04 

 

46.16 

BBC 
9.15 

 

2.04 

0.69, 0.77, 

0.35 448.79 84.88 363.9 

 

81.09 

ARK 7.36 2.22 0.60 392.45 78.16 314.3 80.08 
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OREG 
9.8 

 

2.99 

1.41, 1.20, 

2.18 479.62 75.75 403.87 

 

84.21 

LSS 3.8 3.94 – 351.84 98.15 253.69 72.1 

 

Щодо інструментально отриманих темпоральних показників просодії 

аналізованого РП, то слід заначити наступне: найнетривалішим є час звучання 

LSS (3,81 сек.), при відсутності перерв на паузи, що можна було б без 

перебільшення назвати скоромовкою, з найвищими показниками швидкості 

мовлення (3,94 склади на секунду). Природньо, що в цій реалізації одним з 

найменших є і діапазон ЧОТ – лише 72,1 %. На другому місці показники 

реалізації МТ – при швидкості мовлення другій за величиною (3,51 скл/сек.), 

діапазон ЧОТ в цій версії є також одним з найвужчих – 46,16 %. 

Найтривалішим є звучання OREG (9,8 сек.) з прогнозовано найширшим 

діапазоном ЧОТ – 84,21 %. 

Найбільш варіативним показником просодії, як потужного засобу 

емоційного впливу, є кількість та тривалість пауз, тому можна зробити 

висновок про важливість гіпер довгих пауз або їх повної відсутності для 

зображення глибокого смутку. Так, в реалізації OREG загальна тривалість пауз 

становить 52 % усього часу звучання, у МТ – 44,1 %. На тлі цього контрастно 

виглядає реалізація LSS з повною відсутністю перерв у фонації.  

mt   

 

ark  

 

  



166 
 

bbc  

 

lss  

 

oreg  

 

Рис. 3.3.2.Інтонограми з порівняльною локалізацією пауз та 

тривалість в реалізаціях РП: Are all thy conquests, glories, triumphs, spoils 

shrunk to this little measure? 

 

На інтонограмах показано паузи та їхню локалізацію. Цілком 

прогнозовано, що вони розташовані перед комами, проте неочікуваною 

виявилась реалізація LSS, де попри правило розташування пауз перед 

розділовим знаком (комою), актор LSS ним знехтував. Кількість пауз в 

реалізації ARK також не цілком відповідає потребі, тому, що замість чотирьох 

пауз перцептивно та інструментально локалізовано лише одну. Як бачимо, для 

реалізації LSS характерною ознакою є не наявність, а повна відсутність перерв 

у фонації. До того ж, виконання даного фрагменту LSS є специфічним як за 

швидкістю мовлення (3.94 склади за секунду), так і за темпом (3.81 секунд), 

що створює надзвичайно сильний емоційний ефект.  

Наступною найвищою швидкістю мовлення аналізованого фрагменту є 

реалізації у виконанні МТ та OREG – 3.51 та 3.19 складів за секунду, хоча OREG 
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і має найтриваліші показники часу звучання – 9.82 секунди. Це означає, що разом 

з іншими показниками саме ця реалізація характеризується найяскравішим 

контрастним перепадом показників тривалості звучання, тривалості пауз та 

швидкості мовлення – при найповільнішому звучанні (можливо через факт 

наявності найдовших пауз) швидкість мовлення є найвищою.  

Особливу увагу в аналізованому РП слід звернути на характер пауз. Тут 

спостерігаємо функціонально специфічний різновид паузи – паузу 

психологічну. Така пауза іноді може не співпадати з синтаксичним 

членуванням речення, проте бути запланованою та з’являтись як після слова, 

до якого треба привернути увагу, так і перед ним.  

Іншим видом пауз є, так звані, паузи хезитації (Л. С. Виготський [85], 

А. А. Леонтьєв [184]), які можуть бути заповненими або незаповненими, тобто 

створювати повну або неповну перерву в фонації. Подібні паузи можуть 

спостерігатись під час емоційної напруги, збудження і т. і. Вони можуть 

виникати не тільки в будь якому місці висловлювання і ніяк не бути 

пов’язаними з його лексико-граматичною структурою, а й навіть всередині 

слова. В драматичному акторському мовленні паузи хезитації додають 

природності мовленню, роблять його немов би повним сумнівів та створюють 

атмосферу пошуку правильного слова або намагання правильно висловитись. 

Як видно з аналізованих РП, дистинктивними рисами акторських 

виконань є комбінаторика темпоральних засобів, перерв у фонації та 

діапазонів ЧОТ.  

Розглянемо ще одне риторичне питання альтернативного типу з монологу 

Макбета (‘Macbeth’, Act 2, scene 1): 

Is this a dagger which I see before me, a handle toward my hand … or are thou 

but the dagger of the mind, a false creation proceeding from the heat-oppressed brain? 

Згадаймо основну сюжетну лінію п’єси: Макбету наворожили, що він 

стане королем. Для цього вони з дружиною вирішують вбити діючого короля, 

свого родича, Дункана, який приїхав до них у гості. Вночі, коли усі заснули, і 

настав час виконати заплановане вбивство, Макбет, головний герой п’єси, 
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несподівано бачить видіння: кинджал, що висить просто в повітрі перед його 

очима.  

Образ Макбета «зітканий» з купи протиріч: хоча він і хоробра людина, він 

все ж відчуває острах перед скоєнням злочину. Маючи певні моральні принципи, 

він все ж настільки амбітний, що задля досягнення мети – корони, він готовий 

переступити через власні етичні (моральні) норми. В цьому епізоді він, 

намагаючись подолати сумніви та докори сумління, налаштовує себе на 

вбивство, яке йому не дуже хочеться скоювати, задля отримання такого бажаного 

«призу», такої омріяної королівської корони. Макбет, обравши собі незвичного 

співрозмовника у вигляді кинджала,  звертається до нього, як до живої істоти. 

Спочатку він не впевнений, чи саме його уява створила цей предмет вбивства, чи 

насправді кинджал тут «висить» перед його очима, як щось надприроднє, для 

того щоб направляти його дії. Згодом Макбет приймає кинджал як знак, що це – 

знаряддя вбивства, яке він має скоїти, як знак зверху, що саме так і станеться. Він 

немов би проживає весь жах неминучості вбивства, проговорюючи вголос свої 

думки. Отже, монолог починається з цілої низки риторичних питань, сумбурно 

розкиданих та розірваних по тексту:  

Is this the dagger which I see before me, 

The handle toward my hand? Come, let me clutch thee. – 

I have thee not, and yet I see thee still. 

Are thou not, fatal vision, sensible  

Tо feeling as to sight? Or are thou but  

A dagger of the mind, a false creation 

Proceeding frоm the heat-oppressed brain? 

Аналіз реалізацій аналізованого РП демонструє велику варіативність 

використання пауз як в сенсі їхньої локалізації, так і в кількості та тривалості. 

За правилом просодичне оформлення альтернативного питання має бути 

наступним: поступово низхідна шкала з підйомом в термінальній частині та 

поступово-низхідна в другій частині. Таблиця 3.3.3 надає показники діапазону 

ЧОТ, швидкості та часу мовлення першої частини РП:  
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Таблиця 3.3.3 

Показники локалізації пауз та їхньої тривалості при реалізації 

риторичного питання:  

Is this/ 1 /a dagger/ 2 /which I see before me, /3/ a handle toward my hand? ... or 

are thou but the dagger of the mind, / 4/a false creation/ 5/ proceeding from the 

heat-oppressed mind … 

 

При перцептивному аналізі усіх п’яти реалізацій виявилось, що в 

основному мелодійний контур є інваріантним, не зважаючи на синтаксично-

ускладнену структуру речення. Тобто усі реалізації даного риторичного 

питання мають риси, притаманні просодії альтернативного питання.  

Таблиця 3.3.4 

Темпоральні показники та показники мінімальної та максимальної ЧОТ 

та діапазону ЧОТ (у герцах та %): Is this a dagger which I see before me, a 

handle toward my hand? 

А
к
т

о
р
 Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

Тривалість 

пауз (сек.) 

Макc 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(%) 

MT 3.60 5.5 0.28, 0.23 496.94 81.65 415.29 83.57 

№ паузи 

 

 

Актор 

1 2 3 4 5 

MT – – 0.87 – – 

BBC – – – 0.92 0.38 

ARK 0.47 1.01 1.84 0.95 – 

OREG – 0.30 0.30 0.57 – 

LSS – 1.18 – 0.98 – 
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BBC 7.69 4.03 
0.64, 1.04, 

1.79 
293.14 74.88 218.26 74.46 

ARK 5.08 4.35 1.17 404.51 77.14 327.37 80.93 

OREG 6.45 4.45 2.63 241.49 78.11 163.38 67.65 

LSS 4.75 4.5 0.97 458.57 77.11 381.46 83.18 

 

Найбільшою є швидкість мовлення у МТ – 5,5 скл./сек. при найкоротшому 

часі звучання – 3,60 сек. та найвищому діапазоні ЧОТ – 83,57 %. Паузи в 

реалізації МТ, в поєднанні з швидким мовленням, немов розбивають 

аналізований фрагмент РП на шматочки, роблячи звучання пульсуючим, 

нервовим. Час звучання у виконанні ВВС є найдовшим з усіх реалізацій (7,6 сек.) 

– до речі,  вдвічі довше,  ніж у МТ, характеризується наявністю трьох пауз, 

загальна тривалість яких становить майже половину усього часу звучання. 

Загальна тривалість мовлення більш ніж вдвічі довша,  ніж у МТ, з мовленням, 

найповільнішим з усіх аналізованих (див. табл. 3.3.4). 

Друга половина аналізованого РП демонструє дещо змінні основні 

просодичні показники, а саме: швидкість мовлення в усіх реалізаціях стає 

нижчою (див. табл. 3.3.5).  

Таблиця 3.3.5 

Темпоральні показники та показники середньої мінімальної та середньої 

максимальної ЧОТ та діапазону ЧОТ (у герцах та %): …оr are thou but a 

dagger of the mind, a false creation, proceeding from a heat-oppressed brain? 

А
кт

о
р
ь 

Час 

звучання 

(сек.) 

Швидкість 

мовлення 

(скл/сек) 

Кількість 

та 

тривалість 

пауз (сек.) 

Макс. 

ЧОТ 

(Hz) 

Мін. 

ЧОТ 

(Hz) 

Різниця 

ЧОТ 

(Hz) 

Діапазон 

ЧОТ (%) 

MT 5.15 5.3 0.62 177.61 90.21 87.4 49.21 

BBC 7.34 3.79 1.01 140.88 75.07 65.81 46.71 

ARK 6.95 4.05 1.03 191.68 74.91 116.77 60.92 
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OREG 7.18 3.82 0.9 361.52 98.76 262.76 72.68 

LSS 5.96 4.03 – 480.82 71.89 408.93 85.05 

Найнижчими в цьому фрагменті РП є показники діапазону ЧОТ у МТ та 

ВВС, 49,21% та 46,71 % відповідно, при максимальній швидкості мовлення у 

МТ – 5,3 скл./сек. Найповільнішим є мовлення у ВВС та у OREG – 3,79 

скл./сек. та 3,82 скл./сек., при найнижчому показнику діапазону ЧОТ в 

реалізації ВВС – 46,71 %. 

Порівняння показників реалізацій аналізованого РП в першому та 

другому фрагменті дозволило виявити стійку тенденцію до уповільнення 

швидкості мовлення у всіх акторів (див. таблиці 3.3.4 та 3.3.5). Час звучання в 

обох фрагментах збільшується, а діапазон ЧОТ звужується (подекуди дуже 

помітно, а інколи залишається майже незмінним). 

Отримані дані свідчать про підтвердження існування певної залежності 

між тривалістю звучання, швидкістю мовлення та основними показниками 

діапазону ЧОТ. В монологах-внутрішніх роздумах для реалізацій МТ 

характерними рисами є найвищий показник швидкості мовлення, з тенденцією 

до уповільнення в другому фрагменті та найвищий діапазон ЧОТ, з 

тенденцією до значного звуження в другому фрагменті.  

Продемонстровані результати порівняльного аналізу основних 

просодичних показників свідчать про взаємозалежність максимальних та 

мінімальних показників ЧОТ та показників тривалості та швидкості мовлення. 

 

Висновки до третього розділу  

 

У результаті експериментального дослідження було визначено, що 

дискурс радіопостановки п’єс В. Шекспіра характеризується рядом 

інваріантних та варіативних рис, що відбиваються у просодичному 

оформленні спеціально виокремлених інтерогативів у реалізаціях різних 

відомих акторів. Розгляд та аналіз просодичних маркерів, що притаманні 

групам акторів у історично різний час, дозволив простежити кореляцію 
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перцептивно визначених та інструментально виділених акустичних 

показників просодії. 

Цілком природньо, що просодичне оформлення драматичної 

радіопостановки характеризується значною варіативністю у фонетичних і 

просодичних в засобах свого вираження. Одні й ті ж зразки аудіофрагментів у 

виконанні різних груп акторів можуть по різному сприйматись на 

перцептивному рівні та мати досить відмінні акустичні показники, отримані 

інструментально, оскільки реалізація інтерогативів в досліджуваному 

матеріалі відбувається під впливом різних факторів, які мають своєрідні 

сюжетні емоційно-забарвлені риси. Також на сприйняття та інтерпретацію 

драми свій відбиток накладають час та епоха. Впродовж історії розвитку 

театру з’являлись нові принципи сценічного мовлення та сценічної гри, а отже, 

в цілому, вносились та диктувались свої правила акторства. І все ж 

варіативність просодії аудіофрагментів однакового змісту є певною мірою 

обмеженою, в зв’язку з незмінністю самих уривків п’єс, що розглядаються. 

Просодичне оформлення окремо взятих інтерогативів має свої, описані в 

підручниках, інваріантні константи, оскільки вони мають, формально 

виражені, характерні для цього типу питання просодичні риси. З іншого боку, 

необхідність додавати мовленню емоцій неодмінно призводить до руйнування 

канонічної моделі та до появи варіативності як реального просодичного 

оформлення інтерогативів. Співставлення відповідності мелодійного контуру, 

характерного для певного типу інтерогативу в нормативному виконанні, та 

реального звучання дозволило виявити кількість реалізацій, де просодичне 

оформлення дотримується нормативних правил, та реалізацій, в яких цю 

норму було порушено. 

За допомогою програм SpeechAnalyzer та Praat було проведено заміри 

тривалості пауз, визначено їхню локалізацію, час звучання в цілому, а також 

висоту основного тону (ЧОТ), його мінімальні та максимальні показники, 

різницю між ними та відсоткові показники діапазону ЧОТ, що дозволило в 
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подальшому провести співставний аналіз показників усіх реалізацій 

інтерогативів.  

Гіпотеза відносно змін в просодичному оформленні акторського 

мовлення в історичному плані знайшла своє часткове підтвердження, а саме: 

реалізації Mercury Theater, як найвіддаленішого в часі виконання, 

характеризуються уповільненим, порівняно з пізнішими реалізаціями, 

мовленням та звуженим діапазоном ЧОТ в сценічних промовах, тоді як для 

внутрішніх монологів-роздумів характерним є пришвидшене мовлення та 

широкий діапазон ЧОТ. Локалізація, найдовша тривалість та кількість перерв 

у фонації також є рисою, яка відрізняє виконання MercuryTheater. 

Швидкість мовлення напряму корелює з діапазоном ЧОТ. Чим 

швидкість вища, тим нижче показник різниці максимальних та мінімальних 

показників ЧОТ. Однак, варіативність реалізацій аналізованих РП в плані 

комбінаторики пришвидшеного мовлення з високими піками діапазону ЧОТ в 

одній реалізації та уповільненого мовлення з заниженими показниками 

діапазону ЧОТ в іншій реалізації свідчить про різноманітність бачення образу, 

який намагаються створити актори та режисер.  

Серед багатьох риторичних прийомів, які часто використовував 

В.Шекспір в своїй драматургії, слід зазначити повтор у промові як досить 

сильний засіб емоційного впливу на аудиторію. Специфічнми рисами 

просодичного оформлення повторів є рекурентність деяких елементів 

просодії, характерних для першого з повторюваних питань, таких, як напрям 

мелодичного руху або повтор наддовгої паузи, або рекурентне затягування 

голосних, що надає певного ритму всій повторюваній групі РП. В результаті 

дослідження з’ясовано, що темп мовлення в таких багатокомпонентних 

повторюваних конструкціях з кожним наступним РП уповільнюється, а 

діапазон ЧОТ звужується. 

Використання тембральних особливостей акторського виконання для 

створення експресивності є доволі розповсюдженим прийомом в межах 

театрального радіодискурсу. З часом вимоги до голосових якостей акторів та 
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до манери виконання в цілому змінюються і реалізації, що звучали в далекі 30-

40 роки минулого століття як зворушливі, 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. 

Узагальнюючи результати електроакустичного та перцептивного 

аналізу, можна зробити висновок, що окремі просодичні компоненти у 

дискурсі радіопостановки значно корелюють та знаходяться в своєрідному 

взаємозв’язку. Так, у більшості випадків діапазон частоти основного тону 

(ЧОТ) є вузьким в реалізаціях, коли показники тривалості мовлення та 

швидкості мовлення є надвисокими. Тож взаємозалежність різниці 

максимальних та мінімальних показників ЧОТ та показників тривалості та 

швидкості мовлення є диференційною ознакою звучання драматичної 

радіопостановки.  

Подальше вивчення дискурсу англомовної радіопостановки дозволяє 

продовжувати поглиблене дослідження для розкриття особливостей та 

характерних рис просодичних одиниць мовлення у всьому їхньому 

взаємозв’язку.   
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Найпопулярнішою антологією радіодрами 30–40 років минулого 

століття після появи радіо стала серія аудіозаписів драматичних 

радіопостановок. Збережені аудіозаписи театральних постановок періоду 

Золотої Ери радіо зафіксували унікальне звучання акторських виконань, з 

їхніми неповторними фонетичними особливостями звучання. Оскільки, одним 

з найперспективніших підходів до встановлення достеменної наявності змін в 

інтонаційному звучанні в діахронічному плані є поєднання результатів 

перцептивних спостережень з інструментальними даними, надзвичайно 

важливими для компаративного дослідження, виявились саме аудіозаписи 

більш ранніх драматичних постановок як основи для наступного 

співставлення. 

Зважаючи на те, що радіомистецтво в цілому характеризується 

особливими умовами сприйняття, а саме, відсутністю візуального ряду щодо 

того, що відбувається в п’єсі, особливої важливості набуває емоційне та 

осмислене актором виконання. Оскільки радіопостановка, позбавлена 

візуальності образів, тяжіє до, створених голосами акторів, мовленнєвих 

«картин», основним засобом демонстрації емоційно-експресивного характеру 

є саме просодичне оформлення драматичного мовлення.  

Просодичні властивості монологічного сценічного мовлення 

характеризуються, перш за все, специфічним наголосом, а також паузацією, 

яка є засобом забезпечення членування тексту та прийомом привертання уваги 

та підвищення емоційності. У створенні віртуальної драматургічної 

радіореальності неможливо також переоцінити роль мелодики, оскільки вона, 

за відсутністю візуалізації, додає образності мовленню.  

Попри те, що просодичне оформлення театральної постановки 

характеризується значною варіативністю, однаковий зміст аудіофрагментів в 

цілому обмежує варіативність виконань в зв’язку з незмінністю самого уривку 

тексту п’єси, що розглядається. В зв’язку з цим, просодичне оформлення 
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аналізованих інтерогативів з аудіо постановок має і свої інваріантні константи, 

показники яких не змінюються за будь яких обставин. В результаті 

дослідження було визначено, що дискурс радіопостановки п’єс В. Шекспіра 

також характеризується рядом інваріантних та варіативних рис, що 

проявляються у інтонаційному оформленні спеціально виокремлених 

інтерогативів у реалізаціях аналізованих театральних акторських груп. З 

одного боку, інтерогативи за правилом характеризуються стандартними, 

характерними для певного типу речення, просодичними рисами або 

інтонаційним інваріантом, який є абстрактною моделлю, виведеною на основі 

найбільш частотних характеристик. З іншого боку, необхідність додавати 

сценічному мовленню емоцій неодмінно призводить до руйнування 

канонічної моделі та появі варіативності як реального просодичного 

оформлення. 

До найбільш варіативних параметрів інтерогативних конструкцій, перш 

за все, можна віднести мелодику. Оскільки релевантними характеристиками 

актуалізацій інтерогативів є, в залежності від типу питання, чітко зафіксовані 

мелодійні малюнки, а вираження інтерогативності зазвичай позначається 

своєрідним рухом мелодичного контуру, було досліджено відповідність або 

невідповідність просодичних мовленнєвих стандартів нормативної вимови 

ізольованих висловлювань фактичним реалізаціям цих інтонаційних типів в 

зв’язному мовленні виконавців-акторів. Також було розглянуто фактичне 

відхилення від типового інтонаційного малюнка синтагм та від канонічного 

співвідношення між інтонацією та комунікативним типом висловлювання. 

Співставлення нормативного мелодійного контуру, характерного для певного 

типу інтерогативу, з реальним звучанням дозволило виявити кількість 

реалізацій, оформлених за правилом, та реалізацій з порушеннями правила. 

Результати перцептивного дослідження співвідношення між типом 

питального речення та інтонацією вказують на те, що 41 % інтонаційних 

контурів загальних питань в аудіозаписах повністю збігається із загально 

визнаними нормами просодії для подібних речень. У решті реалізацій було 
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зафіксовано порушення норми. В групі спеціальних питань 61 % інтонаційних 

контурів повністю збігаються з канонізованим стандартом, з розбіжностями у 

решти реалізацій. 

Монологічне мовлення в цілому характеризується специфічною 

адресною спрямованістю. Оскільки співрозмовники або реципієнти 

інформації поступово перетворюють його на діалог або полілог, в 

монологічному мовленні для комунікативних цілей використовуються як 

окремо взяті питання, так і питання разом з відповідями як базовими 

компонентами мінімального діалогу та монологу. Інтонація інтерогативу 

може, залежно від прагматичних функцій, як значно підсилювати, так і 

послабляти питальну спрямованість інтерогативу.  

В ході дослідження було заміряно тривалість пауз, їхню локалізацію, час 

звучання в цілому, а також висоту основного тону (ЧОТ), його мінімальні та 

максимальні показники, різницю між ними та відсоткові показники діапазону 

ЧОТ, що надало можливість провести діахронічний аналіз усіх реалізацій 

інтерогативів.  

В інтерогативах тональний діапазон ЧОТ, темп та паузація є 

варіативними показниками і, в залежності від акторського виконання та стилю 

епохи в цілому, вони значно відрізняються. Так, уповільнений темп та 

подовжені паузи в комбінації зі значними показниками діапазону ЧОТ 

відповідають тенденціям в царині акторської гри минулих часів для 

демонстрації різного рівня емоційних станів та мали б свідчити про 

напружений емоційний настрій героя.  

Аналіз кореляції темпоральних показників та діапазону ЧОТ як основних 

просодичних маркерів сценічного монологу- виступу свідчить про існування 

певної взаємозалежності цих даних. З одного боку, чим швидкість вища, тим 

нижче показник різниці максимальних та мінімальних показників ЧОТ. З 

іншого боку, виявилась і протилежна тенденція, коли висока швидкість 

мовлення супроводжується надшироким діапазоном ЧОТ в комбінації з 

характерними тембровими особливостями, що пояснюється режисерською 
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задачею створення специфічного, негативного образу з неприємними 

голосовими характеристиками. 

Одним з найвпливовіших засобів емоційного впливу на слухача є такий 

риторичний прийом як повтор. Синтаксичний паралелізм однорідних 

підрядних або однотипних РП корелюється з ідентичним просодичним 

контуром інтонаційних груп. Паралельно з синтаксичним повтором 

використовується певний елемент повтору просодичного, наприклад, повтор 

«першого» мелодійного контуру, повтор гіперболізованого затягування паузи 

або, навпаки, відсутності перерви у фонації, що в цілому підсилюють загальне 

емоційне враження. Для підсилення емоційного накалу та привернення 

додаткової уваги актори в групах рекурентних синтаксичних паралелізмів РП 

в передостанньому та останньому питанні можуть порушувати правила 

просодичного оформлення питання. 

Серед досліджуваного матеріалу розглянуті РП, що включають цитацію 

як глузливе пародіювання. Мовець підлаштовує себе під модель іншої 

людини, одночасно перебільшуючи притаманні їй психологічні та поведінкові 

характеристики для створення мовленнєвої карикатури. Відбувається зміна 

фонації і артикуляційної бази для інтонаційного травестування репліки, а 

саме: до чужого вислову додається суб'єктивна просодична оцінка мовця.  

Одією з найвизначніших рис реалізацій різних акторських груп та 

ефективним засобом привернення уваги слухачів є незвична паузація, яка 

значно підсилює емоційне враження від сказаного. Не тільки сам факт 

наявності або відсутності емфатичних пауз є просодичним маркером 

варіативності виконання одного й того ж монологу. Важливою є також їхня 

локалізація, тривалість та різна рекурентність. 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. З іншого боку, в найсильніших емоційних 

сценах актори користуються наддовгими перервами в фонації, тривалість яких 

інколи може навіть перевищувати тривалість мовлення.  
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Стійка тенденція до порівняно уповільненого мовлення зі збереженням 

обов’язкових перерв в фонації, локалізованих в обумовлених синтаксичними 

правилами місцях, є характерними рисами для реалізацій МТ. Щодо сучасних 

виконань, то слід зазначити, що характерною рисою сучасного сценічного 

мовлення є певна колоквіальність, яка репрезентується в недотриманні навіть 

обов’язкових пауз, та пришвидшене мовлення, з нечіткою, тихою та занадто 

швидкою або неправильною вимовою та навіть появою граматично 

незавершених фраз, що віддзеркалює сучасні тенденції до зображення 

реального розмовного мовлення на сцені. З іншого боку, на інтонаційну 

структуру сценічного мовлення також впливає цілий комплекс 

екстралінгвістичних чинників, серед яких провідне місце обіймає контекстна 

сюжетна ситуація.  

Ще одним показником варіативності усного акторського мовлення є 

темпоральні прояви, оскільки темп емоційного драматичного мовлення 

характеризується нестабільністю звучання, а різкі його зміни призводять до 

створення яскравого драматичного ефекту та певних образотворчих функцій. 

Значна роль серед просодичних маркерів сценічного мовлення належить 

також ритму мовлення. Хоча загальновідомим є той факт, що максимальна 

ритмічність спостерігається в поезії, де ефект ритмічності створюється 

ієрархією ритмічних одиниць, проза також характеризується своєрідною 

ритмічністю.  

Темп задає певні часові параметри та надає мовленню більше рис 

експресивності. Драматургічний дискурс аналізованих інтерогативів 

характеризується змішаним темпом, зокрема, часто несподіваною зміною 

спокійного, уповільненого мовлення на надто швидке, уривчасте, без пауз в 

місцях, де вони б мали бути за правилами нормативної просодії, чим 

досягаються піки емоційно-експресивних проявів. Майже в кожній з 

реалізацій у групах рекурентних синтаксичних паралелізмів РП, з кожним 

наступним реченням спостерігалась тенденція до зміни швидкості мовлення в 

бік уповільнення. Отже, можна зробити висновок про те, що зміна швидкості 
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мовлення в групах рекурентних синтаксичних паралелізмів РП є інваріантною 

рисою та майже завжди корелює з семантичним навантаженням.  

Використання тембральних особливостей акторського виконання для 

створення експресивності є доволі розповсюдженим прийомом в межах 

театрального радіодискурсу. Перцептивне сприйняття тембру голосу як 

своєрідного голосового забарвлення залежить від таких характеристик 

просодії як висота основого тону та додаткові обертони. З часом вимоги до 

голосових якостей акторів та до манери виконання в цілому змінюються, і 

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

сприймаються як штучні, стають пафосними та старомодними. Натомість 

актори в пізніших виконаннях часто розмовляють більш приземлено, 

звичайними голосами, без зайвої гучності та показного надриву, що часто 

створює враження сучасності, наближеності до проблем сьогодення. 

Варіативність реалізацій аналізованих РП в плані комбінаторики 

пришвидшеного мовлення з широким діапазоном ЧОТ в одній реалізації та 

уповільненого мовлення зі звуженими показниками діапазону ЧОТ в іншій 

реалізації свідчить про певну фіксовану усталеність окремих просодичних 

моделей образів. Варіативність комбінаторики таких просодичних 

компонентів як швидкість мовлення, час звучання, паузація, діапазон ЧОТ та 

голосові якості актора часто пояснюється різним баченням одного й того ж 

образу, який в різні часи намагались створити актор та режисер. 

Окремі просодичні компоненти у дискурсі радіопостановки значно 

корелюють та знаходяться в своєрідному взаємозв’язку. Так, у більшості 

випадків діапазон частоти основного тону (ЧОТ) є вужчим в реалізаціях, коли 

показники тривалості звучання та швидкості мовлення є надвисокими і, 

навпаки, діапазон частоти основного тону (ЧОТ) є ширшим в реалізаціях, де 

темпоральні показники є невисокими. Тож диференціальною ознакою є 

взаємозалежність різниці максимальних та мінімальних показників ЧОТ та 

показників тривалості та швидкості мовлення. 
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Узагальнюючи результати дослідження, слід зробити висновок, що 

дискурс англомовної радіопостановки дозволяє продовжувати поглиблені 

розвідки для опису взаємовідносин характерних особливостей просодичних 

одиниць в синхронічному та діахронічному плані. Перспектива подальших 

розвідок окресленого напряму полягає в залученні до матеріалу дослідження 

інших звукових файлів та записів, що входять в світову антологію театральних 

радіодрам, що уможливить розширення основних напрямків розвідок змін 

фонетичного звучання в діахронічному плані.  



182 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Абрамович, С. Д., Чікарькова, М. Ю. Мовленнєва комунікація : підручник 

(Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013), 460. 

2. Азнаурова, Э. С. «Прагматика текстов различных функциональных 

стилей» Общественно-политический и научный текст как предмет 

обучения иностранным языкам : сборник (Москва, 1987): 3–20. 

3. Акимова, Г. Н. Новое в синтаксисе современного русского языка (Москва : 

Высшая школа, 1990), 168. 

4. Александрович, М. А. «Просодія українського емоційного мовлення 

(експериментально-фонетичне дослідження)» (Автореф. дис. канд. филол. 

наук, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Київ, 2011). 

5. Алексеев, Э. Е. Раннефольклорное интонирование (Москва : Советский 

композитор, 1986), 240. 

6. Алексенко, С. Ф. «Варіативність інтонаційної моделі висловлення 

вибачення у мовленнєвій комунікації (екпериментально-фонетичне 

дослідження на матеріалі англійської мови)» (Автореф. дис. канд. філол. 

наук, Київський нац. лінгв. ун-т, Київ, 2004). 

7. Алексієвець, О. І. «Історія та сучасність політичної лінгвістики» Україна–

Європа–Світ, Серія: «Історія, міжнародні відносини» 9 (2012): 248–255. 

8. Анашкина, И. А. «Роль просодии в формировании связанности и цельности 

контактоустановливающих блоков» Функциональный анализ 

фонетических единиц английского языка (1988): 85–92. 

9. Андрієвська, Е. М. «Інтонаційне вираження категорії згоди/незгоди у 

французькому діалогічному мовленні (експериментально-фонетичне 

дослідження)» (Дис. канд. філол. наук, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 

Київ, 2001). 

10. Андрієвська, Е. М. «Інтонація згоди у французькому діалозі.» У Віснику 

Запорізького університету, Серія «Філологічні науки» 3 (2001): 5–9. 

11. Аникст, А. «Шекспир. Ремесло драматурга». W-shakespeare.ru. Червень 15, 

2018. http://www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-remeslo-dramaturga.html 



183 
 

12. Антипова, А. М. Система английской речевой интонации (Москва : 

Высшая школа, 1979), 132. 

13. Антипова, А. М. Ритмическая система речевой интонации (Москва : 

Высшая школа, 1984), 131. 

14. Анусас, П. П. «Фонетические характеристики односторонней и 

многосторонней речи (экспериментально-фонетическое исследование на 

материале современного английского языка)» (Автореф. дис. канд. филол. 

наук, Минск, 1979). 

15. Апресян, Г. З. Ораторское искусство (Москва : Издательство Московского 

университета, 1969), 160. 

16. Аристотель. Риторика. Поэтика, ред. О. А. Сычева (Москва : Лабиринт, 

2000), 224. 

17. Арнольд, И. В. Основы научных исследований в лингвистике : учеб. пособ. : 

[для ин-тов и фак. иностр. яз.] (Москва : Высшая школа, 1991), 140. 

18. Арнольд, И. В. Стилистика современного английского языка. Стилистика 

декодирования (Ленинград : Просвещение, 1990), 300. 

19. Артемов, В. А. «К вопросу об интонации русского языка» Ученые записки 

Московского государственного педагогического института иностранных 

языков, т. 6 «Экспериментальная фонетика и психология речи» (1953): 45–

63. 

20. Артемов, В.А. «Об интонеме и интонационном инварианте» Интонация и 

звуковой состав (1965): 3–20. 

21. Артюхова, А. О. «Риторико-просодичні особливості німецького 

мітингового дискурсу (інструментально-фонетичне дослідження)» 

(Автореф. дис. канд. філол. наук, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Одеса, 

2012). 

22. Арутюнова, Н. Д. «Некоторые типы диалогических реакций и "почему" –

реплики в русском языке» Научные доклады высшей школы. 

Филологические науки 3 (1970): 44–58. 

23. Арутюнова, Н. Д. Предложение и его смысл (Москва : Наука, 1976), 383. 



184 
 

24. Арутюнова, Н. Д. «Фактор адресата» Известия Академии наук СССР, 

Серия литературы и языка, Т. 40, 4 (1981): 356–357. 

25. Арутюнова, Н. Д. «Диалогическая цитация (к проблеме чужой речи)» 

Вопросы языкознания 1 (1986): 50–64. 

26. Арутюнова, Н. Д. «Дискурс» Лингвистический энциклопедический словарь 

(Москва : Советская энциклопедия, 1990): 136–137. 

27. Ахманова, О. С. Фонология. Материалы к курсам языкознания (Москва : 

Издательство Московского университета, 1954), 23. 

28. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов (Ростов н/Д : Феникс, 

2010), 562. 

29. Бабайцев, В. В и Чесноков, Л. Д. Русский язык : теория (Москва : 

Просвещение, 1994), 365. 

30. Бабушкина, Е. А. «Особенности изучения английской интонации в 

лингвистически неоднородной аудитории» Вестник Московского 

государственного лингвистического университета 1 : Языкознание (2013): 

9–15. 

31. Бабчук, Ю. Й. «Просодичні характеристики вигуків у сучасному 

англійському дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження на 

материалі сучасної англійської мови)» (Дис. канд. філол. наук, М-во освіти 

і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Житомир, 2015). 

32. Багмут, А. Й, Борисюк, І. В., Олійник, Г. П. Інтонація спонтанного 

мовлення (Київ : Наукова думка, 1985), 216. 

33. Багмут, А. Й., Бровченко, Т. О., Борисюк, І. В., Олійник, Г. П. Інтонаційна 

виразність звукового мовлення засобів масової комунікації (Київ : Наукова 

думка, 1994), 192. 

34. Балли, Шарль. Французская стилистика (Москва : Иностранная 

литература, 1961), 394. 

35. Банков, А. С. «Исследование тембра и его гендерных особенностей с 

помощью компьютерной программы "Просодия 1.0"» Вестник 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. 



185 
 

Н. А. Добролюбова, Вып. 12 : Язык и культура (2012): 11–19. 

36. Баранник, Д. Х., Гай, Г. М. Драматичний діалог : питання мовної 

композиції (Київ : Видавництво Київського університету, 1961), 161.  

37. Баранник, Д. Х. Усний монолог (загальні особливості мовної структури) 

(Дніпропетровськ : ДДУ, 1969), 142. 

38. Барлас, Л. Г. «Текстовый аспект функционально-стилевой характеристики 

языка художественной литературы» Функциональная стилистика : теория 

стилей и их языковая реализация : межвуз. сб. науч. тр., 1986 : 135–141. 

39. Барышникова, К. К. «Уровни анализа просодии и ее функции» 

Экспериментальная фонетика (1975): 4–23. 

40. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского (Москва : 

Художественная литература, 1972): 309–350. 

41. Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики (Москва : 

Художественная литература, 1976), 506. 

42. Бацевич, Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики (Київ : Видавничій 

центр «Академія», 2004), 344. 

43. Белинский, В. Г. Эстетика и литературная критика, Т. 1 (Москва : 

Художественная литература, 1959), 702. 

44. Беличенко, Л. Г. «Роль и место просодии в системе средств речевого 

воздействия (экспериментально-фонетическое исследование на материале 

английских публицистических текстов политического характера)» 

(Автореф. дис. канд. филол. наук, Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина, 

Москва, 1990). 

45. Белова, А. Д. Лигвистические аспекты аргументации, Киев. ун-т им. 

Тараса Шевченко; отв. ред. А. И. Чередниченко (Киев : Астрея, 1997), 309, 

[2]. 



186 
 

46. Белорукова, М. В. «Интонация и просодия : сходства и различия» 

Материалы международной научно-практической конференции «Новини 

на научния прогресс – 2011» (София : Бял Град, 2011): 9–12. 

47. Белянин, В. П. Психолингвистика : учебник, 6-е изд. (Москва : Флинта, 

2009), 420. 

48. Бенвенист, Э. Общая лингвистика, 3-е изд. (Москва : Эдиториал УРСС, 

2009), 448. 

49. Бердник, Л. Ф. «Риторический вопрос как экспрессивное средство» 

Риторика и синтаксические структуры : тезисы докладов и сообщений 

(1988): 4–7. 

50. Берковець, В. В. «Просодичні диференційні ознаки функціонального 

стилю в українській мові» (Дис. канд. філол. наук, Київ. нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка, Київ, 2004). 

51. Бернштейн, С. И. «Вопросы обучения произношению (применительно к 

преподаванию русского языка иностранцам)» Вопросы фонетики и 

обучение произношению (1975): 5–49. 

52. Бишук, Г. В. «Частотні та просодичні характеристики ритмічних одиниць 

тексту (на матеріалі озвучених оповідань англійських та американських 

письменників ХХ століття)» Вісник Київського лінгвістичного 

університету, Серія «Філологія» 2, т. 3 (2000): 138–145. 

53. Блох, М. Я. Теоретическая грамматика английского языка (Москва : 

Прогресс, 1983), 382. 

54. Блох, М. Я., Великая, Е. В. Просодия в стилизации : Монография (Москва : 

Прометей, 2012), 120. 

55. Блохина, Л. Н., Потапова, Р. К. Методика анализа просодии 

характеристик речи : методические рекомендации (Москва : Московский 

гос. пед. ин-т иностранных языков им. М. Тореза, 1977), 84. 

56. Богомазова, Т. С. и Подольская, Т. Е. Теория и практика по фонетике 

немецкого языка (Москва : Лист Нью, 2004), 240. 

57. Богородицкий, В. А. Фонетика русского языка в свете экспериментальных 



187 
 

данных : со многими рис. и с экскурсами о тат. орфографии и 

произношении (Казань : Дом татарской культуры, 1930): VIII, 357. 

58. Богородицкий, В. А. Очерки по языковедению и русскому языку : пособие 

при изуч. науки о языке. Изд. 5-е, стер. (Москва : УРСС, 2004 (Тип. ООО 

Рохос)), 221, [6]. 

59. Бодуэн де Куртенэ, И. А. «Фонетические законы; Разница между 

фонетикой и психофонетикой; Введение в языковедение; Проблемы 

языкового родства» Избранные труды по общему языкознанию 2 (1963): 

246–293; 325–330. 

60. Бойчук, Е. И. «Ритм как категория выражения индивидуального стиля 

писателя (на материале призведений французских авторов)» Ярославский 

педагогический вестник 4 (2015): 247–252.  

61. Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд., под ред. А. И. Прохоров, Т. 12 

(Москва : Советская Энциклопедия, 1973), 624.  

62. Бондарко, Л. В., Вербицкая, Л. А., Гордина, М. В. Основы общей 

фонетики : учебное пособие (Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского университета, 1991), 119. 

63. Бородіна, Д. С. «Фоностилістичні особливості англійського мовлення 

датсько-англійських білінгвів (на прикладі студентського соціолекта)» 

(Автореф. дис. канд. філол. наук, Донецький нац. ун-т, Донецьк, 2008). 

64. Брандес, М. П. Стилистика текста : теоретический курс, учебник, 3-е 

изд., перераб. и доп. (Москва : Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004), 416. 

65. Бровченко, Т. О. «Інтонаційні особливості мовлення радіо і телебачення на 

матеріалі суспільно-політичного тексту» Інтонаційна виразність звукового 

мовлення засобів масової комунікації (Київ : Наукова думка, 1994): 7–47. 

66. Бурая, Е. А., Галочкина, И. Е., Шевченко, Т. И. Фонетика современного 

английского языка : теоретический курс (Москва : Издательский центр 

«Академия», 2006), 272.  

67. Бурейко, Н. О. «Ообливості розвитку загального та соціального інтелекту у 

студентів-білігвів» Психологія і особистість 1 (9) (2016): 109–118. 



188 
 

68. Бэкон, Ф. Сочинения в 2 т., Т. 1, сост., общ. ред. и вступ. статья 

А. Л. Субботина; АН СССР, Ин-т философии, 2-е изд., испр. и доп. 

(Москва : Мысль, 1977), 567. 

69. Вайнрих, Х. «Лингвистика лжи» Язык и моделирование социального 

взаимодействия : Переводы, общ. ред. В. В. Петрова (Москва : Прогресс, 

1987): 44–87. 

70. Валігура, О. Р. «Лінгвокогнітивні і комунікативні основи фонетичної 

інтерференції (експериментально-фонетичне дослідження англійського 

мовлення українців)» (Автореф. дис. докт. філол. наук, Київ. нац. лінгв. ун-

т, Київ, 2010). 

71. Велик, Н. В. «Риторический вопрос в современном французском 

разговорном языке» Исследования в области гуманитарных наук (Орел, 

1993), 167. 

72. Великая, Е. В. Просодия в стилевой дифференциации языка (Москва : 

«Прометей» МПГУ, 2009), 256. 

73. Вербич, Н. С. «Інтонація переконування в публічному мовленні 

(експериментально-фонетичне дослідження)» (Автореф. дис. канд. філол. 

наук, НАН України, Ін-т укр. мови, Київ, 2007). 

74. Вербич, Н. С. «Інтонація публічного виступу : основні напрями 

дослідження» Мовознавство 5 (2011): 90–94. 

75. Веренич, Н. И. «Влияние темпа речи на модификации звуков 

(экспериментально-фонетическое исследование на материале 

современного немецкого языка)» (Автореф. канд. филол. наук, Минск, 

1984). 

76. Виноградов, В. В. О художественной прозе (Москва, Ленинград : Наука, 

1930), 186. 

77. Витт, Н. В. «Личностно-ситуационная опосредовательность выражения и 

распознавания эмоций в речи» Вопросы психологии 1 (1991): 95–108. 

78. Вишневская, Г. М. «Лингвистические предпосылки возникновения 

русского акцента в английской речи» Фонетическая интерференция 



189 
 

(1985): 38–50. 

79. Вишневская, Г. М. Методология и методика экспериментально-

фонетических исследований : учебное пособие (Иваново : ИвГУ, 1990). 

80. Вишневская, Г. М. «Интерференция и акцент (на материале 

интонационных ошибок при изучении неродного языка)» (Дис. д-ра филол. 

наук, Санкт-Петербург, 1993). 

81. Войцеховский, П. Н. «Сопоставительное исследование интонации 

разновидностей приказа (на материале английского, немецкого, русского и 

украинского языков)» (Автореф. дис. канд. филол. наук, Одес. гос. ун-т им. 

И. И. Мечникова, Одесса, 1988). 

82. Волошин, В. Г. «Интонационная структура инструкции в английском и 

русском языках (на материале технических инструкций)» (Дис. канд. 

филол. наук, Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова, Одесса, 1988). 

83. Вопросы радиодраматургии : [сб. ст.], Ком. по радиовещанию и 

телевидению при Совете Министров СССР, Науч.-метод. отд. (Москва : 

[б. и.], 1969), 89. 

84. Выготский, Л. С. Избранные психологические исследования. Мышление и 

речь. Проблемы психологического развития ребенка, под ред. 

А. Н. Леонтьева и А. Р. Лурия (Москва : Издательство АПН РСФСР, 1956), 

519. 

85. Выготский, Л. С. Мышление и речь, 5-е изд., исправленное (Москва : 

Лабиринт, 1999), 352. 

86. Гаибова, М. Т. Прагмалингвистический анализ художественного текста : 

[учеб. пособ.], Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова (Баку : АГУ, 1986), 88, [2]. 

87. Гайдучек, С. М. «Фоностилистический аспект устной речи 

(эксперементально-фонетическое исследование на материале 

современного немецкого языка)» (Автореф. дисc. докт. филол. наук, 

Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова, Ленинград, 1973).  

88. Гак, В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков, 2-е 

изд. (Москва : Просвещение, 1983), 287. 



190 
 

89. Галяшина, Е. И. Методологические основы судебного речеведения : (Дис. 

... д-ра филол. наук, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филол. фак., 

Москва, 2003). 

90. Галяшина, Е. И. «Речь под микроскопом» Компьютерра 15 (1999), 

Old.computerra, Жовтень 10, 2018. 

https://old.computerra.ru/1999/293/196259/. 

91. Гальперин, И. Р. Информативность единиц языка : пособие по курсу 

общего языкознания для студентов филол. специальностей ун-тов и пед. 

ин-тов (Москва : Высшая школа, 1974), 173. 

92. Гаспаров, Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового 

существования (Москва : Новое литературное обозрение, 1996), 348. 

93. Георгиева, Н. Е. «Просодия убеждения в английской диалогической речи 

(зкспериментально-фонетическое исследование)» (Дис. канд. филол. наук, 

Одесский нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Одесса, 2005). 

94. Георгієва, Н. Ю. «Просодія переконування в англійському діалогічному 

мовленні (експериментально-фонетичне дослідження)» (Автореф. дис. 

канд. філол. наук, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Одесса, 2005). 

95. Глушко, Е. В. «Паузирование в информационных текстах современной 

телевизионной речи (на материале новостей российского и британского 

телевидения)» (Автореф. дис. канд. филол. наук, Пятигор. гос. лингвист. 

ун-т, Пятигорск, 1994). 

96. Гнатишина, И. И. «Внутренняя структура монолога (на материале 

произведений У. Шекспира)» (Автореф. дис. канд. филол. наук, Санкт-

Петербургский гос. ун-т, Санкт-Петербург, 2009). 

97. Горбушина, Л. А. Выразительное чтение и рассказывание : [учеб. пособие 

для пед. училищ по специальности № 2001 «Преподавание в нач. классах 

общеобразоват. школы»], 3-е изд., перераб. (Москва : Просвещение, 1975), 

143. 

98. Градобык, Н. С. «Просодические характеристики собственно-

публицистического монолога (на материале английского языка)» (Автореф. 



191 
 

дис. канд. филол. наук, Мин. гос. пед. ин-т иностр. яз., Минск, 1974).  

99. Греймас, А. Ж., Курта, Ж. «Семіотика. Пояснювальний словник теорії 

мови» Семіотика (1983): 481–550.  

100. Гулида, В. Б. «Ядро – центр интонационного контура?» Интонация, под 

ред. А. И. Чередниченко (1978): 184–193. 

101. Давыдов, М. В., Малюга, Е. Н. Интонация коммуникативных типов 

предложений в английском языке : учебник (Москва : Дело и сервис, 

2002), 224. 

102. Дацька, Т. О. «Динаміка фонетичної структури слова в аспекті сучасної 

американської вимовної норми (на матеріалі лексикографічних джерел)» 

(Дис. канд. філол. наук, Київ. нац. лінгв. ун-т, Київ, 2002). 

103. Дворжецька, М. П., Макухіна, Т. В., Велікова, Л. М., Снегірьова, Є. О. 

Фонетика англійської мови = Phonetics of English : фоностилістика, 

риторика мовленнєвої комунікації : навч. посіб., Київ. нац. лінгв. ун-т 

(Вінниця : Нова книга, 2005), 208. 

104. Дейк, ван Т. А., Кинч, В. «Стратегии понимания связного текста» Новое 

в зарубежной лингвистике 23 (1988): 153–212. 

105. Дейк, ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация, пер. с англ. (Москва : 

Прогресс, 1989), 312. 

106. Демьянков, В. З. «Текст и дискурс как термины и как слова обыденного 

языка» Язык. Личность. Текст (2005): 34–55.  

107. Дикушина, О. И. Фонетика английского языка : теоретический курс : 

учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов (Москва; Ленинград : 

Просвещение, 1965), 201. 

108. Долинин, К. А. Интерпретация текста : французский язык : 

[эксплицитное и имплицитное содержание высказывания, специфика 

художественного текста, фабула, композиция, образ повествователя, 

стиль : на примерах французских художественных произведений] : учеб. 

пособ. для студентов по специальности № 2103 «Иностранные язики», 

4-е изд. (Москва : URSS, 2010), 304. 



192 
 

109. Дорда, С. В. «Функціонально-семантичні особливості висловлювань 

каяття (на матеріалі сучасної англомовної прози)» Вісник 

Житомирського університету ім. І. Франка 23 (2005): 51–54. 

110. Дубовская, М. Ю. «Структурные характеристики тембра при 

формировании фоновариантов официально-делового стиля в английском 

и русском языках» (Дис. канд. филол. наук, Пятигор. гос. лингвист. ун-т, 

Пятигорск, 2005). 

111. Дубовский, Ю. А. Анализ интонации устного текста и его 

составляющих (Минск : Вышейша школа, 1975), 295. 

112. Дубовский, Ю. А. «Типология маркеров для анализа речевой просодии» 

Просодические средства организации стилистически различных 

текстов в современном английском языке (1985): 120–131. 

113. Дубовский, Ю. А., Будасов, Ю. Л. «Влияние пластики языка на 

дифференциацию значений, экплицируемых просодией» Просодическая 

интерференция : межвуз. сб. науч. тр. (1989): 49–56. 

114. Дубовський, Ю. О., Татарнікова, І. В. «Варіантні риси в англійській 

просодії» Мовознавство 1 (1986): 50–55. 

115. Ейхгольц, И. А. «Воприятие формальных признаков эмоциональной 

напряженности в спонтанной звучащей речи (на материале речи 

спортивных комментаторов)» Вестник Воронежского государственного 

университета, Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация 2 

(2008): 95–98. 

116. Ершов, П. М. Технология актерского искусства (Москва : ВТО, 1959), 

308. 

117. Жабин, Д. В. «Формальные признаки спонтанной речи говорящего в 

ситуации стресса» (Дисс. канд. филол. наук, Воронеж. гос. ун-т, Воронеж, 

2006). 

118. Жинкин, Н. И. Механизмы речи (Москва : АПН РСФСР, 1958), 378. 

119. Задоріжна, Н. І. «Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення 

(експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного 



193 
 

дискурсу радіореклами)» (Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ. нац. ун-

т ім. Т. Шевченка, Київ, 2009). 

120. Зайцев, Я. «На путях реконструкции радиовещания» Радиослушатель 27 

(1930): 4–5. 

121. Захарова, Ю. М. «Просодична інтерференція в англомовному дискурсі 

(експериментально-фонетичне дослідження мовлення арабо-англійських 

білінгвів)» (Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ. нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка, Київ, 2005). 

122. Звегинцев, В. А. «О цельнооформленности единиц текста» Известия 

Академии наук СССР. Серия литературы и языка, Т. 39, № 1 (1980): 13–

21. 

123. Звегинцев, В. А. Предложение и его отношение к языку и речи (Москва : 

Издательство Московского университета, 1976), 307. 

124. Здоровова, Б. Б. «Зависимость просодических элементов речи и ее темпа» 

Актуальные вопросы интонации (1984): 67–73. 

125. Зильберт, Б. А. Тексты массовой информации : учеб. пособ. для 

студентов филол. ф-тов ун-тов и пед. ин-тов (Саратов : Издательство 

Саратовского ун-та, 1991), 79. 

126. Зимняя, И. А. Лингвопсихология речевой деятельности (Москва : 

Московский психолого-педагогический институт; Воронеж : НПО 

«МОДЭК», 2001), 432. 

127. Зиндер, Л. Р. Общая фонетика : [учеб. пособие для филол. фак. ун-тов], 

2-е изд., перераб. и доп. (Москва : Высшая школа, 1979), 312. 

128. Зінченко, О. А. «Фонетичні параметри усного мовлення чоловіків і жінок 

(експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі німецького 

спонтанного мовлення)» (Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ. нац. 

лінгв. ун-т, Київ, 2011). 

129. Златоустова, Л. В. «Универсалии в просодической организации текста (на 

материале славянских, германских и романских языков)» Вестник 

Московского университетата 4, Серия 9 : Филология (1983): 69–75.  



194 
 

130. Златоустова, Л. В. «Интонация и просодия в организации текста» 

Звучащий текст (1983): 11–21. 

131. Златоустова, Л. В., Надеина, Т. М. «Просодические стредства выделения 

слова во фразе» Экспериментальная фонетика. Автоматическое 

распознпвание и синтез речи (1989): 146–156.  

132. Златоустова, Л. В., Галяшина, Е. И. «Распознавание индивидуальных и 

групповых акустико-перцептивных характеристик говорящего по 

звучащей речи». Вересень, 19, 2017. 

http://www.philol.msu.ru/rus/gorn/arso/zlat2.htm. 

133. Ивинская, О. В. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени (Москва : 

Либрис, 1992), 461.  

134. Изард, К. Э. Психология эмоций, пер. с англ. А. Татлыбаева, В. Мисник 

(Санкт-Петербург : Питер, 1999), 464. 

135. Изард, К. Э. Эмоции человека, пер. с англ. Д. Ольшанский, С. Квасовец 

(Москва : Издательство МГУ, 2008), 954. 

136. Изотова, А. А. «Об одном средстве эмоционального воздействия на 

читателя» Язык, сознание, коммуникация 32 (2006): 88–92. 

137. Ильенков, Э. В. Философия и культура (Москва : Политиздат, 1991), 464. 

138. Ишмуратов, А. Т. «Логико-когнитивный анализ онтологии дискурса» 

Рациональность и семиотика дискурса (1994): 170–173. 

139. Іваненко, С. М. «Поліфонія ритмотональної будови тексту в 

стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови)» (Автореф. дис. 

канд. філол. наук, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ, 2010). 

140. Іванова, С. В. «Просодичні засоби реалізації семантики здивування в 

англійському діалогічному мовленні» (Дис. канд. філол. наук, Київ. держ. 

лінгв. ун-т Київ, 1999), 186. 

141. Ісаєв, Е. Ш. «Тенденції розвитку вимови старшокласників Німеччини» 

(Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ, 

1999).  

142. Калита, А. А. «Интонационная актуализация значения и смысла 



195 
 

высказывания.» Вісник Харківського національного університету, Серія 

«Романо-германська філологія» 435 (1999): 46–53. 

143. Калита, А. А. Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського 

емоційного висловлювання : монографія (Київ : Видавничий центр Київ. 

держ. лінгв. ун-ту, 2001), 356. 

144. Калита, А. А. «Система фонетичних засобів актуалізації смислу 

висловлювання» (Автореф. дис. докт. філол. наук, Київ. нац. лінгв. ун-т, 

Київ, 2003). 

145. Калита, А. А. «Инвариантные особенности просодиического оформления 

смысла английских высказываний» Международный сборник научных 

трудов, Глазов (2005): 61–70. 

146. Кантер, Л. А. Системный анализ речевой интонации (Москва : Высшая 

школа, 1988), 128. 

147. Канцель, В. «Звуковой язык – ведущий радиоискусства» Митинг 

миллионов 4–5 (8–9) (1931): 32. 

148. Карабан, В. И. Сложные речевые единицы : прагматика английских 

асиндетических полипредикативных образований (Киев : Вища школа, 

1989), 130. 

149. Карасик, В. И. «Культурные типы институционального дискурса» 

Сборник обзоров, Серия: Теория и история языкознания (2000): 37–64. 

150. Карасик, В. И. «О типах дискурса» Языковая личность : 

институциональный и персональный дискурс (2000): 5–20. 

151. Кацнельсон, С. Д. «Речемыслительные процессы» Вопросы языкознания 

4 (1984): 3–12. 

152. Квінтіліан, М. Ф. «Повчання оратору. Риторичні наставляння» История 

риторики, А. М. Плошкин (Харьков : Наука, 1995). 

153. Киров, Е. Ф. «Цепь событий – дискурс/текст – концепт» Актуальные 

проблемы лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Лингводидактические аспекты МК : материалы науч. сессии фак-та 

ЛиМК ВолГУ Вып. 3 (2003): 29–41. 



196 
 

154. Киселев, В. В. «Супрасегментные средства выражения цельности текста : 

экпериментально-фонетическое исследование на материале 

американского варианта английского языка» (Автореф. дис. канд. филол. 

наук, Санкт-Петербургский гос. ун-т, Санкт-Петербург, 2007). 

155. Клименюк, О. В. [и др.] «Методологія експериментально-фонетичних 

досліджень : теоретичні передумови, планування експерименту, 

представлення результатів» Наукові записки Тернопільського державного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Серія «Мовознавство» 2 

(2001): 3–16. 

156. Князьков, А. А. «Методика формирования профессионального голоса в 

педагогическом вузе (в курсе "Культура речи учителя")» (Дис. канд. пед. 

наук, Моск. пед. ун-т, Москва, 1991). 

157. Князьков, А. А. «Голос, Акустика голоса, Интонация, Артикуляция, 

Коммуникативные качества голоса, Постановка голоса, Слух» 

Эффективная коммуникация : история, теория, практика : словарь-

справочник, отв. ред. М. И. Панов; сост. М. И. Панов, Л. Е. Тумина 

(Москва, 2005). 

158. Ковальчук, С. С. «Монолог как речевая единица драматургического 

текста : на материале ряда произведений В. Шекспира» (Дисс. канд. 

филол. наук, Моск. гос. гуманитар. ун-т им. М. А. Шолохова, Москва, 

2007). 

159. Ковтунова, И. И. Поэтический синтаксис, отв. ред. Н. Ю. Шведова; АН 

СССР, Ин-т рус. яз. (Москва : Наука, 1986), 206. 

160. Кодзасов, С.В. «Голос : Свойства, функции и номинации» Язык о языке 

(Москва : Языки русской культуры, 2000), 235. 

161. Кодзасов, С. В., Кривнова, О. Ф. Общая фонетика : учебник (Москва : 

РГГУ, 2001), 592. 

162. Козуб, Л. С. «Соціолінгвістичні особливості просодичної організації 

тексту англомовної комерційної телереклами (експериментально-

фонетичне дослідження)» (Автореф. дис. канд. філол. наук, Запорізький 



197 
 

нац. ун-т, Запоріжжя, 2005). 

163. Конрад, Н. И. «О работах В. В. Виноградова по вопросам стилистики, 

поэтики и теории поэтической речи» Проблемы современной филологии : 

сборник статей к семидесятилетию академика В. В. Виноградова 

(1965): 400–412. 

164. Королева, Т. М. Интонация модальности в звучащей речи (Киев ; 

Одесса : Вища школа, 1989), 149. 

165. Королева, Т. М. «Просодия модальности речи» (Автореф. дис. докт. 

филол. наук, Акад. наук УССР, Ин-т языковедения им. А. А. Потебни, 

Киев, 1990). 

166. Королева, Т. М. «Фонетика эмоциональной речи» Філологія. 

Мовознавство : наукові праці 125, т. 138 (2010): 32–35. 

167. Котовская, С. С. «Роль просодии в дифференциации прагматических 

вариантов немецкого риторического вопроса» (Автореф. дис. канд. 

филол. наук, Мин. гос. лингвист. ун-т, Минск, 1999). 

168. Кох, В. А. «Предварительный набросок дискурсивного анализа 

семантического типа» Новое в зарубежной лингвистике 8 : Лингвистика 

текста (Москва, 1978), 149–171. 

169. Красильникова, Е. М. «Просодическая реализация функции воздействия 

в текстах информационного и ораторского сталей : экспериментально-

фонетическое исследование на материале американского варианта 

английского языка» (Дис. канд. филол. наук, Волгогр. гос. ун-т, 

Волгоград, 2005).  

170. Красных, В. В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? : 

Человек. Сознание. Коммуникация (Москва : Изд-во АО «Диалог-МГУ», 

1998), 352. 

171. Красных, В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология : курс 

лекций (Москва : ИТДГК «Гнозис», 2002), 284. 

172. Красовська, І. В. «Акустичні кореляти емоційного сценарію в 

англомовному дискурсі» Наукові записки Кіровоградського державного 



198 
 

педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, Серія 

«Філологічні науки» 75, № 2 (2008): 171–176. 

173. Крылова, О. А. Коммуникативный синтаксис русского языка (Москва : 

Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1992), 171. 

174. Кубрякова, Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности (Москва : 

Наука, 1986), 158. 

175. Кубрякова, Е. С., Александрова, О. В. «О контурах новой парадигмы 

знания в лингвистике» Структура и семантика художественного 

текста : доклады VII Международной конференции (Москва, 1999): 186–

197. 

176. Кузнецова, Н. А. «Структура и функции нисходящих тонов и их 

вариантов в современном английском языке (экспериментально-

фонетическое исследование на материале современного английского 

языка).» (Дис. канд. филол. наук, Моск. гос. ин-т иностр. яз. им. 

М. Тореза, Москва, 1987). 

177. Кузьмицкая, З. В. «Модификация просодии вопросов в сверхфразовых 

вопросительных единствах (экспериментально-фонетическое 

исследование на материале современного английского языка)» (Автореф. 

дис. канд. филол. наук, Мин. гос. пед. ин-т иностр. яз., Минск, 1977). 

178. Культура. Творчество. Человек, сост. Э. А. Баллер, Н. С. Злобин 

(Москва : Молодая гвардия, 1970), 272. 

179. Кучер, А. В. «К исследованию просодии диалогических единств с 

вопросительным подхватом в английском языке» Общее и романо-

германское языкознание (1975): 25–27. 

180. Ланчуковська, Н. В. «Прагматичний аспект інтонації в реалізації іронії в 

англомовному художньому тексті (експериментально-фонетичне 

дослідження)» (Автореф. дис. канд. філол. наук, Одеський нац. ун-т ім. 

І. І. Мечникова, Одеса, 2003). 

181. Лебедева, А. А. «Различие в местоположении интонационных центров в 

английских и русских фразах (экспериментально-фонетическое 



199 
 

исследование на материале современного английского языка)» (Автореф. 

дис. канд. филол. наук, Московский гос. лингв. ун-т, Москва, 1999). 

182. Лейбниц, Г. В. Сочинения : в 4 т., Т. 2, [редкол. : Б. Э. Быховский, 

Г. Г. Майоров, И. С. Нарский и др.] (Москва : Мысль, 1983), 686. 

183. Леонтьев, А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого 

высказывания (Москва : Наука, 1969), 307. 

184. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики : [учебник для вузов по 

специальности «Психология»] (Москва : Смысл, 1997), 287. 

185. Лессинг, Г. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии, [общая ред., 

вступ. статья и примеч. Г. М. Фридлендера] (Москва : Гослитиздат. 

[Ленингр. отд-ние], 1957), 520. 

186. Лисичкіна, І. О. «Просодична організація англомовного дискурсу 

реклами (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі 

британської телевізійної реклами)» (Автореф. дис. канд. філол. наук, 

Київ. нац. лінгв. ун-т, Київ, 2005). 

187. Лещишин, З. И. «Внутрішній діалог як форма літературного викладу» 

(Автореф. дис. канд. філол. наук, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів, 

2009). 

188. Лобанов, Б., Киселев, В., Петлюченко Н. «Автоматизация клонирования 

персонального голоса и дикции для систем синтеза речи по тексту» 

Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологи : труды 

международной конференции «Диалог’2003» (17 июня 2003 г., Москва : 

Наука, 2003): 417–424. 

189. Ломоносов, М. В. Избранные произведения : в 2 т., Т. 2 : История. 

Филология. Поэзия, [редкол. : С. Р. Микулинский (пред.) и др. ; авт. введ. 

и коммент. Г. Е. Павлова] (Москва : Наука, 1986), 496. 

190. Лосева, Л. М. «Текст как единое целое высшего порядка и его 

составляющие» Русский язык в школе 1 (1973): 61–102. 

191. Лотман, Ю. М. «Структура художественного текста» Об искусстве 

(Санкт-Петербург : Искусство – СПБ, 1998): 14–285. 



200 
 

192. Лощенкова, Р. Х. «Ораторское искусство как социальное явление» 

Вестник Башкирского университета, Т. 14, № 3 (2009): 913–914. 

193. Лингвистический энциклопедический словарь, гл. ред. В. Н. Ярцева 

(Москва : Советская Энциклопедия, 1990), 685.  

194. Маслов, Б. А. Проблемы лингвистического анализа связного текста 

(Москва, 1968), 16. 

195. Мартынюк, Е. Б. «К вопросу характеристики просодии информационных 

сообщений в английском языке» Культура народов Причерноморья 29 

(Симферополь, 2002): 36–39. 

196. Матвеева, С. В. «Семантические признаки восходяще-нисходящего тона 

в английском языке» Актуальные вопросы просодики и звукового состава 

(Иркутск, 1986): 55–57. 

197. Метлюк, А. А. Взаимодействие просодических систем в речи билингва 

(Минск : Вышэйна школа, 1986), 111. 

198. Мецлер, А. А. Прагматика коммуникативных единиц (Кишенев : КГУ, 

1990), 100. 

199. Микрюков, М. П. «В поисках эстетики радиодрамы» Проблемы 

телевидения и радио : [сб. ст.] (Москва, 1972): 2–92. 

200. Микулич, А. В. «Просодические характеристики английской 

официально-деловой и непринужденной диалогической речи в условиях 

интерференции» (Автореф. дис. канд. филол. наук, Мин. гос. пед. ин-т 

иностр. яз., Минск, 1988). 

201. Миловидов, И. «Радиопьеса в Америке» Радиослушатель 22 (1930). 

202. Минц, Н. В. Дэвид Гарик и театр его времени (Москва : Искусство, 

1977), 127. 

203. Мирзоев, Э. И. «Просодический анализ вокативных единиц английского 

и азербайджанского языков (экспериментально-фонетическое 

исследование на материале современного английского языка)» (Автореф. 

дис. канд. филол. наук, Акад. наук Азербайджанской ССР, Ин-т 

языкознания им. Насими, Баку, 1988).  



201 
 

204. Мисуно, Е. А. «Структура и функции восходящего тона в английском и 

русском языках» (Автореф. дис. канд. филол. наук, Минский гос. пед. ин-

т иностр. языков, Минск, 1983). 

205. Митрофанова, Е. Н. «Интонационный инвариант и стилистическая 

вариативность английской интонации» Теория языка и межкультурная 

коммуникация 1 (3) (2008): 18–28. 

206. Мойсенок, Л. А. «Интонация ответа на общий вопрос в английской 

спонтанной речи (экспериментально-фонетическое исследование на 

материале современного английского языка)» (Автореф. дис. канд. 

филол. наук, Одесса, 1982). 

207. Мороховский, А. И. «К проблеме текста и его категорий» Текст и его 

категориальные признаки (1989): 3–8. 

208. Москальская, Г. Я. Грамматика текста (Москва : Высшая школа, 1981), 

184. 

209. Муханов, И. Л. «О текстообразующей функции имплицитных смыслов 

высказывания» Имплицитность в языке и речи (Москва : Языки русской 

культуры, 1999): 88–94. 

210. Мухитдинова, Г. М. «Сопоставительный анализ интонации английского 

и узбекского вопроса» (Автореф. дис. канд. филол. наук, Ун-т дружбы 

народов им. Патриса Лумумбы, Москва, 1971). 

211. Мягкова, Е. Ю. «Эмоционально-чувствительный компонент значения 

слова : вопросы теории» (Дис. д-ра филол. наук, Ин-т языкознания РАН, 

2000). 

212. Наваренко, И. А. «Лингвистические средства реализации связности 

текста испанской сказки» Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, Серія 9 «Сучасні тенденції 

розвитку мов», Вип. 3 (2009): 227–231. 

213. Наваренко, І. А. «Взаємодія просодичних засобів у забезпеченні 

цілісності тексту іспанської казки та їх вплив на її сприйняття» 

Лінгвістика ХХІ ст. : нові дослідження і перспективи (2009): 178–189. 



202 
 

214. Николаева, Т. М. Фразовая интонация славянских языков (Москва : 

Наука, 1977), 278. 

215. Николаева, Т. М. «Лингвистика текста. Современное состояние и 

перспективы» Новое в зарубежной лингвистике 8 (1978): 3–8. 

216. Новиков, К. Ю. Психология. Дети. СМИ : новое поколение в виртуальных 

мирах (Москва : ИКАР, 2008), 212. 

217. Новицкий, С. А. «Фоностилистические структуры устного официально-

делового монолога в английском языке (экспериментально-фонетическое 

исследование на материале современного английского языка)» (Автореф. 

дис. канд. филол. наук, Минск, 1977).  

218. Носенко, Э. Л. Эмоциональное состояние и речь (Киев : Вища школа, 

1981), 195. 

219. Нурахметов Е. «Проблемы супрасегментной фоностилистики (на 

материале французского языка)» (Автореф. дис. докт. филол. наук, 

Московский гос. пед. ин-т, Москва, 1997). 

220. Нушикян, Э. А. Типология интонации эмоциональной речи (Киев; 

Одесса : Вища школа, 1986), 157.  

221. Олинчук, В. В., Рябощук, Ю. П. «Об индивидуальных интонационных 

особенностях актерского чтения» IV Міжнародна науково-практична 

конференція з питань методики викладання іноземної мови пам’яті 

професора В. Л. Скалкіна (Одеса, 2005): 309–314. 

222. Основи прикладної статистики : методичні поради, укладач 

С. В. Штефан (Київ : Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, 2002), 92. 

223. Остроухова, Л. А. «Структура и семантика неместоименного 

вопросительного предложения в современном немецком языке» 

(Автореф. дис. канд. филол. наук, Ленинград. гос. пед. ин-т, Ленинград, 

1983). 

224. Павловская, И. Ю. «Варьирование интонационного контура в различных 

речевых ситуациях (на материале восходящее-нисходящего тона 



203 
 

английского языка)» (Дис. канд. филол. наук, Санкт-Петербург. гос. ун-т, 

Санкт-Петербург, 1992). 

225. Панасенко, Н. И. «Интонационные средства выражения субъективной 

модальности в английском монологе рассуждении (экспериментально-

фонетическое исследование)» (Автореф. дис. канд. филол. наук, Киев. 

гос. пед. ин-т иностранных языков, Киев, 1985). 

226. Паращук, В. Ю. Теоретична фонетика англійської мови (Вінниця : Нова 

книга, 2005), 228. 

227. Перебийніс, В. І. Статистичні методи для лінгвістів : посібник, 2-е вид., 

випр. і допов. (Вінниця : Нова Книга, 2013), 168.  

228. Петлюченко, Н. В. Харизматика : мовна особистість і дискурс : 

монографія (Одеса : Астропринт, 2009), 464. 

229. Петренко, А. Д. «Стиль как социально-коммуникативная категория. 

Устная речь и проблема вариативности произношения» Культура 

народов Причерноморья 138, (2008): 7–9. 

230. Петренко, Д. Г. «Вариативность как сущностная характеристика языка. 

Актуальные вопросы социолингвистики, фоностилистики и 

социофонетики» Вестник СЕВГТУ : зб. наук. пр. «Филология», Севастоп. 

нац. техн. ун-т 28 (2000): 197–201. 

231. Петренко, І. В. «Лінгвоакустичні характеристики паузації в сучасному 

англомовному лекційному дискурсі (експериментально-фонетичне 

дослідження чоловічого та жіночого мовлення в дидактичній сфері)» 

(Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ. держ. лінгв. ун-т, Київ, 2000). 

232. Петренко, О. Д. «Соціофонетична варіативність сучасної німецької мови 

у Німеччині» (Автореф. дис. д-ра філол. наук, Київ. нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка, Київ, 2003). 

233. Петрова, А. Н. Сценическая речь : [учеб.-метод. пособие для театр. ин-

тов и режис. отд-ний ин-тов культуры] (Москва : Искусство, 1981), 191. 

234. Петроченко, Е. В. «Характеристика интонационных единиц языка по их 

соотнесенности с музыкально-ладовой структурой : на материале 



204 
 

русского и немецкого языков» (Дис. канд. филол. наук, Воронеж. гос. ун-

т, Воронеж, 2001).  

235. Петрянкина, В. И. Интонационная организация высказывания : текст 

лекций (Москва : УДН, 1981), 31. 

236. Петрянкина, В. И. Функционально-семантический аспект интонации 

(Москва : Издательство Университета дружбы народов, 1988), 192. 

237. Пешё, М. «Прописные истины. Лингвистика, семантика, философия», 

пер. с фр. Л. А. Илюшечкиной. Квадратура смысла. Французская школа 

анализа дискурса, предисл. Ю. С. Степанова; общ. ред. П. Серио 

(Москва : Прогресс, 1999): 225–290. 

238. Пилипенко, О. Ф. «Интонация неместоименного вопроса и связанного с 

ним ответа в современном английском языке (в сопоставлении с 

украинским языком)» (Автореф. дис. канд. филол. наук, Акад. наук 

УССР, Отд-ние обществ. наук, Киев, 1962). 

239. Плошкин, А. М. История риторики (Харьков : Наука, 1995). 

240. Пономарчук, В. А. «Интонационно-структурные особенности 

диалогического единства с повторами (на материале английского языка)» 

(Автореф. дис. канд. филол. наук, Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз., Киев, 

1971). 

241. Поплавская, Т. А. «Просодия английских восклицаний в условиях 

интерференции (экспериментально-фонетическое исследование на 

материале современного английского языка)» (Дис. канд. филол. наук, 

Минский гос. лингв. ун-т, Минск, 1978). 

242. Попов, А. В. «Стиль сценической речи : на материале аудиозаписей» 

(Автореф. канд. искусствоведения, Санкт-Петербург. гос. акад. театр. 

искусства, Санкт-Петербург, 2009). 

243. Постмодернизм : энциклопедия, сост. и науч. ред. : А. А. Грицанов, 

М. А. Можейко (Минск : Интерпрессервис. Книжный Дом, 1991), 1040. 



205 
 

244. Постникова, Л. В. Просодия политического дискурса в британской и 

американской лингвокультурах (Москва : Книжный дом «ЛИБРИКОМ», 

2011), 200. 

245. Потапов, В. В. Динамика и статика речевого ритма (сравнительное 

исследование на материале славянских и германских языков), 2-е изд., 

испр. и доп. (Москва : Едиториал, 2004), 344. 

246. Потапов, В. В., Потапова, Р. K. Речевая коммуникация. От звука к 

высказыванию (Москва : Языки славянских культур, 2012), 464. 

247. Потапова, К. К., Потапов, В. В. Язык, речь, личность (Москва : Языки 

славянской культуры, 2006), 496.  

248. Потапова, Р. К. Новые информационные технологии и лингвистика : 

учебное пособие (Москва : МГЛУ, 2002), 576. 

249. Примак, П. И. «Фоностилистические разновидности торжественной 

речи» (Автореф. дис. канд. филол. наук, Мин. гос. пед. ин-т иностр. яз., 

Минск, 1981). 

250. Присяжнюк, О. Я. «Просодичні особливості територіальних типів 

британської вимови (експериментально-фонетичне дослідження на 

матеріалі шести територіальних типів британської вимови)» (Автореф. 

дис. канд. філол. наук, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Одесса, 2004).  

251. Прокопова, Л. І. «Вплив швидкості мовлення на формантну 

характеристику голосних у німецькій мові» Мовні і концептуальні 

картини світу 43 (3) (2013): 294–296. 

252. Путилова, Л. З. «Акустическая структура фраз с терминальным 

нисходяще-восходящим тоном и его функции в современном 

южноанглийском литературном произношении» (Автореф. дис. канд. 

филол. наук, Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза, Москва, 1973).  

253. Пчелина, Т. М. «К вопросу о соотношении понятий "качество голоса" и 

"тембр голоса" в современных лингвистических исследованиях» Вестник 

Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова 5, 

Серия «Языкознание» (2016): 171–175. 



206 
 

254. Ревтова, Л. Д. «Интонация повествования в современном английском и 

русском языках» (Автореф. дис. канд. филол. наук, М-во высш. и сред. 

спец. образования РСФСР, I-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз., Москва, 

1963). 

255. Режиссура радиопостановок : [сб. ст.], Ком. по радиовещанию и 

телевидению при Совете Министров СССР, Науч.-метод. отд. (Москва : 

[Искусство], 1970), 90. 

256. Рестан, П. «Вопросительное предложение, его формы и функции» Scando 

Slavica 12 (1966): 132–148. 

257. Рестан, П. Синтаксис вопросительного предложения : общий вопрос 

(главным образом на материале современного русского языка) (Осло : 

Universitetsforlaget, 1969), 880. 

258. Реформатский, А. А. «Пролегомены к изучению интонации» История 

советского языкознания : некоторые аспекты общей теории языка 

(Москва : Высшая школа, 1981): 178–181. 

259. Рибіна, Н. В. «Просодичні засоби актуалізації ритмічної структури 

навчального тексту (експериментально-фонетичне дослідження на 

матеріалі підручників з англійської мови)» (Автореф. дис. канд. філол. 

наук, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів, 2005). 

260. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии : учебное пособие (Санкт-

Петербург : Питер, 2007), 713. 

261. Руденко, О. В. «Просодичні засоби вираження суб’єктивної модальності 

в американському та українському телеінтерв’ю (експериментально-

фонетичне дослідження)» (Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ. нац. 

лінгв. ун-т, Київ, 2010).  

262. Рудік, І. В. «Англомовна проповідь як специфічний вид мовленнєвого 

акту (фоностилістичне дослідження)» (Автореф. дис. канд. філол. наук, 

Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова, Одесса, 2005).  

263. Саенко, Т. И. «Интонация как средство реализации коммуникативно-

прагматической динамики текста английской волшебной сказки» 



207 
 

(Автореф. дис. канд. филол. наук, Киев. гос. пед. и-т иностр. яз., Киев, 

1987). 

264. Салова, Н. Ю. «Монолог как компонент художественной структуры 

эпического и драматического текстов : (на материале художественных 

произведений М. Фриша и Ф. Дюренматта)» (Автореф. дис. канд. филол. 

наук, М-во образования РФ, Рос. гос. пед. у-т им. А. И. Герцена, Санкт-

Петербург, 1999). 

265. Сахарова, Н. Ю. «Несобственно-прямая речь в системе способов 

передачи речи (на материале французского языка)» (Дис. канд. филол. 

наук, Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена, Ленинград, 1970). 

266. Светозарова, Н. Д. Интонационная система русского языка (Ленинград : 

Издательство Ленинградского университета, 1982), 175. 

267. Светозарова, Н. Д. «Синтагма» Лингвистический энциклопедический 

словарь (Москва : Советская энциклопедия, 1993): 369. 

268. Свинторжицкая, И. А. «Англо-русские соответствия в просодии 

диалогических единств с подхватом (экпериментально-фонетическое 

исследование)» (Дис. канд. филол. наук, Пятигорский гос. лингв. ун-т, 

Пятигорск, 1996). 

269. Сергеева, Т. А. «Риторические вопросы как эмоциональные 

высказывания в немецкой диалогической речи» (Дис. канд. филол. наук, 

Саранск, 1993). 

270. Серио, П. «Как читают тексты во Франции» Квадратура смысла. 

Французская школа анализа дискурса (Москва, 1999): 12–53. 

271. Склярова, С. М. «Влияние тональности на эволюцию интонационного 

строя языка (экпериментально-фонетическое исследование на материале 

английского, немецкого и русского языков)» (Дис. канд. филол. наук, 

Пятигорский гос. лингв. ун-т, Пятигорск, 2009). 

272. Скребнев, Ю. М. Очерк теории стилистики : учеб. пособ. для студентов 

и аспирантов филол. специальностей, Горьк. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. 

Н. А. Добролюбова (Горький : [б. и.], 1975), 175. 



208 
 

273. Скробот, А. І. «Функціональні особливості образної системи іспанської 

казки» Наукові записки [Національного університету "Острозька 

академія"], Серія філологічна 48 (2014): 114–115. 

274. Скуленко, М. И. Убеждающее воздействие журналистики : (основы 

теории): [для преподавателей, студентов, журналистов-практиков] 

(Киев : Вища школа, 1986), 176. 

275. Смирнов, Н. «Радиоискусство» Радиослушатель 14 (1930): 2. 

276. Смирнова, М. Д. «Предложения с вопросительными словами в функции 

возражения : когнитивно-лингвистический анализ» (Автореф. дис. канд. 

филол. наук, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Москва, 2002). 

277. Снєгірьова, Є. А : «Інтонація комунікативно-прагматичних 

висловлювань турботи і критики у педагогічній сфері (експериментально-

фонетине дослідження на матеріалі англійської мови)» (Автореф. дис. 

канд. філол. наук, Київ. держ. лінгв. ун-т, Київ, 1997). 

278. Соколова, М. А., Гинтовт, К. П., Тихонова, И. С., Тихонова, Р. М. 

Теоретическая фонетика английского языка : учеб. для студентов вузов 

по направлению и спец. «Филология», 3-е изд., стер. (Москва : ВЛАДОС, 

2004), 286. 

279. Степанов, Г. В. Язык. Литература. Поэтика (Москва : Наука, 1988), 120. 

280. Степанов, Ю. С. «Альтернативный мир, дискурс, факт и принцип 

причинности» Язык и наука конца ХХ века : сб. ст. (1996): 35–73. 

281. Степанова, С. Ю. Авторское использование экспрессивных средств языка 

и нестандартной сочетаемости (Москва : Прогресс, 1998), 145. 

282. Стериополо, О. И. «Система гласных и ее реализация в речи 

(экспериментально-фонетическое исследование на материале немецкого 

языка)» (Автореф. дис. докт. филол. наук, Санкт-Петербургский ун-т, 

Санкт-Петербург, 1995). 

283. Стеріополо, О. І. «Стратегії, тактики та категорії спілкування» Науковий 

вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету 25 (2008): 

45–56. 



209 
 

284. Стриженко, А. А. «Взаимодействие авторской речи и речи персонажей в 

современной драматургии» (Дис. канд. филол. наук, Моск. гос. пед. ин-т 

иностр. яз. им. М. Тореза, Москва, 1972).  

285. Стриженко, А. А. Психолингвистические основы 

социальноориентированного общения (Барнаул : Изд-во Алтайского гос. 

ун-та, 1981), 100. 

286. Сюзюмова, И. В. «Система вариативных рядов собственно-

вопросительных предложений в русском и нидерландском языках» (Дис. 

канд. филол. наук, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Москва, 1989).  

287. «Сценическая речь». Orator.biz. Січень, 5, 2017. 

http://orator.biz/library/others/scenicheskaya rech. 

288.  «Сценічна мова». Uk.m.org. Червень 18, 2017. https://uk.m.org/wiki/. 

289. Тарановский, К. «О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики» 

American contributions to the 5th International Congress of slavists. The 

Hague, v. 1 (1963): 287–322. 

290. Тарлинская, М. «Ритмическая дифференциация персонажей драм 

Шекспира» Шекспировские чтения. 1978 (Москва, 1981): 88–100. 

291. Ташкина, Е. В. «Функционально-просодические характеристики текста 

англоязычной радиопрограммы по филологической тематике» (Автореф. 

дис. канд. филол. наук, Сам. гос. пед. ун-т, Самара, 2007). 

292. Телевидение и радиовещание за рубежом : [сб. ст.], Гос. ком. Совета 

Министров СССР по телевидению и радиовещанию, Центр. науч. 

программирования (Москва : [б. и.], 1973), 128. 

293. «Техника речи. Профессиональная подготовка учителя». Kursk-

kgbu.narod.ru. Жовтень 10, 2011. http://kursk-kgbu.narod.ru|tehnika.htm. 

294. Тихонова, Р. М., Амелина, Е. И. «Интонационные способы передачи 

смысла в английском и русском языке» Функциональный анализ 

фонетических единиц английского языка : межвуз. сб. науч. тр. (1988): 

76–84.  

295. Торсуева, И. Г. Интонация и смысл высказывания (Москва : Наука, 1979), 

https://uk.m.org/wiki/


210 
 

111. 

296. Трохина, Р. С. «Фоностилистические характеристики просодии общего 

вопроса в современном английском языке (экспериментально-

фонетическое исследование на материале современного английского 

языка)» (Дис. канд. филол. наук, Мин. гос. пед. ин-т иностр. яз., Минск, 

1977), 180. 

297. Тураева, З. Я. Лингвистика текста (Москва : Просвещение, 1986), 127. 

298. Ушакова, Т. А., Павлова, Н. Д., Заясова, И. А. Роль человека в общении 

(Москва : Наука, 1989), 192. 

299. Фаустова, Н. А. «Интонационное выражение иллокутивных значений : на 

материале руского, французского и английского языков» (Автореф. дис. 

канд. филол. наук, Моск. гос. обл. ун-т, Москва, 2009). 

300. Федорів, Я. Р. «Соціокультурні аспекти просодичної організації 

висловлювань-невдоволень (експериментально-фонетичне дослідження 

на матеріалі англійського мовлення)» (Дис. канд. філол. наук, Київ. держ. 

лінгв. ун-т, Київ, 2000). 

301. Федорів, Я. Р. «Специфіка експериментального дослідження 

просодичних параметрів риторичного впливу в глобалізованих умовах 

мовленнєвої взаємодії» Наукові записки [Національного університету 

«Острозька академія»], Серія філологічна 37 (2013): 300–305 

302. Федорова, В. М. «Некоторые характеристики интонации вопросительных 

предложений британского и американского вариантов английского 

языка» Вопросы просодики и звукового состава : [сб. ст.] (Иркутск, 

1983): 79–86. 

303. Федорова, Н. Н. Английский язык. Стилистика. Лексические 

стилистические приемы : пособие (Мозырь : МозГПИ им. 

Н. К. Крупской, 2001), 23. 

304. Федотова, М. В. «Социально-личностная вариативность английской 

интонации в речи жителей Уэльса» (Автореф. дис. канд. филол. наук, 

Моск. гос. лингвист. ун-т, Москва), 2013. 



211 
 

305. Филлипс, Л. Дж., Йоргенсен, М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод, пер. 

с английского (Харьков : Харьковский гуманитарный центр, 2004), 336. 

306. Фомиченко, Л. Г. «Роль просодии в реализации функции воздействия в 

английской монологической речи» Фонетические средства стилевой 

диференциации устного текста в английском языке : [сб. ст.] (Москва, 

1984): 68–93.  

307. Фонетика англійської мови : фоностилістика і риторика мовленнєвої 

комунікації, авт. Дворжецька, М. П., Макухіна, Т. В., Велікова, Л. М. [та 

ін.] (Вінниця : Нова книга, 2005), 208. 

308. Фрейдина, Е. Л. «Риторическая функция просодии : на материале 

британской академической публичной речи» (Дис. д-ра филол. наук, 

Московский пед. гос. ун-т, Москва, 2005). 

309. Фрейдина, Е. Л. Публичная речь и ее просодия : монография (Москва : 

Прометей МПГУ, 2005), 192. 

310. Фуко, М. Археологія знання, пер. з фр. В. Шовкун (Київ : Вид-во Соломії 

Павличко «Основи», 2003), 326. 

311. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие, пер. с 

нем. под ред. Скляднева Д. В. (Санкт-Петербург : Наука, 2000), 379. 

312. Хайкова, И. А. «Семантика вопросительного предложения с отрицанием 

в современнлм немецком языке» (Дис. канд. филол. наук, М-во высш. и 

спед. спец. образования РСФСР, Калинин. гос. ун-т, Калинин, 1984). 

313. Халдояниди, А. К. «Интонационные показатели тема-рематической 

организации высказывания : на материале русского языка)» (Автореф. 

дис. канд. филол. наук, Сибирское отд-ние РАН, Ин-т филологии, 

Новосибирск, 2002). 

314. Хлепитько, А. С. «Вопросительное предложение и его функции в речи : 

на материале французского языка» (Дис. канд. филол. наук, Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова, Москва, 2008). 

315. Цеплитис, Л. К. Анализ речевой интонации (Рига : Зинатне, 1974), 272. 



212 
 

316. Цивилизация. Культура. Личность, под ред. В. Ж. Келле (Москва : 

Эдиториал УРСС, 1999), 224.  

317. Цимбал, А. Ю. «О паузальном компоненте интонации в английском 

академическом дискурсе (в норме и в условиях интерференции)» 

Известия высших учебных заведений, Серия «Гуманитарные науки», Т. 3, 

вып. 2 (2012): 143–148. 

318. Цюпин, Б. І. «Ера радіо : [історія]» Щотижня 13 (2013): 6. 

319. Чайка, Л. В. «Питальні висловлювання у комунікативному аспекті : (на 

матеріалі англійської мови)» (Автореф. дис. канд. філол. наук, НАН 

України, Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов, Київ, 

1998). 

320. Чечель, С. В. «Просодический аспект социальной вариативности языка 

(экспериментально-фонетическое исследование на материале 

современного английского языка)» (Дис. канд. филол. наук, Пятигорский 

гос. лингв. ун-т, Пятигорск, 1999), 150. 

321. Чхетиани, Т. Д. «Лингвистические аспекты фатической 

метакоммуникации : (на материале английского языка)» (Дис. канд. 

филол. наук, Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз., Київ, 1987). 

322. Шангереева, 3. X. «Интонация как средство стилистической 

характеристики текста в современном немецком языке» (Автореф. дис. 

канд. филол. наук, Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза, Москва, 

1975). 

323. Шахбагова, Д. А. «К вопросу об интонационных особенностях шкал в 

эмоционально-окрашенной речи американского варианта английского 

языка» Сборник научных трудов Московского государственного 

педагогического института иностранных языков имени М. Тореза 

(1977): 128–149. 

324. Шаховский, В. И. Лингвистическая теория эмоций : монография 

(Москва : Гнозис, 2008), 416. 

325. Шведов, Ю. Ф. Вильям Шекспир : исследование (Москва : Издательство 



213 
 

Московского университета, 1977), 394. 

326. Шведова, Н. Ю. «К изучению русской диалогической речи : реплики-

повторы» Вопросы языкознания 2 (1956): 67–82. 

327. Шведова, Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи 

(Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1960), 377. 

328. Шевченко, Т. И. Социальная дифференциация английского произношения 

(Москва : Высшая школа, 1990), 142. 

329. Шевченко, І. В. «Дослідження понять "Дискурс" і "Текст" у сучасній 

лінгвістиці» Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. 

Миколи Гоголя], Серія «Філологічні науки» 2 (2014): 284–287. 

330. Шмелев, А. Г. Введение в экспериментальную психосемантику (Москва : 

Издательство МГУ, 1983), 157.  

331. Штакіна, Л. О. «Тональні конфігурації логіко-смислової динаміки 

дискурсу» Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного 

університету ім. Володимира Винниченка, Серія «Філологічні науки 

(Мовознавство)» 96 (2) (2011): 223–228. 

332. Штакіна, Л. О. «Просодична актуалізація концептуальної динаміки у 

художньому дискурсі» Наукові записки Кіровоградського державного 

педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, Серія 

«Філологічні науки (Мовознавство)» 107 (2) (2014): 392–399. 

333. Щека, Ю. В. «Гармонема и тактема как интонологические единицы и их 

особенности в турецкой разговорной речи» Вопросы языкознания 5 

(1989): 57–69. 

334. Эйхгольц, И. А. «Восприятие признаков эмоциональной напряженности 

в спонтанной звучащей речи : на материале речи спортивных 

комментаторов» (Автореф. дис. канд. филол. наук, Воронеж. гос. ун-т, 

Воронеж, 2008). 

335. «Энциклопедия "Кругосвет" : универсальная научно-популярная 

энциклопедия. Krugosvet.ru. Липень 14, 2013. https://www.krugosvet.ru/. 

336. Якобсон, Р. «Шифтеры, глагольные категории и русский глагол» 



214 
 

Принципы типологического анализа языков различного строя (Москва, 

1972): 95–113. 

337. Якубинский, Л. П. Язык и его функционирование : избранные работы, 

отв. ред. А. А. Леоньтьев  АН СССР, Отд-ние лит. и яз., Комис. по 

истории филол. наук (Москва : Наука, 1986), 208. 

338. Янчева, Т. В. «Просодія висловлювань-захоплень в англійському 

мовленні (експериментально-фонетичне дослідження)» (Автореф. дис. 

канд. філол. наук, Київ. держ. лінгв. ун-т, Київ, 1997). 

339. Anders, L. Ch. «Singen und Sprechen» Scientia halensis 4 (1999): 34–35. 

340. Apostel, L. «De l'interrogation en tant qu'action» Langue française 52 (1981): 

23–43. 

341. Armstrong, L. and Ward, I. A Handbook of English Intonation, 2nd ed 

(Cambridge : Heffer, 1931), 386.  

342. Armstrong, L. E. An English Phonetic Reader, 2rd ed. (London : University of 

London Press, 1923), XII, 89. 

343. Avanzi, M. [et al.] «Towards the Adaptation of Prosodic Models for Expressive 

Text-To-Speech Synthesis» Ratio, t. 63, № 2.01 (2014): 32.05.  

344. Barnow, E. A history of broadcasting in the United States, v. 1–2 (New York, 

1966–68). 

345. Barra, R., Montero, J. M., Macías-Guarasa, J., D’Haro, L. F., San-

Segundo, R., Córdoba, R. «Prosodic and segmental rubrics in emotion 

identification» Speech Technology Group, Dept. of Electronics Engineering, 

Universidad Politécnica de Madrid (2006). 

346. Barth-Weingarten, D. «From "intonation units" to cesuring : An alternative 

approach to the prosodic-phonetic structuring of talk-in-interaction» Units of 

talk : Units of action (2013): 91–124. 

347. Bazarbayeva, Z. M., Zhalalova, A. M., Ormakhanova, Y. N. «Universal 

Properties of Intonation Components» Review of European Studies, t. 7, № 6 

(2015): 226–230. 

348. Beaugrande, R.-A., Dressler, W. Introduction to Text Linguistics (London ; 



215 
 

New York : Routledge, 1981), XV, 270. 

349. Benamou, Catherine. It’s All True : Orson Welles’s Pan-American Odyssey 

(Berkeley : University of California Press, 2007), XVI, 400. 

350. Boldt, R. [et al.] «Listening to an audio drama activates two processing 

networks, one for all sounds, another exclusively for speech» PloS one, t. 8, 

№ 5 (2013): e64489. 

351. Boldt, R., Seppä, M., Malinen, S., Tikka, P., Hari, R. Spatial variability of 

functional brain networks in early-blind and sighted subjects (NeuroImage, 

2014, Elsevier): 208–16. 

352. Bolinger, D. L. Forms of English : Accent, Morpheme, Order (Cambridge : 

Harvard University Press ; Tokyo : Hokuou, 1965), 123. 

353. Bombelli, G., Soler, L. R., Waasaf, M. S. «The language of Evaluation : 

paralinguistic features as a phonological domain for appraisal» DELTA : 

Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada t. 29, № 2 

(2013): 267–280. 

354. Boula de Mareüil, Phil., Rilliard, A., Allauzen, A. «A diachronic study of 

initial stress and other prosodic features in the French news announcer style : 

corpus-based measurements and perceptual experiments» Language and 

Speech 55 (2) (2012): 263–293. 

355. Brazil, D. The Communicative Value of Intonation in English. Discourse 

Analysis : Monograph (Birmingham : English Language research ; The 

university of Birmingham, 1985), 150. 

356. Brown, G., Curry, K. L., Kenworthy, J. Questions of Intonation (London : 

Croom Helm, 1980). 

357. Cangemi, F., D'Imperio, M. «Tempo and the perception of sentence modality» 

Laboratory Phonology t. 4, № 1 (2013): 191–219. 

358. Cao, H. [et al.] «Prosodic cues for emotion : analysis with discrete 

characterization of intonation» Proceedings of the International Conference on 

Speech Prosody (2014): 130–134. 

359. Carr, Ph. English Phonetics and Phonology: An Introduction 



216 
 

(Oxford&Maiden, MA : Blackwell Publishers, 1999), XVIII, 169. 

360. Charaudeau, P. Langage et discours (Paris : Hachette, 1983), 176. 

361. Chun, D. M. «Technology and Discourse Intonation» The Encyclopedia of 

Applied Linguistics (2013). 

362. Courtes, J. «La grande traque des valeurs textuelles : Quelques principes 

liminaires pour comprendre la GT» Le français dans le monde 192 (1985): 28–

34. 

363. Cruttenden, A. «On the Socalled Grammatical Function of Intonation» 

Phonetica, no. 21 (1970): 182–192. 

364. Cruttenden, A. Intonation (Cambridge : Cambridge University Press, 1986), 

XIV, 214. 

365. Cruttenden, A. Intonation, 2-nd edition (New York : Cambridge University 

Press, 1997), 200. 

366. Cruttenden, A. Gimson's pronunciation of English (London : Routledge, 2014), 

XXVI, 381. 

367.  Crystal, D. Prosodic Systems and Intonation in English (Cambridge : 

Cambridge University Press, 1969), 392.  

368. Crystal, D. The English Tone of Voice : Essays in Intonation, Prosody and 

Paralanguage (New York : St. Marti’s Press, 1975), IX, 198. 

369. Crystal, D. Shakespeare on Toast : Getting a Taste for the Bard by Ben Crystal 

(London : Totem Books, 2016), 278. 

370. D’Imperio, M. and House, D. «Perception of questions and statements in 

Neapolitan Italian» Fifth European Conference on Speech Communication and 

Technology – 1997. 

371. Dann, L. «Only half the story : Radio drama, online audio and transmedia 

storytelling» Radio Journal : International Studies Broadcast & Audio Media, 

v. 12 № 1 (2014): 141–154. 

372. Dellwo, V., Leemann, A., Kolly, M. J. «Rhythmic variability between 

speakers : Articulatory, prosodic, and linguistic factors» The Journal of the 

Acoustical Society of America, t. 137, № 3 (2015): 1513–1528.  



217 
 

373. Demenko, G., Jastrzebska, M. «Analysis of voice stress in call centers 

conversations» 6-th International Conference «Proceedings of Speech 

Prosody» (China, Shanghai, 2012). 

374. Don, Z. M. «Segmentative Function of Prosody in Discourse» Journal of 

Modern Languages, t. 15, № 1 (2015). 

375. Elbert, S. P., Dijkstra, A. «An experimental test of the relationship between 

voice intonation and persuasion in the domain of health» Psychology & health, 

t. 29, № 9 (2014): 1014–1031. 

376. Eliot, T. S. Essays on Elizabethan Drama, t. 18 (Boston, Mass : Houghton 

Mifflin Harcourt, 2014), 178. 

377. Sociophonetics : a student's guide, ed. by Marianna Di Paolo and Malcah 

Yaeger-Dror (London : Routledge, 2011), XI, 250. 

378. Fletcher, J. «The prosody of speech : Timing and rhythm» The Handbook of 

Phonetic Sciences, Second Edition (2010): 521–602. 

379. Freiburger, M. Threads. A memoir (CreateSpace. US. Amazon, 2009), 210. 

380. Fryer, L., Pring, L., & Freeman, J. «Audio drama and the imagination : the 

influence of sound effects on presence in people with and without sight» 

Journal of Media Psychology : Theories, Methods, and Applications, 25 (2) 

(2013): 65–71. 

381. Geluykens, R. «On the myth of rising intonation in polar questions» Journal of 

Pragmatics 12 (1988): 467–485. 

382. Gerken, L. A. «Prosodic structure in young children's language production» 

Language, 72 (4) (1996): 683–712. 

383. Gielgud ,V. Н. British radio drama. 1922–1956 (London : Harrap, 1957), 

207. 

384. Gimpson, A. C. Gimpson’s Pronunciation of English (London, New York : 

Edward Arnold, 2001), 339. 

385. Green, J. J., Eigsti, I.-M. «Cell Phone vs. Microphone : Judging Emotion in 

the Voice» Journal of the Acoustical Society of America, V. 142 n 3 (2016): 

1261–1269. 



218 
 

386. Greimas, A., Courtes, J. Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage (Paris : Hachette, 1979), 389. 

387. Gruttenden, A. Intonation, 2-nd edition (New York : Cambridge University 

Press, 1997), 200. 

388. Hancil, S., Hirst, D. (ed.). Prosody and iconicity (Amsterdam etc. : 

Benjamins, 2013), XV, 252. 

389. Hawthorne, K., Gerken, L. A. «From pauses to clauses : Prosody facilitates 

learning of syntactic constituency» Cognition V. 13, № 2 (2014): 420–428. 

390. Hedberg, Nancy, Juan, M. Sosa, Emrah Görgülü, Morgan Mameni. The 

Prosody and Meaning of Wh-Questions (American English Department of 

Linguistics, Simon Fraser University, Burnaby, BC, V5A 1S6 Canada 2015). 

391. Heuven, V. J. van, Hann, J. and Kirsner, R. S. «Phonetic correlates of 

sentence type in Dutch : Statement, question and command» Proceedings of 

ESCA International Workshop on Dialogue and Prosody (1999): 35–40. 

392. Heuven, V. J. van and Haan, J. «Phonetic Correlates of Statement versus 

Question Intonation in Dutch» Intonation : Analysis, Modelling and Technology, 

Kluwer, Dordrecht, A. Botinis, ed. (Boston ; London, 2000): 119–144. 

393. Hodge, R. and Kress, G. Social Semiotics (Cambridge : Polity, 1988), IX, 

285. 

394. House, D. «Phrase-final rises as a prosodic feature in wh-questions in Swedish 

human–machine dialogue» Speech Communication 46 (2005): 268–283. 

395. Jackson, M. D. P. «Shakespeare and the Versification of English Drama, 

1561–1642, by Marina Tarlinskaja» Style, t. 49, № 4 (2015): 555–560. 

396. Jaques, F. «L'interrogation. Force illocutoire et intéraction verbale» Langue 

française 52 (1981): 70–79. 

397. Jesson, James Roslyn. Radio texts : The broadcast drama of Orson Welles, 

Dylan Thomas, Samuel Beckett, and Tom Stoppard (Degree : The University of 

Texas at Austin. 2010), 123. 

398. Kaziów, M. O dziele radiowym. Z zagadnien estetyki oryginalnego 

słuchowiska (Wrocław ; Warsz. ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. 



219 
 

Ossolińskich, 1973), 320. 

399. Kingdon, R. The groundwork of English intonation (London : Longman, 

1958), 191. 

400. Kohler, K. J. «Pragmatic and attitudinal meanings of pitch patterns in German 

syntactically marked questions» From traditional phonology to modern speech 

processing, [eds.] G. Fant, H. Fujisaki, J. Cao and Y. Xu (Beijing, 2004): 205–

214.  

401. Ladd, R. «A First Look at the Semantics and Pragmatics of Negative 

Questions and Tag Questions» From Proceedings of Chicago Linquistic Society, 

vol. 17 (1981): 164–171. 

402. Ladd, D. R. Intonation phonology (Cambridge : Cambridge University Press, 

2008), XIX, 349. 

403. Landfried, C. C. «Voicing the Prevocal : Nathalie Sarraute's Foray into Radio 

Drama» Cultural Critique, t. 91, № 91 (2015): 98–113. 

404. Laver, J. Communication in face to face interaction : selected readings 

(Penguin, 1972): 416.  

405. Laver, J. The Phonetic Description of Voice Quality (Cambridge : Cambridge 

University Press, 1980), 186. 

406. Lawrence Lee Graham. Threads. A memoir. Beaumont S. Brustle (Published 

by CreateSpace. US Amason, 2009): 174. 

407. Lotman, M. «A study on Shakespeare’s verse in its historical context (Marina 

Tarlinskaja, Shakespeare and the Versification of English Drama, 1561–1642, 

Ashgate, 2014)» Studia Metrica et Poetica, t. 2, № 1 (2015): 140–153. 

408. Martin, P. «Emotions and prosodic structure: Who is in charge?» Linguistic 

approaches to emotions in context, ed. F. Baider and G. Cislaru, (2014): 215–

229. 

409. Mary, L. [et al.] «Evaluation of mimicked speech using prosodic features» 

Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) (2013): 7189–7193. 

410. McMurtry, Leslie Grace. «Revolution in the echo chamber : audio drama's 

past, present, and future» (Thesis (Ph.D.), [Great Britain], Swansea University, 



220 
 

2014). 

411. Mennen, I. «Beyond Segments : Towards a L2 Intonation Learning Theory» 

Prosody and Language in Contact (Springer Berlin Heidelberg, 2015): 171–188. 

412. Meyer, M. «La conception problématologique du language» Langue 

française 52 (1981): 80–99. 

413. Montaño, R., Alías, F., Ferrer, J. «Prosodic analysis of storytelling discourse 

modes and narrative situations oriented to Text-to-Speech synthesis» 8-th ISCA 

Speech Synthesis Workshop (2013). 

414. O’Connor, J. D., Arnold, G. F. Intonation of Colloquial English, 2. ed. 

(London : Longman, 1978), Х, 290.  

415. O’Connor, J. D. Better English Pronunciation (Cambridge : Cambridge 

University Press, 2002), 150. 

416. Osgood, C. E., Suci, G., and P. Tannenbaum. The Measurement of Meaning 

(Urbana : University of Illinois Press, 1957), 346.  

417. Palek, B. «Reference and Text» Grammars and Descriptions, ed. by T. A. van 

Dijk and J. Petofi (New York : de Guyter, 1947).  

418. Patil, P. R., Manjare, C. A. «Expressive speech analysis for story telling 

application» IEEE Global Conference on. «Wireless Computing and Networking 

(GCWCN)» (2014): 97–101. 

419. Pierrehumbert, J., Hirschberg, J. «The Meaning of Intonation Contours in the 

Interpretation of Discourse» Intentions in Communication (Cambridge : MIT 

Press, 1990): 271–311. 

420. Polzehl, T. «Analysis of Human Personality Perception» Personality in 

Speech (Springer International Publishing, 2015): 55–80. 

421. Qu, C. [et al.] «Human perception of a conversational virtual human : An 

empirical study on the effect of emotion and culture» Virtual Reality, t. 17, № 4 

(2013): 307–321. 

422. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., Svartvick, J. A University Grammar of 

English Text (Moscow, 1982).  

423. Roach, P. Phonetics (Oxford : Oxford University Press, 2009), 116. 



221 
 

424. Roach, P. English Phonetics and Phonology, 4-th edition (Cambridge : 

Cambridge University Press, 2012), 231. 

425. Rodendurg, P. Shakespeare speaking (New York : Palgrave Macmillan, 

2004), 348. 

426. Roberts, A., Peters, S. «Discourse Processing» Journal of Memory and 

Language t. 59 (2013): 390–412. 

427. Scherer, K. R. «Vocal expression of emotion» Handbook of the Affective 

Sciences (New York ; Oxford, 2003): 433–456. 

428. Schöning K. Neues Hörspiel: essays, analysen, gespräche (Frankfurt am 

Main : Suhrkamp, 1970), 270. 

429. Schnabel, St. M. «Narrative strategies in Shakespearean productions on 

twenty-first-century European stages» (Thesis, University of Birmingham, 

2012).  

430. Selting, M. «Prosody in conversational questions» Journal of Pragmatics 17 

(1992): 315–345. 

431. Selting, M. «Prosody as an activity-type distinctive cue in conversation : the 

case of so-called astonished‘ questions in repair initiation» Prosody in 

Conversation, [ed.] E. Couper-Kuhlen and M. Selting (Cambridge, 1996): 231–

270. 

432. Shibles, W. «How German Vocabulary Pictures Emotion» British Journal of 

Language Teaching (1989): 27–141. 

433. Signorello, R., Demolin D., Poggi I. [et al.] La voix charismatique : aspects 

psychologiques et caracteristiques acoustiques (2014), 268. 

434. Signorello, R., Rhee, N. «The Voice Acoustics of the 2016 United States 

Presidential Election Candidates. Across-gender study» The Journal of the 

Acoustic Society of America 139 (4) (2016): 2123–2123. 

435. Signorello, R., Demolin, D. «The Influence of the Vocal Disorder on the 

Perception of Charisma in Political Speech» The Journal of the Acoustic Society 

of America 142 (4) (2017): 2641–2641. 

436. Silverbush, R., Plotkin, S. Speak the Speech. Shakespeare’s monologues 



222 
 

illuminated (New York : Faber and Faber, [inc.], 2002), 1028. 

437. Slobin, D. I. «Mind, code, and text» Essays on language function and 

language type : Dedicated to T. Givón (1997): 437–467. 

438. Strange, D. [et al.] «Teaching Shakespeare in stage 5 via the listening, 

speaking and representing modes : Trojan horses and prosody» Metaphor 4 

(2014): 52–58. 

439. Tarlinskaja, M. Shakespeare and the Versification of English Drama, 1561–

1642 (London : Routledge, 2016), 411. 

440. Tatham, M., Morton, R. Speech Production and Perception (Houndmills, 

Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2006), XVIII, 326. 

441. Tench, P. The intonation systems of English (London : Bloomsbury, 2015), 

160. 

442. Thirsk, J., Solak, H. G. «Vocal Clarity Through Drama Strategy» Procedia-

Social and Behavioral Sciences 46 (2012): 343–346. 

443. Thompson, SJ. «Culture : The enduring appeal of audio drama» Radio 

Journal : International Studies Broadcast & Audio Media, (2015), 

ingentaconnect.com. 

444. Toivanen, A., Toivanen J. «Emotions in speech : an interactional framework 

for clinical applications» The XXII-th Swedish Phonetics Conference 

Proceedings FONETIK (June 10–12, 2009), Proceedings, FONETIK (2009), 

Department of Linguistics, Stockholm University, 

https://www2.ling.su.se/fon/fonetik_2009/176%20toivanen_toivanen_fonetik20

09.pdf. 

445. Trouvain, J., Grice, M. «The effect of tempo on prosodic structure». Coli.uni-

saarland.de. July 8, 2018. http://www.coli.uni-

saarland.de/~trouvain/trouvain_grice_1999.pdf. 

446. Verma, R., Sarkar, P., Rao, K. S. «Conversion of neutral speech to 

storytelling style speech» Eighth International Conference on. – IEEE 

«Advances in Pattern Recognition (ICAPR)» (2015): 1–6. 

447. Vroomen Jean [еt al.] «Duration and intonation in emotional speech» 



223 
 

Prosodic Typology : The phonology of Intonation and Phrasing (Oxford 

Linguistics, 1987): 34–39. 

448. Waaramaa, Teija, Laukksnen, Anna-Maria [et al.] «Monopitched Expression 

of Emotions in Different Vowels» Folia Phoniatrica et Logopedica (Published 

online, 2008): 19–27. 

449. Wells, B. «An experimental approach to the interpretation of focus in spoken 

English» Intonation in Discourse Croom Helm, C. Johns-Lewis (ed.) (1986): 53–

75.  

450. Wells, J. English Intonation : an introduction (Cambridge ; New York ; 

Melbourne : Cambridge University Press, 2006), IX, 276. 

451. Whiteside, S. P., Rixon, E. «Speech tempo and fundamental frequency 

patterns : A case study of male monozygotic twins and an age-and sex-matched 

sibling» Logopedics Phoniatrics Vocology t. 38, № 4 (2013): 173–181.  

452. Wichmann, A. «Discourse Intonation» Covenant Journal of Language 

Studies V. 2, № 1 (2014): 1–16. 

453. Wichmann, A. Intonation in text and discourse : beginnings, middles and 

ends (Hoboken : Taylor and Francis, 2014), 351. 

454. Wissmann, T., Zimmermann, St. «Sound in media : audio drama and 

audioguided tours as stimuli for the creation of place» GeoJournal, V. 80, № 6 

(2015): 803–810. 

455. Zafar-Arif, Chehrazade. How have performances of Shakespeare changed 

overtime (2016), www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-have-

performances-shakespeare-changed-over-time. 

456. Zeglin, G. [et al.] «HERB's Sure Thing : A rapid drama system for rehearsing 

and performing live robot theater» Proceedings of IEEE Workshop on Advanced 

Robotics and its Social Impacts, ARSO, v 2015 – January n January (2015): 129–

136. 

 

 

  



224 
 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

Основні суб`активні терміни для опису тембру, що використовуються в 

сучасній технічній літературі (статистичний аналіз 30 книг та журналів) 

(архив журнала «Звукорежиссер», 2001, № 2). 

 

acidlike– кислий 
forceful– 

присилений 

muffled– 

заглушений 

sober– тверезий 

(разсудливий) 

antique– 

старовинний 
frosty– морозний 

mushy– 

пористий 
soft– м`який 

arching– випуклий full– повний 
mysterious– 

загадковий 

solemn–

урочистий,святковий 

articulate– 

разбірливий 
fuzzy– пухнастий 

nasal– 

носовий 
solid– твердий 

austere– суворий gauzy– тонкий 
neat– 

акуратний 
somber– мрачний 

bite, biting– 

кусачий 
gentle– ніжний 

neutral– 

нейтральний 
sonorous– звучний 

bland– вкрадливий 
ghostlike– 

примарний 

noble– 

благородний 
steely– стальний 

blaring– ревучий glassy– скляний 
nondescript– 

невимовний 
strained– натягнутий 

bleating– мекаючий 
glittering– 

блискучий 

nostalgic– 

ностальгічний 
strident– скрипучий 

breathy– дихальний gloomy– похмурий 
ominous– 

зловісний 

stringent– 

обмежений 
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bright– яскравий grainy– зернистий 
ordinary–

ординарний 
strong– сильний 

brilliant– 

блискучий 

grating– 

скрипучий 
pale– блідий stuffy– задушливий 

brittle– рухливий grave– серйозний 
passionate– 

пристрастний 

subdued– 

пом’якшений 

buzzy– гудячий growly– рикаючий 
penetrating– 

проникаючий 
sultry– спекотний 

calm - спокійний hard– жорсткий 
piercing– 

пронизливий 
sweet– солодкий 

carrying – гучний, 

політний 
harsh– грубий 

pinched– 

обмежений 
tangy– заплутаний 

centered– 

концентрований 

haunting–

нав’язливий 

placid– 

безтурботний 
tart– кислий 

clangorous–

чарівний 
hazy– смутний 

plaintive– 

жалібний 

tearing– 

несамовитий 

clear, clarity– ясний hearty– відвертий 
ponderous–

масивний 
tender– ніжний 

cloudy– туманний heavy– важкий 
powerful– 

міцний 
tense– напружений 

coarse– грубий heroic– героїчний 
prominent– 

видатний 
thick–густий 

cold– холодний hoarse– хрипкий 
pungent– 

їдкий 
thin–ненасичений 

colorful– барвистий hollow– пустий pure– чистий 
threatening– 

погрожуючий 
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colorless – 

безкольоровий 

honking– гудячий 

як автомобільний 

гудок 

radiant– 

сяючий 
throaty– хрипкий 

cool–непривітний 

hooty–

улюлюкаючий, 

гудячий 

raspy – 

грубий, що 

скрипить 

tragic– трагічний 

crackling– 

тріскучий 
husky– сиплий 

rattling – що 

деренчить 

tranquil– 

заспокійливий 

crashing– ламаний 
incandescence– 

розжарений 

reedy– 

пронизливий 

transparent– 

прозорий 

creamy– вершковий incisive– різкий 
refined– 

рафінований 

triumphant– 

святковий 

crystalline– 

кристалічний 

inexpressive– 

невиразний 

remote– 

віддалений 
tubby – як з діжки 

cutting– різкий 
intense– 

інтенсивний 
rich– багатий turbid– мутний 

dark– темний 
introspective– 

заглиблений 

ringing– 

дзвенячий 

turgid– 

пишномовний 

deep– глибокий joyous– радісний 
robust– 

грубий 

unfocussed– 

нерозбіливий 

delicate– 

делікатний 

languishing– 

сумний 

rough– 

терпкий 

unobtrsuive– 

скромний 

dense– щільний light – світлий 
rounded – 

круглий 
veiled–хриплуватий 

diffuse– розсіяний limpid– прозорий 
sandy– 

пісчаний 
velvety– оксамитовий 
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dismal–похмурий liquid– водянистий 
savage– 

дикий 
vibrant– вібруючий 

distant–далекий loud– голосний 
screamy–

кричущий 
vital– життєвий 

dreamy– мрійливий 
luminous– 

блискучий 
sere– сухий 

voluptuous– 

пишний(розкішний) 

dry– сухий 
lush (luscious)– 

соковитий 

serene, 

serenity– 

спокійний 

wan– виснажений 

dull– нудний lyrical– ліричний 
shadowy– 

затемнений 
warm– теплий 

earnest– серйозний massive– масивний sharp– різкий watery– водянистий 

ecstatic– 

екстатичний 

meditative– 

споглядальний 

shimmer– 

дрижачий 
weak– слабкий 

ethereal– ефірний 
melancholy– 

меланхолійний 

shouting– 

вигукуючий 
weighty – важкий 

exotic– екзотичний mellow– м’який 
shrill– 

пронизливий 
white– білий 

expressive– 

виразний 

melodious– 

мелодичний 

silky– 

шовковистий 
windy– вітряний 

fat– жирний 
menacing– 

погрозливий 

silvery– 

сріблястий 
wispy– тонкий 

fierce– жорсткий 
metallic– 

металічний 

singing– 

співучий 
woody– дерев’яний 

flabby– дряблий мisty– неясний 
sinister– 

зловісний 

yearning – 

нудьгуючий, 

тужливий 
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focussed– 

сфокусований 

mournful– 

траурний 

slack– 

розхлябаний 
  

forboding– 

відштовхуючий 
muddy– брудний 

smooth– 

гладкий 
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Додаток Б Перелік досліджуваних питальних речень 
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