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Лисичкіна І.О. 
 
ПРОСОДИЧНА ГАРМОНІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО  

ДИСКУРСУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ 
 
Одним із перспективних напрямів у лінгвістиці сьогодення є 

вивчення механізму побудови комунікативно-ефективного дискурсу з 
урахуванням інтеграції всіх мовних рівнів. У зв’язку з цим інтерес 
науковців викликає проблема визначення закономірностей просодич-
ної організації дискурсів відповідно до їхньої жанрової специфіки і 
прагматичної спрямованості.  

Притаманний сьогоденню стрімкий розвиток засобів масової 
інформації та їхній вплив на діяльність людини зумовлюють актуаль-
ність лінгвістичних досліджень дискурсів мас-медіа, тому що останні 
не лише інформують про теперішні події, але й виступають джерелом 
формування моделей суспільної поведінки і способу життя.  

Мета нашого дослідження полягає у з’ясуванні характеру взає-
модії просодичних параметрів у структурі рекламного дискурсу як 
одного з найпоширеніших жанрів мас-медіа.  

Матеріалом для проведеного електроакустичного аналізу слугу-
вали 270 англомовних телерекламних повідомлень (з кількістю рит-
могруп від 10 до 40 у кожному) загальною тривалістю 1,5 години. 
Відібрані зразки є монологами, озвученими чоловіками. Індивідуальні 
особливості мовців (фізичні, соціальні) до уваги не бралися.  

Оскільки одним з основних завдань інтонології постає вивчення 
структури тексту/дискурсу і встановлення одиниць надсегментного 
рівня,1 наше дослідження2 проводилося з розрізненням у структурі 
телерекламного повідомлення трьох блоків3 – дискурсивних смисло-
вих конституентів, а саме: інтродуктивного, деталізуючого й узагаль-
нюючого. Функція інтродуктивного конституента полягає у наданні 
фонової інформації, необхідної для сприйняття повідомлення, що 
міститься в основному блоці, тобто деталізуючому конституенті. Уза-
гальнюючий конституент-слоган являє собою згорнутий зміст рекла-
мної кампанії, відіграючи провідну роль у приверненні уваги адреса-
та, асоціюючись із рекламованим товаром. Наприклад, Rexona body 
refreshers / clean, deodorize and refresh in one wipe. / Rexona body 
refreshers! The shower you take with you!,4 де позначка “/” вказує на 
межі кожного з блоків. Виходячи з аналізу структури телерекламного 
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повідомлення, зроблено припущення, що кожний конституент має 
власне просодичне оформлення. Лінгвістична інтерпретація отрима-
них результатів виконувалася на основі врахування інтеграції просо-
дичних підсистем надсегментного рівня під час опису кожного з 
трьох дискурсивних смислових конституентів англомовного телеві-
зійного рекламного повідомлення.  

У ході дослідження з’ясовано, що інтродуктивний смисловий 
конституент містить 37,9% усіх ритмогруп повідомлення. У цьому 
конституенті превалюють ритмогрупи з акцентною структурою ┴ ─ , 
тобто двоскладова ритмогрупа з першим наголошеним (36,3%), і ┴ – 
односкладова ритмогрупа (29%), котрі за тривалістю є коротшими 
порівняно з ритмогрупами інших конституентів, а 75,4% з них лежать 
у діапазоні ізохронності, що свідчить про взаємозв’язок акцентної 
структури і тривалості на рівні мінімальної ритмоодиниці5 англомов-
ного дискурсу телереклами – ритмогрупи – у створенні ритмічного 
малюнку досліджуваного дискурсу.  

Діапазон флюктуації частоти основного тону (далі ЧОТ) ритмог-
руп є 1-5пт (46,1%) з мінімальною швидкістю зміни ЧОТ (46,2%) та-
кож зумовлено тривалістю, оскільки часова компресія телерекламно-
го дискурсу здійснюється за рахунок скорочення тривалості пауз, а не 
ритмоодиниць, а отже, вузький діапазон за такої тривалості передба-
чає зменшення швидкості зміни ЧОТ. Ритмогрупи цього дискурсив-
ного смислового конституента характеризуються екстрависоким ви-
сотнотональним рівнем (58,3%) і максимальним контрастом максиму-
му інтенсивності (98%), що вказує на кореляцію інтенсивності й ЧОТ 
у ритмогрупі. На користь цього свідчать і вузькі діапазони варіюван-
ня ЧОТ й інтенсивності, останній з яких відповідає реалізації параме-
тра тривалості ритмогруп. 

Із збільшенням ритмоодиниці зростає кількість чинників, які 
беруть участь у просодичному оформленні англомовного дискурсу 
телереклами. Так, для ритмофраз стає релевантним інтонаційний кон-
тур, енергетична динаміка, локалізація пікових значень ЧОТ й інтен-
сивності. За отриманими результатами, інтродуктивному конституен-
ту властиві такі мелодійні контури: “передшкала + шкала + ядро + 
зашкала” (25%), “шкала + ядро + зашкала” (21,4%), “ядро + зашка-
ла” (16,1%), у чому простежується тенденція до домінування контурів 
із зашкалою. Найчастіше діапазон інтенсивності ритмофраз зазначе-
ного конституента є звуженим, а ЧОТ – розширеним (37,5%) або ву-
зьким (25%) у межах однієї – трьох зон через те, що для початку рит-
мофрази характерний середньопідвищений (33,3%) або середньозни-



93 

жений (33,3%), а завершенню ритмофрази – середньознижений 
(66,6%) рівень ЧОТ. Висотнотональним рівням початку і завершення 
на рівні ЧОТ відповідають і середні рівні інтенсивності: максималь-
ний (93 в.о.) – на початку ритмофрази, і середній (59 в.о.) – наприкін-
ці ритмофрази. 

Інтеграцію підсистем ЧОТ й інтенсивності у виділенні певних 
частин ритмофрази інтродуктивного конституента простежуємо у 
шкалі. Так, у 54,5% ритмофраз максимуми інтенсивності припадають 
на початок ритмофраз (перший наголошений) з низхідною динамікою 
енергетичних максимумів (57%). Саме у цій позиції знаходяться і 
максимальні значення ЧОТ для цього конституента (49,9%).  

Шкала в інтродуктивному конституенті є рівною середньою од-
нопіковою (усіченою) (52,6%), що корелює з домінуванням структур-
но коротких ритмофраз з двома ритмогрупами (38%) чи з трьома рит-
могрупами (28%). Отже, цій найпоширенішій шкалі притаманний 
середньопідвищений (50%) тональний рівень ЧОТ початку і серед-
ньознижений (50%) – завершення шкали. Необхідно звернути увагу 
на той факт, що початок термінального тону, який найчастіше є висо-
ким висхідним (35,7%), низьким чи середнім спадним (32,1% і 21,4% 
відповідно), реалізується на екстрависокому (33,3%) або середньозни-
женому (33,3%) рівні, в чому простежується логічна взаємозумовле-
ність, а швидкість зміни ЧОТ у ритмофразах інтродуктивного консти-
туента є малою (75%), що корелює з тривалістю ритмофраз. Напри-
клад, ’Do you \ ַwant to ’pick up a few easy brownie /points?|| ’Pick up a 
↑new \Flаsh XL ||.6 

Така узгодженість просодичних підсистем, на нашу думку, від-
повідає комунікативно-прагматичній домінанті і семантичній вазі 
цього конституента, а саме – введенню в ситуацію спілкування або 
окресленню певної проблеми і ознайомлення з рекламованим това-
ром. Підтвердження нашому спостереженню знаходимо, по-перше, в 
частотній уживаності в інтродуктивному конституенті спадного мело-
дійного контуру і низхідної енергетичної динаміки, семантикою яких 
є інформування. По-друге, в інтродуктивному конституенті простежу-
ється відповідність тривалості ритмоодиниць їхній структурі у межах 
діапазону ізохронності, що сприяє ритмічності цього дискурсивного 
смислового конституента. По-третє, поряд з цим підвищені рівні 
флюктуації ЧОТ й інтенсивності беруть участь у створенні ефекту 
динамічності й енергійності телерекламного дискурсу. Оскільки інт-
родуктивному конституенту властива збалансована варіативність усіх 
параметрів як на рівні ритмогрупи, так і на рівні ритмофрази на фоні 
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інваріантного оформлення, це надає експресивності й унікальності 
дискурсу телереклами й допомагає запобігти монотонності як неба-
жаної ознаки для цього дискурсу. 

Необхідним вважаємо аналіз зіставлення просодичних підсистем 
у деталізуючому смисловому конституенті, який складається з 36% 
усіх ритмогруп телерекламного повідомлення. Порівняно з інтродук-
тивним конституентом, у деталізуючому простежуємо зменшення 
(нерелевантне) кількості одно- та двоскладових ритмогруп: ┴ ─ 
(27,4%) і ┴ (22,2%), на основі чого стверджуємо, що структурно рит-
могрупи стають більшими. Ця тенденція знаходить відбиток і у пло-
щині часової підсистеми, про що свідчить середня тривалість ритмог-
руп, яка теж збільшується. У деталізуючому конституенті більша кі-
лькість ритмогруп, порівняно з інтродуктивним (79% vs 75,4%), від-
повідає межам діапазону ізохронності.  

На рівні діапазону ЧОТ ритмогрупам деталізуючого конституен-
та притаманне найбільше в телерекламному дискурсі варіювання, 
хоча 31% ритмогруп все ж знаходиться в межах діапазону 1-5 пт (при 
звуженому діапазоні інтенсивності), і мінімальна швидкість зміни 
ЧОТ (49%), яка, так само як і в інтродуктивному конституенті, пояс-
нюється тривалістю ритмогруп. Остання в аналізованому конституен-
ті збільшується, хоча і несуттєво, однак і такі зміни завдяки інтегра-
тивності просодичного оформлення відразу ж викликають певні нере-
левантні зміни інших параметрів, зокрема збільшується відсоток (на 
2,8%) ритмогруп з мінімальною швидкістю зміни ЧОТ. 

Подібно до інтродуктивного конституента, ритмогрупи деталізу-
ючого конституента мають екстрависокий висотнотональний рівень 
ЧОТ (49,3%). При цьому співвідношення зменшується на 9%, що від-
дзеркалює міру комунікативно-прагматичного навантаження консти-
туента: метою деталізуючого конституента, який, за даними компози-
ційного аналізу, є опційним, постає наведення додаткової дескрипти-
вної інформації про товар чи послугу. Корелюючий з висотнотональ-
ним рівнем енергетичний максимум ритмогруп в цьому конституенті 
є максимальним, а мінімальний пік інтенсивності ритмогруп відпові-
дає високому контрасту, але й у межах цього параметра спостеріга-
ється зниження середніх показників.  

На рівні мелодійного контуру ритмофраз, з яких 35,4% склада-
ються з двох ритмогруп, а 33,3% – з однієї ритмогрупи, спостерігаємо 
варіювання трьох контурів, які не можна згрупувати за однією озна-
кою, як, наприклад, наявність зашкали в моделях ритмофраз інтроду-
ктивного конституента. Отже, контур “шкала + ядро” притаманний 
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24% ритмофраз деталізуючого конституента, “передшкала + шкала + 
ядро + зашкала” – 20% ритмофраз, “ядро” – 16% ритмофраз. Такий 
розподіл частоти вживання інтонаційних контурів і найширший діа-
пазон тривалості ритмофраз вказують, на нашу думку, на неоднорід-
ність ритмофраз зазначеного дискурсивного смислового конституен-
та. На користь цього свідчить визначення діапазону ЧОТ ритмофраз, 
згідно з яким 32,3% ритмофраз характеризуються середнім діапазо-
ном, 22,5% – широким, 22,6% – звуженим. Така різноманітність діа-
пазону ЧОТ на фоні звуженого діапазону інтенсивності, типового для 
всього англомовного дискурсу телевізійної реклами, простежується 
лише у деталізуючому конституенті.  

Ілюстрацією широкого варіювання параметра ЧОТ у ритмофра-
зах цього конституента, який (параметр) пов’язано з неоднорідністю 
тривалості й структури ритмофраз, постає також швидкість зміни 
ЧОТ: максимальна – у 33,3% ритмофраз і мала – в 26,7% ритмофраз 
при екстрависокому висотнотональному рівні ритмофраз (72,2%) до-
сліджуваного матеріалу.  

Необхідно зазначити, що половині ритмофраз (50%) деталізую-
чого конституента телерекламного повідомлення властива низхідна 
динаміка інтенсивності з: а) максимумами на початку (56,2%), для 
якого характерні середньопідвищений і середньознижений (по 36,1%) 
тональні рівні, та б) мінімумами наприкінці (56,3%) з середньозниже-
ним тональним рівнем (48,5%). При цьому середнє значення енерге-
тичних піків збігається з інтродуктивним конституентом англомовно-
го телерекламного дискурсу.  

Шкала в ритмофразах деталізуючого конституента, яка частіше є 
рівною середньою однопіковою (усіченою) (47,5%), позначається ви-
соким (31,8%) чи екстрависоким (27,3%) тональним рівнем початку і 
середньозниженим (50%) тональним рівнем завершення. Терміналь-
ний тон, найчастотнішими типами якого є низький спадний (37,9%), 
низький висхідний (22,7%) і високий спадний (18,2%), у свою чергу, 
характеризується високим рівнем початку (30,5%) і тенденцією до 
локалізації максимумів (50%) саме на цій ділянці. Наприклад, As an 
em/ ployer, | a ’good /start to і’dentify the ’hazards in your \ַworkplace | is 
to ’talk to your \workers ||.7 

Таким чином, просодичне оформлення деталізуючого конституе-
нта англомовного дискурсу телевізійної реклами відрізняється, по-
перше, найбільшою варіативністю інтонаційних контурів і, по-друге, 
швидкістю зміни ЧОТ у ритмофразах та частотним діапазоном ритмо-
фраз. Це пояснюється неоднорідністю, яка випливає з того, що кон-
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ституент є опційним, а його комунікативно-прагматична домінанта 
полягає в конкретизації і додатковому інформуванні адресата про 
сутність і характеристики товару чи послуги, яка пропонується.  

Останнім дискурсивним смисловим конституентом для аналізу 
просодичних складників є узагальнюючий, комунікативно і прагмати-
чно найбільш значущий серед інших у телерекламному повідомленні. 

Відповідно до загальної тенденції до скорочення кількості рит-
могруп від початку до кінця дискурсу телереклами зворотньо пропор-
ційно комунікативно-прагматичному навантаженню, узагальнюючий 
конституент складається з 26,1% ритмогруп телерекламного повідом-
лення, з яких 38,8% мають акцентну структуру ┴ ─ (двоскладова рит-
могрупа з першим наголошеним), 18,8% – ┴ (односкладова ритмогру-
па), а 18,9% ритмогруп містять три склади.  

Як і в двох попередніх дискурсивних смислових конституентах, 
ритмогрупам узагальнюючого конституента властивий вузький (1-5 
пт) діапазон флюктуації ЧОТ (45%) і зменшення різниці між абсолют-
ними значеннями піків інтенсивності у межах звуженого діапазону. 
Окрім цього, спостерігається кореляція зон пікових реалізацій інтен-
сивності (максимальна для максимумів і висока для мінімумів) і висо-
тнотонального рівня ритмогруп (екстрависокий – 38,1%, середньозни-
жений – 37,9%), що створює збалансовану різноманітність на рівні 
зазначеного акустичного параметра просодії англомовного телерекла-
много дискурсу.  

Порівняно з іншими дискурсивними смисловими конституента-
ми мінімальна швидкість зміни ЧОТ ритмогрупи (55%) в узагальню-
ючому пов’язана зі збільшенням тривалості ритмогруп, 80% з яких 
належать діапазону ізохронності. Тенденція до часової компресії зі 
збільшенням тривалості ритмогруп вимагає скорочення пауз, що і 
відбувається в аналізованому конституенті англомовного дискурсу 
телевізійної реклами. 

В узагальнюючому конституенті у ритмофразах, з яких 31,3% 
складаються з двох ритмогруп, 28,1% – з трьох ритмогруп і 21,9% – з 
однієї ритмогрупи, спостерігається варіювання інтонаційних конту-
рів, а саме – структур з ядром “шкала + ядро” (25,8%), “передшкала + 
ядро” (13%), “передшкала + шкала + ядро” (13%) і контура “шкала + 
ядро + зашкала” (14,8%). З підвищенням темпу це запобігає монотон-
ності конституента і надає експресивності останньому. В узагальню-
ючому конституенті велику роль відіграє те враження, той вплив, які 
справляють на адресата як власно повідомлення, так і його оформлен-
ня. Незвичайність представлення цього конституента дозволяє роз-
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глядати його як засіб встановлення комунікації і створення образу 
рекламованого товару/фірми-виробника для запам’ятовування. 

В узагальнюючому конституенті англомовного дискурсу телеві-
зійної реклами на рівні ритмофраз простежується періодичність рит-
мофраз з вузьким і середнім частотними діапазонами (по 28,6%) при 
звуженому діапазоні інтенсивності. Швидкість зміни ЧОТ ритмофраз 
постає малою (55,5%) або мінімальною (33,3%), що корелює з трива-
лістю ритмофраз, яка є найменшою з усіх дискурсивних смислових 
конституентів. 

Узагальнюючому конституенту, як й іншим, притаманна біль-
шість (62,7%) ритмофраз з низхідною динамікою інтенсивності, але, 
на відміну від інтродуктивного та деталізуючого конституентів, міні-
мальні піки інтенсивності однаково зустрічаються і наприкінці ритмо-
фрази, і у середині (по 37,5%), хоча 62,5% ритмофраз мають максиму-
ми інтенсивності на початку ритмофрази, відповідно до загальної 
оформлюючої тенденції, а максимуми ЧОТ – в ядрі (64,3%), що про-
стежуємо також й у деталізуючому конституенті.  

Типами найчастотніших термінальних тонів досліджуваного 
конституента є низький спадний (48,8%) і високий спадний (16,3%), 
які виражають упевненість, а отже, їх уживання в узагальнюючому 
конституенті є цілком логічним, оскільки часто він містить ключові 
слова – назви рекламованих товарів, що виокремлюються у власні 
ритмофрази задля підкреслення їхньої значущості. Наприклад, 
\ַEverybody | feels \ַgood | in Le\nor ||.8 

Порівнюючи тривалість пауз у дискурсивних смислових консти-
туентах, слід зазначити, що узагальнюючому конституенту притаман-
ні більш короткі паузи, що свідчить про більшу часову компресію 
змісту. Скорочення пауз в узагальнюючому конституенті відбуваєть-
ся паралельно зростанню тривалості ритмоодиниць. Такий перерозпо-
діл на рівні часової організації цього конституента відрізняє його від 
інших у телерекламному повідомленні. Виходячи з того, що структу-
ра одиниць ритму та їхня належність до того чи іншого дискурсивно-
го смислового конституента дискурсу телевізійної реклами визнача-
ють їхню тривалість, зауважимо, що для узагальнюючого характерні 
найдовші ритмогрупи. 

Інтеграція просодичних підсистем у межах узагальнюючого кон-
ституента спрямована на виділення його як комунікативно найбільш 
значущого, який можна охарактеризувати як “останнє слово”, котре 
повинно запам’ятатися адресатові, не лише надаючи інформацію, а й 
нав’язуючи йому своє бачення світу, і спонукати його до дії – при-
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дбання товару, що разом становить комунікативно-прагматичну домі-
нанту телерекламного дискурсу.  

Таким чином, переконливість і зрозумілість повідомлення, які є 
особливо значущими для узагальнюючого конституента, просодично 
передаються, по-перше, шляхом збільшення тривалості ритмооди-
ниць; по-друге, часова компресія, зумовлена смисловою, здійснюєть-
ся за рахунок скорочення пауз; і по-третє, ритмічність швидкості змі-
ни ЧОТ, діапазонів ЧОТ сприяють запам’ятовуванню, а варіативність 
мелодійного контуру і високий регістр ЧОТ та інтенсивності надають 
цьому конституенту, як важливому складнику ефективного дискурсу 
телевізійної реклами, експресивності.  

З висловленого вище випливає, що узагальнюючий конституент 
є комунікативно і прагматично найважливішим в англомовному теле-
рекламному повідомленні, що підтверджується на рівні просодичної 
реалізації задуму адресанта.  

Узагальнюючи дані аналізу дискурсивних смислових конституе-
нтів окремо та всього англомовного телерекламного дискурсу, маємо 
вказати, що у ході нашого дослідження помічено тенденцію, згідно з 
якою акустичні характеристики корелюють із перцептивним рівнем 
просодії, що також свідчить на користь інтегративності просодичних 
параметрів в оформленні дискурсу телевізійної реклами, а отже, роз-
глядається у межах просодичної організації цього дискурсу.  

У плані взаємодії просодичних підсистем середній і низький ре-
гістри тонів дискурсу телереклами відповідають тембру голосу, у той 
час як швидкість зміни ЧОТ зумовлюється тривалістю ритмоодиниць. 
Загальне звуження діапазону, домінування спадних тонів та коротких 
пауз відповідає специфіці прискореного темпу. Варіативність темпу в 
англомовному дискурсі телереклами пов’язана зі смисловою програ-
мою і особливостями її вербалізації, сприяє адекватному розумінню 
домінанти цього дискурсу.  

Дані комплексного аналізу вказують на зв’язок просодичного 
оформлення телерекламного повідомлення з центральним елементом 
англомовного телерекламного дискурсу, а саме – з назвою рекламова-
ного товару й адресатом рекламної комунікації. Так, за нашими спо-
стереженнями, середня тривалість ритмогрупи досліджуваного диску-
рсу, продукованого для дітей, менша, ніж для чоловіків, а “лідирує” 
за цим параметром рекламне повідомлення для жінок. Розмаїття рек-
ламованих товарів в англомовному дискурсі телевізійної реклами зу-
мовлює варіювання просодичних параметрів, що створює відчуття 
унікальності й особливості кожного з них і надає останньому власно-
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го просодичного образу, здатного виокремлювати рекламований то-
вар/послугу чи фірму-виробника з кола йому подібних.  

У зв’язку з викладеним вище маємо зауважити, що зіставлення 
реалізацій просодичних підсистем, а саме – тональної, часової і динаміч-
ної у межах окремих дискурсивних смислових конституентів, уможлив-
лює висновок, що тенденції просодичного оформлення англомовного 
дискурсу телевізійної реклами відповідають, по-перше, комунікативно-
прагматичному навантаженню кожного дискурсивного смислового кон-
ституента, по-друге, лексичному і семантичному наповненню, особливо 
в інформаційних центрах повідомлення (з урахуванням фоносемантики), 
і, по-третє, характеру ритмічності досліджуваного дискурсу в цілому.  

Таким чином, результати наших спостережень доводять, що зага-
льні комунікативно-прагматичні особливості телевізійного рекламного 
повідомлення виявляються у специфіці кожного з трьох дискурсивних 
смислових конституентів, які мають певні тенденції просодичного офо-
рмлення, властиві всьому телерекламному дискурсу. Причому дискурс-
на просодія інтегрує зміст повідомлення і позамовні чинники англомов-
ного дискурсу телевізійної реклами (позитивність, оцінність, емоцій-
ність, впливовість тощо), довершуючи загальний смисл рекламного 
повідомлення. Перспективним вважаємо подальше експериментально-
фонетичне дослідження сучасних дискурсів мас-медіа, що сприятиме 
виявленню просодичних універсалій різних комунікативних жанрів. 
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