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Особливості мелодичного компонента  

у просодичному оформленні  мовлення   

ведучого в англо- та українськомовних   

Інтернет-повідомленнях ділової тематики 
 

У статті наведені результати дослідження мелодичного компонента інтонації (рівень ЧОТ, 

діапазон ЧОТ) у мовленні ведучих англо- та українськомовних Інтернет-повідомлень ділової тематики 

різних жанрових типів, здійсненого методом інструментального аналізу. 

 

In the focus of the research there are the pitch frequency acoustic parameters (fundamental frequency level, 

fundamental frequency range) of the anchorperson’s speech in Ukrainian and English Internet business news 

messages of different genre types investigated by means of instrumental analysis.  

Дослідження особливостей Інтернет-
комунікації та аналіз дискурсу Інтернету як 
багатовимірного когнітивно-комунікативного 
феномена становить провідний напрямок 
сучасних мовознавчих студій (роботи  І.Є. 
Авер’янової, Ф.С. Бацевича, А.Д. Бєлової, О.В. 
Вінарієвої, О.Н. Галичкіної, С.С.Данилюка, Н.В. 
Коломієць, К.Я.Кусько, В.І. Карасика, 
О.О. Селіванової) [1; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 13; 9; 14]. 
На матеріалі різних мов вивчаються 
технологічні, структурні та змістовні 
характеристики таких різновидів Інтернет-
комунікації, як електронна пошта [1], веб-сайти 
[5;7], комп’ютерні конференції [6], Інтернет-
новини [10]. Однак маловивченим залишається 
аспект просодичного оформлення мовлення, що 
звучить в різних видах Інтернет-комунікації.  

Проблематика статті визначається як комп-
лексне дослідження частотних характеристик 
мовлення ведучого англо- та українськомовних 
інформаційних Інтернет-повідомлень ділової 
тематики (ІІПвДТ). Науково-дослідна робота 
виконується у межах комплексної проблеми 
“Теоретичні та прикладні аспекти дослідження 

типологічних і конкретно мовних рис сучасного 
дискурсу” (реєстраційний номер 0107U000467), 
якою займається колектив кафедри теоретичної 
та прикладної лінгвістики ПДПУ ім. 
К.Д. Ушинського. 

Актуальність обраної проблематики 
підтверджується недостатньою вивченістю 
аспекта просодичного оформлення Інтернет-
комунікації у цілому та  Інтернет-повідомлень 
зокрема.  

Наукова новизна роботи в тому,  що уперше на 
матеріалі англійської та української мов 
здійснюється комплексне дослідження 
мелодичних характеристик мовлення ведучих у 
різних жанрових типах Інтернет-повідомлень 
ділової тематики  з урахуванням важливості ролі 
просодії як основи сприйняття та розуміння змісту 
інформаційно-комунікативного процесу. 
Теоретична  база дослідження складається з робіт 
науковців, присвячених проблемам типології 
інтонації мовлення та експериментального аналізу 
просодичного компоненту (праці  А.Й. Багмут, 
Т.О. Бровченко, М.П. Дворжецької, Т.М. 
Корольової,  І.В. Корунця, О.І. Стеріополо) 
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[2;8;11;12;15]. 
 
Матеріалом дослідження послугував корпус 

озвучених текстів англо- й українськомовних 
інформаційних Інтернет-повідомлень компаній 
Forbes, Dow Jones, CNN, Укрінформ, 
розміщених на  веб-сайтах   http://

www.forbes.com,  http://www.dowjones.com, http://

www. t h e s t r e e t . c om ,  h t t p : / /www.aud io . 

ukrinform.com, http://www.thestreet.com, 

загальним обсягом 1200 фраз (3000 
інтонаційних груп), тривалістю звучання 180 
хвилин.  

Об’єктом дослідження є англо- та 
українськомовні інформаційні повідомлення 
ділової тематики (ІІПвДТ) як комплексні 
утворення в середовищі Інтернету, що 
складаються з вербального, графічного, 
звукового  та візуального компонентів.  

Предметом дослідження є акустичні 
параметри мелодичних характеристик мовлення 
ведучих англо- та українськомовних 
інформаційних Інтернет-повідомлень ділової 
тематики. З метою нівелювання індивідуальних 

особливостей мовлення досліджуються відносні 
величини (усереднений рівень ЧОТ та 
усереднений діапазон ЧОТ у фразі). 

Методологічний апарат дослідження 
складається з методів системного та 
п о р і в н я л ь н о г о  а н а л і з у ,  м е т о д у 
інструментального аналізу та прийомів 
статистичного оброблення кількісних даних. 

Мета дослідження полягала у визначенні  
певних закономірностей оформлення 
мелодичного компонента мовлення ведучого в 
англо- та українськомовних Інтернет-
повідомленнях різних жанрових типів. 

У ході дослідження було експериментально 
встановлено відмінності  у кількісних 
показниках мелодичних характеристик 
мовлення у Інтернет-повідомленнях різних 
жанрових типів. Статистично оброблені дані 
інструментального аналізу досліджуваного 
матеріалу дозволили ґрунтовно підтвердити 
факт найбільшої релевантності   частотних 
характеристик, усереднений рівень ЧОТ та 
усереднений діапазон ЧОТ у фразі  для 
диференціації емоційно-модально забарвлених 

Жанровий тип 
ІІПвДТ Ведучий 

Усереднений 
ЧОТ 

Усереднений діапазон 
ЧОТ 

    1 2 
Інформаційний випуск новин ВА1 0,9086 0,8452 

ВА2 0,9268 0,8750 
ВА3 0,8603 0,7414 
ВА4 0,8801 0,8727 
 середнє 0,8939 0,8335 

Аналітичний огляд ВА1 0,9455 1,1164 
ВА2 0,9593 0,8750 
ВА3 0,9549 0,8163 
ВА4 0,9320 0,9393 
 середнє 0,9465 0,9367 

Репортаж ВА1 1,0672 1,1301 
ВА2 1,0569 1,0312 
ВА3 1,0364 1,0816 
ВА4 1,0320 1,0696 
 середнє 1,0481 1,0781 

Інтерв’ю і  бесіда ВА1 1,2959 1,1643 
ВА2 1,1951 1,1352 
ВА3 1,2972 1,1564 
ВА4 1,2527 1,1606 
середнє 1,2602 1,1541 

Інтернет-повідомлення 
рекламного характеру 

ВА1 1,3721 1,2876 
ВА2 1,3577 1,1875 
ВА3 1,3333 1,2244 
ВА4 1,3320 1,2764 
середнє 1,3487 1,2439 

Таблиця 1 
Усереднені частотні характеристики мовлення ведучих  ІІПвДТ,  

англійська мова (відносні одиниці) 
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Жанровий тип ІІПвДТ Ведучий Усереднений 
ЧОТ 

Усереднений діапазон 
ЧОТ 

    1 2 
Інформаційний випуск новин ВУ1 0,9066 0,9888 

ВУ2 0,8493 0,9761 
Інформаційний випуск новин  ВУ3 0,8741 0,9625 

ВУ4 0,8485 0,9598 
середнє 0,8696 0,9718 

Аналітичний огляд ВУ3 0,8741 0,9625 
ВУ4 0,8485 0,9598 

середнє 0,8696 0,9718 
ВУ1 0,9666 0,9908 
ВУ2 0,8767 0,9822 
ВУ3 0,9913 0,9875 
ВУ4 0,8659 0,9781 

середнє 0,9252 0,9846 
Репортаж ВУ1 1,0421 1,0444 

ВУ2 1,0273 1,1238 
ВУ3 1,0172 1,1252 
ВУ4 1,0151 1,1123 

середнє 1,0254 1,1014 
Інтерв’ю і бесіда ВУ1 1,1621 1,1666 

ВУ2 1,1986 1,1476 
ВУ3 1,1474 1,3503 
ВУ4 1,1398 1,1151 

середнє 1,1619 1,1949 
Інтернет-повідомлення 
рекламного характеру 

ВУ1 1,2133 1,1736 
ВУ2 1,3561 1,2514 
ВУ3 1,1794 1,3751 
ВУ4 1,2659 1,2342 

середнє 1,2536 1,2585 

Таблиця 2  

Усереднені частотні характеристики мовлення ведучих  ІІПвДТ,  

українська мова  (відносні одиниці) 
 

Більш детальний аналіз  розходжень у 
досліджуваних показниках просодичних 
характеристик мовлення ведучого дозволив 
дійти таких висновків щодо диференціації 
різних жанрових типів ІІПвДТ: 

• найменше кількісне значення рівня ЧОТ  
реєструється в інформаційному випуску 
новин, найбільше – в ІІПвДТ рекламного 
характеру; 

• найменше кількісне значення діапазону 
ЧОТ реєструється в інформаційному ви-
пуску новин, найбільше – в ІІПвДТ рек-
ламного характеру. 

Таким чином, для інформаційного випуску 
новин найбільш характерними є такі значення 
мелодичного  компонента  просод і ї ,  що 
відрізняють його від інших жанрових типів 
ІІПвДТ: відносно низький рівень ЧОТ та 
відносно вузький діапазон ЧОТ, для Інтернет-
повідомлень рекламного характеру такими 

параметрами є найвищий рівень ЧОТ та 
н а й б і л ь ш  ш и р о к и й  д і а п а з о н  Ч О Т . 
Охарактеризовані вище жанрові типи ІІПвДТ 
виступають як своєрідні “маргінальні” елементи 
диференційованої шкали, кожен з наступних 
елементів якої визначається підвищенням рівня 
ЧОТ та  розширенням діапазону ЧОТ у 
порівнянні з елементом, що йому передує. У цій 
шкалі різні жанрові типи ІІПвДТ  розташовані в 
такій послідовності: інформаційний випуск 
новин – аналітичний огляд – репортаж – 
інтерв’ю і бесіда – Інтернет-повідомлення 
рекламного характеру.  

У таблиці 3 зведені експериментальні дані по 
мелодичних  характеристиках фраз ,  що  
визначаються суттєвою емоційно-модальною 
забарвленіс тю .  Пор івняння  к і льк існих 
показників досліджуваних параметрів (рівень 
ЧОТ та діапазон ЧОТ)у таблицях 1, 2 з даними у 
таблиці 3 дозволяє дійти висновку про те, що 
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частотні характеристики фраз, які навантажені 
емоційно-модальними конотаціями (табл. 3), є 
істотно вищими за усереднені показники по всіх 

фразах Інтернет-повідомлень (табл. 1 і табл. 2). 
Це свідчить про те, що відповідні просодичні 
параметри є релевантними для протиставлення 

Жанровий різновид ІІПвДТ 

Усереднений 
ЧОТ 

Усереднений діапазон 
ЧОТ 

  1 2 

Англійська мова 

Інформаційний випуск новин 1,1431 1,2521 

Аналітичний огляд 1,1592 1,2801 

Репортаж 1,2931 1,3887 

Інтернет-повідомлення рекламного 

характеру 
1,5708 1,4452 

Українська мова 

Інформаційний випуск новин 1,0432 1,1321 

Аналітичний огляд 1,0503 1,1583 

Репортаж 1,1312 1,2502 

Інтерв’ю і бесіда 1,2954 1,2711 

Інтернет-повідомлення 
рекламного характеру 

1,4531 1,2891 

Таблиця 3  
Акустичні характеристики емоційно-модально забарвлених фраз у різних жанрових різновидах 

ІІПвДТ, англійська мова (відносні одиниці) 
 

Здійснений інструментальний аналіз  
мелодичних характеристик мовлення ведучих  
англо- й українськомовних ІІПвДТ дозволив 
дійти таких висновків щодо спільних 
особливостей мелодичного компонента 
просодії: 

• м а р к і р о в а н і с т ь  м е л о д и ч н и х 
характеристик фрази  у висловленнях, що 
визначаються більш яскравою емоційно-

модальною забарвленістю; 
• наявність розбіжностей в оформленні 

мелодичного компонента у різних 
жанрових типах ІІПвДТ залежно від 
співвідношення емоційно-нейтральних та 
емоційно-модально забарвлених фраз у 
кожному з досліджуваних типів. 
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