
84 

 

УДК 81’33’42:007:004.738.5(055) 
Дєрік І.М. 

 
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ПРОСОДІЇ В АКТУАЛІЗАЦІЇ 
СИНСЕМАНТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ  
ПОВІДОМЛЕННЯХ ДІЛОВОЇ ТЕМАТИКИ В ІНТЕРНЕТІ 

 
Проблематика цієї статті полягає у вирішенні питання щодо за-

кономірностей вживання певних засобів просодичного оформлення 
мовлення ведучого з метою актуалізації синсемантичної лексики в 
інформаційних повідомленнях ділової тематики в Інтернеті. Виснов-
ки, що їх викладено у роботі, базуються на результатах експеримента-
льно-фонетичного дослідження, яке проводилось на матеріалі текстів 
та аудіовідеозаписів Інтернет-інформаційних повідомлень ділової 
тематики.  

Актуальність цього дослідження обумовлена необхідністю все-
бічного аналізу Інтернет-інформаційних повідомлень, що складають 
сьогодні вагому масову частку загального інформаційного потоку та 
мають гарні перспективи для подальшого розвитку та вдосконалення.  

Наукова новизна дослідження, що проводиться у межах комплек-
сної проблеми „Лінгвістичне забезпечення нових мовленнєвих 
технологій у професійній та громадській діяльності”, полягає в 
тому, що воно виконується не в напрямку порівняння Інтернет-ЗМК з 
традиційними ЗМК за умовами функціонування, організаційними і 
контекстними характеристиками,1 характеристиками роботи з інфор-
мацією та поведінки реципієнтів,2 а з огляду на специфіку інтонацій-
ного оформлення мовлення ведучого, що має великий вплив на успі-
шність реалізації головного змісту інформаційного повідомлення в 
процесі комунікації. 

Матеріалом дослідження став корпус текстів, представлених у 
мультимедійному форматі інформаційних повідомлень компаній 
Forbes, MSNBC та Інтернет-видання TheStreet.com загальним обсягом 
200 одиниць. За своєю тематикою, семантичними та структурними 
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ознаками зазначені Інтернет-повідомлення визначаються як інформа-
ційні повідомлення загальної ділової та біржової тематики.  

Об’єктом дослідження є озвучені тексти інформаційних повід-
омлень ділової тематики, що представлені в Інтернеті в мультимедій-
ному форматі (аудіозапис та відеоаудіозапис).  

Аналіз інтонаційного оформлення мовлення ведучого здійснюва-
вся з урахуванням впливу на інтонаційні характеристики мовлення, 
що звучить, певних дискурсивних факторів (ситуації комунікації, ко-
мунікативного наміру, персоналії ведучого, позиції адресанта стосов-
но реципієнта, просторової та часової близькості адресанта до подій, 
що освітлюються, компетентності адресанта, особової зацікавленості 
адресанта, характеру ставлення адресанта до реципієнта, очікування 
адресантом певних реакцій від реципієнта, комунікативної організації 
висловлення).  

Предметом дослідження стали просодичні особливості мовлен-
ня ведучих Інтернет-інформаційних повідомлень ділової тематики, 
що є характерними для актуалізації синсемантичних лексичних оди-
ниць: особливості акцентуації (позиція актуалізованого службового 
слова у висловленні – перший наголошений склад шкали, найвищий 
наголошений склад, головний наголошений склад семантичного 
центру, інтенсивність вимовляння, ЧОТ), специфічне синтагматичне 
членування висловлювання. Термін актуалізація3 трактується у робо-
ті як “висунення на перший план”, порушення звичної мовної норми 
зі збереженням незмінними правил мовної системи, спосіб формаль-
ної організації тексту, що зосереджує (фокусує) увагу читача на пев-
них елементах повідомлення та установлює семантично релевантні 
відношення між елементами одного чи різних рівнів.  

Поняття синсемантичної лексики4 вживається як синонімічне до 
таких лінгвістичних термінів, як службові, формальні, граматичні 
слова, тобто для позначення угруповання слів, що є носіями лише 
лексико-граматичного значення та вживаються як допоміжний засіб 
для реалізації семантичного значення інших лексичних одиниць та 
забезпечення внутрішньоструктурних зв’язків між мовними одиниця-
ми. Відмінність іншого члену опозиції, автосемантичної лексики чи 
змістових, повних слів полягає у тому, що ці лексичні одиниці наси-
чені власним семантичним значенням, тобто характеризуються наяв-
ністю номінативного, денотативного та конотативного значень. 

На попередньому етапі дослідження методом суцільної виборки 
було сформовано широкий корпус експериментального матеріалу, що 
містить 500 фраз: 250 фраз з інформаційних повідомлень ділової те-
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матики, ведучим яких був чоловік, та 250 фраз з інформаційних по-
відомлень ділової тематики, ведучими яких були жінки, загальною 
тривалістю 45 хвилин. Усі ведучі (дві жінки та чоловік) – співробітни-
ки компаній Forbes, MSNBC та Інтернет-видання TheStreet.com, аме-
риканці з традиційною вимовою, віком 25-50 років, одного соціально-
го статусу. 

На матеріалі широкого корпусу експериментального досліджен-
ня за результатами слухового аналізу було здійснено відбір експери-
ментальних фраз, що за своїми інтонаційними характеристиками були 
найбільш інформативними для вирішення визначених завдань експе-
рименту. На базі відібраних фраз було сформовано вузький корпус 
дослідження, що містив 250 фраз, загальною тривалістю звучання 20 
хвилин. Згідно з методикою експерименту, було відібрано фрази, що 
характеризуються як тематично та семантично споріднені.  

Проведений слуховий аналіз експериментального матеріалу дозво-
лив виявити в мовленні ведучих провідних Інтернет-інформаційних 
повідомлень ділової тематики тенденцію до акцентуації синсемантич-
ної лексики. Усі зареєстровані випадки вживання акцентованих службо-
вих слів (особових та вказівних займенників, прийменників, сполучни-
ків) були розподілені на дві групи. До першої групи були віднесені ви-
словлювання, в яких акцентуація службових слів виступала допоміж-
ним засобом забезпечення чіткості ритмічної структури фрази, до дру-
гої групи – висловлювання, в яких акцентуація службових слів спричи-
няла їх актуалізацію та, як наслідок, зміни у семантичному навантажен-
ні усієї фрази. Службові слова першої групи будуть надалі називатись 
акцентованою синсемантичною лексикою, службові слова другої групи 
– актуалізованою синсемантичною лексикою. 

Мета дослідження складалась у визначенні частотності вживан-
ня акцентованої та актуалізованої синсемантичної лексики у мовленні 
ведучих Інтернет-повідомлень та в аналізі особливостей просодично-
го оформлення акцентованих службових слів. Дослідження проводи-
лось на матеріалі аудіозаписів мовлення ведучих інформаційних по-
відомлень ділової тематики в Інтернеті – Керен Райан, Джима Креме-
ра, Тари Мерфі. 

Зазначена мета зумовила постанову постання завдань експериме-
нтального дослідження: 

• щодо особливостей акцентуації: 
1) визначити співвідношення вживання неакцентованої та акце-

нтованої, а також акцентованої та актуалізованої синсеманти-
чної лексики у мовленні ведучих; 
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2) визначити найчастотнішу позицію акцентованих та актуалі-
зованих службових слів у фразі; 

3) здійснити порівняння актуалізованої та неактуалізованої син-
семантичної лексики з позиції відмінностей в інтенсивності 
вимовляння та значенні ЧОТ; 

• щодо синтагматичного членування: 
• охарактеризувати частотність вживання фраз з синсемантич-
ною та автосемантичною лексикою на стику синтагм. 

Експериментально-фонетичне дослідження особливостей акценту-
ації синсемантичної лексики проводилось методом інструментального 
аналізу на матеріалі корпусу з 250 фраз загальною тривалістю 20 хви-
лин за допомогою програмного забезпечення Praat та WinCecil. Експе-
риментальний матеріал складався на 50% з експериментальних фраз, в 
яких акцентовані службові слова виступали допоміжним засобом забез-
печення чіткості ритмічної структури фрази, та на 50% з експеримента-
льних фраз, в яких акцентуація службових слів спричиняла їх актуаліза-
цію та, як наслідок, зміни у семантичному навантаженні усієї фрази. 

Нижченаведені приклади експериментальних фраз першої та 
другої групи. 

Експериментальні фрази першої групи: 
1. And she turned this into a booming business // Програма 

„Building America: Eye on Business”, ведуча Керен Райен. 
2. 2. In the Headlines this afternoon // Програма „Business View 

Midday Update”, ведуча Тара Мерфі. 
3. 3. I’m a market’s commentator for the Street.com // Програма 

„Real Money”, ведучий Джим Кремер. 
4. 4. Thanks for joining me on Jim Cramer // Програма „Real 

Money”, ведучий Джим Кремер. 
Експериментальні фрази другої групи: 
1. Mike Ganes profiles a company with only nine employees | who 

think they can revolutionize the way we travel // Програма 
„Building America: Eye on Business”, ведуча Керен Райен.  

2. And I’m total on the way that isn’t meant to make me friends | it’s 
meant to make you money // Програма „Real Money”, ведучий 
Джим Кремер. 

3. Today capital issues are off | after its earnings missed analysts’ 
expectations // Програма „Business View Midday Update”, 
ведуча Тара Мерфі. 

Результати експериментального дослідження представлені у по-
даних нижче таблицях 1-4. 
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Таблиця 1 
Співвідношення вживання неакцентованої та акцентованої,  

а також акцентованої та актуалізованої синсемантичної лексики 
у мовленні ведучих 

 
 

Таблиця 2 
Частотність вживання синсемантичної та автосемантичної  

лексики на стику синтагм 

 

Ведучий 

Акцентована синсемантична  
лексика, % 

Неакцентова-
на синсеман-

тична 
лексика, % 

Акцентована  
синсемантична  

лексика 1-ї групи, % 

Акцентована  
синсемантична  

лексика 2-ї групи, % 
(актуалізовані  
службові слова) 

  

Керен Райен 3% 3% 94% 

Тара Мерфі 2% 2% 96% 

Джим Кремер 4% 4% 92 % 

 
 
 
Кінець 
синтагми 

Ведуча  
Керен Райен 

Ведуча  
Тара Мерфі 

Ведучий  
Джим Кремер 

синсеман-
тичнa 
лексика 

автосе- 
мантична 
лексика 

синсе-
мантична 
лексика 

автосе- 
мантична 
лексика 

синсе-
мантична 
лексика 

автосе-
мантична 
лексика 

Синсеманти-
чна лексика 4,5% 4,5% 10% _____ 

 10% _____ 
 

Автосеман-
тична  
лексика 

65% 26% 60% 3% 50% 40% 

Початок 
синтаг-
ми 
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Таблиця 3 
Акустичні характеристики мовлення ведучих  

при вимовлянні наголошених складів акцентованої  
синсемантичної лексики у мовленні ведучих  

Інтернет-інформаційних повідомлень ділової тематики 

 
Таблиця 4 

Акустичні характеристики мовлення ведучих  
при вимовлянні наголошених складів актуалізованої  
синсемантичної лексики у мовленні ведучих Інтернет-

інформаційних повідомлень ділової тематики 

           
  
 
 
Ведучий (а) 

Перший  
наголошений 
склад шкали 

Найвищий склад 
шкали 

Останній  
наголошений 
склад шкали 

Акустичні хар-ки Акустичні хар-ки Акустичні хар-ки 

ЧОТ Інтенсив-
ність ЧОТ Інтенсив-

ність ЧОТ Інтенсив-
ність 

К.Райен 237 65 _____ 
 

_____ 
 

_____ 
 

_____ 
 

Т.Мерфі 247 74 _____ _____ 
 

_____ 
 

_____ 
 

Д.Кремер 250 70 _____ 
 

_____ 
 147 75 

Позиція 
наголо- 
шеного 
складу 

 

 
 
 
 
 
 
Ведучий (а) 

Перший  
наголошений склад 

шкали 

Найвищий склад 
шкали 

Головний  
наголошений 

склад семантич-
ного центру  
фрази ядро) 

Акустичні хар-ки Акустичні хар-ки Акустичні хар-ки 

ЧОТ Інтенсив-
ність ЧОТ Інтенсив-

ність ЧОТ Інтенси-
вність 

К.Райен _____ 
 

_____ 
 334 72 193 64 

Т.Мерфі _____ 
 

_____ 
 250 75 261 65 

Д.Кремер _____ 
 

_____ 
 260 73 124 70 

Позиція 
наголо- 
шеного 
Складу 
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Узагальнення результатів експериментального дослідження до-
зволило зробити такі висновки: 

• вагома частка акцентованої синсемантичної лексики у мовлен-
ні ведучих Інтернет-інформаційних повідомлень ділової тема-
тики не перевищує 8%, співвідношення актуалізованих служ-
бових слів та акцентованих службових слів, які вжито як допо-
міжний засіб забезпечення чіткості ритмічної структури фра-
зи, становить 50% : 50%; 

• найчастотнішою позицією акцентованих службових слів є по-
зиція першого та останнього наголошених складів шкали; ак-
туалізовані службові слова найчастіше вживаються у позиції 
найвищого складу шкали або головного наголошеного складу 
семантичного центру фрази (ядра); 

• акустичні характеристики мовлення ведучих при вимовлянні 
наголошених складів актуалізованої та акцентованої синсема-
нтичної лексики характеризуються коливаннями в межах вузь-
кого діапазону (середній рівень ЧОТ – високий рівень ЧОТ; 
середній рівень інтенсивності – високий рівень інтенсивності); 
наголошені склади акцентованих службових слів характеризу-
ються меншими значеннями ЧОТ та інтенсивності, ніж наго-
лошені склади актуалізованої синсемантичної лексики, що є 
свідченням більшого виділення останніх засобами просодії;  

• для кожного з ведучих найбільш характерними є фрази з на-
ступним розподіленням синсемантичної та автосемантичної 
лексики на стику синтагм: синсемантична лексика наприкінці 
попередньої синтагми – автосемантична лексика на початку 
наступної синтагми (50-60% вибірки). 

На наступних етапах дослідження планується аналіз тонального 
контуру фраз з акцентованою та актуалізованою синсемантичною 
лексикою та визначення провідних інтонаційних моделей оформлен-
ня висловлень з акцентованими службовими словами на базі методів 
спектрографічного та інтонографічного аналізу. 

 
ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМIТКИ 

 
1. Лінгвістичні особливості організації гіпертексту Інтернет-новин (на матеріалі 

англійської мови): Автореф. дис. … к.філол.н: 10.02.04. / Київ. нац. ун-т ім. 
Т.Г. Шевченка. – К., 2004. – С. 7.  

2. Галичкина Е.Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и русском 
языках (на материале жанра компьютерных конференций): Автореф. дис. ... 
к.филол.н: 10.02.20 / Волгоградский гос. ун-т. – Волгоград, 2001. – С. 8; Компа-
нцева Л.Ф. Дискурс-анализ поведения мужчин и женщин в сети: Электронный 
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ресурс // Культура народов Причерноморья. – 2003. – № 37. – С. 155-158; Бели-
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