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ОСОБЛИВОСТІ ІНТОНАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

СПОНУКАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ В АМЕРИКАНСЬКОМУ 

СУДОВОМУ ДИСКУРСІ 

 

Дослідженню інтонації присвячено багато робіт, у яких основна 

увага приділяється визначенню інтонаційних особливостей 

комунікативних типів, встановленню складної взаємодії тональних, 

динамічних і темпоральних компонентів інтонаційної організації змісту 

висловлення.
1
 Серед наукових праць останньої доби, у яких робились 

спроби вичленувати з інтонації також специфіку передачі емоційно-

вольового стану мовця, слід відзначити роботи таких відомих 

українських лінгвістів, як А.Й. Багмут,
2
 Л.А. Близниченка,

3
 Т.О. 

Бровченко,
4
 Т.М. Корольової.

5
 

Актуальність дослідження інтонації спонукання обумовлена 

виявленням інтересу сучасної лінгвістики до модально-прагматичного 

аспекту мовної інтонації у зв’язку із суспільними потребами вивчення 

функціонування мови в різних сферах (судовій, юридичній, військовій 

тощо). Доцільно підкреслити, що роль спонукального мовлення в усіх 

галузях життєвого спілкування дуже значна, так як будь-яка суспільна 

організація, зокрема юридична, судова, військова, не може існувати без 

розвиненої системи волевиявлення, яка пов’язана з бажанням того, хто 

говорить, впливати на слухача або третю особу з метою зміни ситуації. 

Об’єктом дослідження є усне мовлення американських суддів під 

час судових розглядів. 

Предметом – акустичні характеристики модальних значень 

функціонально-семантичного поля волевиявлення (вимога, 

попередження, погроза, порада, пропозиція, прохання) у мовленні 

американських суддів. 

Матеріалом для експерименту слугувало усне мовлення одинадцяти 

американських суддів, яке представлене DVD записами відомих 

американських телепередач “Law and Order”, загальним обсягом 250 

фраз, тривалістю звучання 30 хвилин. 

Методологічний апарат дослідження включає такі методи: 

теоретичний аналіз проблеми дослідження, аудиторський, слуховий, 

інструментальний аналіз експериментального матеріалу, лінгвістичний 

аналіз одержаних кількісних характеристик інтонації судового 

дискурсу. 
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Мета даної роботи – комплексний аналіз інтонації спонукання в 

мовленні американських суддів. Зазначена мета зумовила постанову 

наступних завдань: 

– вивчення кількісних акустичних параметрів інтонації 

спонукання та засобів їх реалізації в сучасному американському 

судовому дискурсі; 

– аналіз, опис, систематизація кількісних та якісних акустичних 

показників модальних значень функціонально-семантичного 

поля волевиявлення (вимога, попередження, погроза, порада, 

пропозиція, прохання) в англійській мові на основі 

експериментально-фонетичного аналізу мовлення суддів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що дана робота є 

першою спробою системного комплексного опису параметрів інтонації 

спонукання в судовому дискурсі на матеріалі мовлення американських 

суддів. 

Дослідження виконано в межах науково-дослідного напрямку 

Одеського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського 

“Фундаментальні дослідження в вищих навчальних закладах” (код 

22010020) у рамках наукових тем кафедри теоретичної та прикладної 

лінгвістики “Когнітивні аспекти іншомовної мовленнєвої 

діяльності”, “Теоретичні та прикладні аспекти дослідження 

типологічних і конкретно мовних рис сучасного дискурсу”. 

З метою виявлення найбільш частотних значень функціонально-

семантичного поля волевиявлення, які вживаються при спілкуванні 

американських суддів з адвокатом, прокурором, підсудним, було 

проведено експериментально-фонетичне дослідження. До них належать: 

попередження (30%), вимога (29%), порада (17%), погроза (10%), 

прохання (8%), пропозиція (6%). 

Експеримент здійснювався відповідно до методики, яка 

використана в роботах з аналізу інтонації мовлення.
6 

Відомо, що одним з найбільш суттєвих характеристик інтонації 

висловлення є її мелодика, до основних функцій якої відносяться: 

диференціація комунікативних типів висловлення, вираження емоцій, 

модальності, представлення рема-тематичної структури висловлення 

тощо.
7
 При дослідженні мелодичного компоненту інтонації англійських 

спонукальних фраз враховувався рівень та напрямок руху основного 

тону у фразі та її сегментах. Аналіз одержаних результатів показує, що 

перед’ядерна частина в більшості випадків оформлена спадним тоном 

низького рівня в пораді і низьким рівним рухом основного тону при 

передачі семантичних відтінків спонукальної модальності (вимога, 

попередження, погроза, пропозиція, прохання). Рух основного тону в 

ядерній частині висловлень характеризується, в основному, спадним 
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тоном низького рівня в проханні, вимозі, пораді, пропозиції, погрозі і 

висхідно-спадним характером напрямку мелодики низького рівня у 

попередженні.  

Аналіз досліджуваного матеріалу дав можливість виділити на 

акустичному рівні наступні фонологічно важливі типи термінальних 

тонів: 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 

Частотність реалізації різних типів термінальних тонів 

у мовленні американських суддів при передачі модальних 

значень функціонально семантичного поля волевиявлення (%) 

 
Модальні 

значення 

функціонально-

семантичного 

поля 

волевиявлення 

Напрямок руху термінального тону 
Спад-

ний 

Висхідно-

спадний 

Спадно-

висхідний 

Висхідно-

спадно-

висхідний 

Спадно-

висхідно- 

спадний 

Рів-

ний 

Погроза – 50 – – – 50 

Попередження 30 50 – – 20 – 

Вимога 72 21 – – 7 – 

Порада 17 – – 33 50 – 

Пропозиція 50 – 25 – 25 – 

Прохання 33 – 67 – – – 

 

Наведені дані показують, що при вимові вимоги американськими 

суддями трапляються у термінальній позиції фрази спадний (72%), 

висхідно-спадний (21%), спадно-висхідно-спадний (7%) тони. У 

більшості випадків спадний тон передає упевненість судді у реальності 

факту, який повідомляється, нетерпіння, роздратованість, а також 

підкреслює категоричність висловлення. Наведемо приклад інтонограми 

вимоги, яка оформлена в висловленні судді спадним термінальним 

тоном: 
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Рис. 1. Осцилограма, криві ЧОТ та інтенсивності при реалізації 

вимоги “Strike it from the record” у мовленні судді 

 

Висхідно-спадний мелодичний тон у завершальній позиції при 

передачі вимоги вказує на значну ступінь емоційності висловлення, 

підкреслює твердість адміністративного висловлення суддів, які 

намагаються вказувати на припинення дій підсудного, адвоката або 

прокурора.  

Реалізація складного тонального тону (спадно-висхідно-спадний) у 

термінальній позиції у вимозі вказує на експресивність мовлення суддів 

та на необхідність виконання дії адвокатом, прокурором, наглядачем та 

підсудним.  

При аналізі особливостей мелодичного оформлення попередження 

було також виявлено наявність у термінальній частині висхідно-

спадного (50%), спадного (30%) та спадно-висхідно-спадного (20%) 

тонів. Отже, вживання висхідно-спадного тону в мовленні суддів 

пов’язано, головним чином, з емоційним вираженням вольових дій 

мовця щодо вчинку співрозмовника. Наведемо приклад інтонограми 

попередження, яке оформлено в висловленні судді висхідно-спадним 

термінальним тоном. 

Що стосується вище згаданого спадного термінального тону, який 

трапляється у попередженнях судді, то він вказує на категоричність 

мовної реалізації, невдоволення судді діями учасників судового 

процесу. 

Вживання складної тональної конфігурації (спадно-висхідно-

спадний) у термінальній позиції під час висловлення попередження, 

демонструє насамперед цілковиту впевненість судді та підкреслює 

значення сказаного. 

Мелодична характеристика погрози у термінальній частині 

визначається висхідно-спадним (50%) та рівним (50%) рухами тону. 

Висхідно-спадний тональний малюнок у термінальній частині 
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пов’язаний з проявами емоційності висловлення суддів під час судових 

засідань.  
 

 
 

Рис. 2. Осцилограма, криві ЧОТ та інтенсивності при реалізації 

попередження “Credibility is left to the jury, Counselor” 

у мовленні судді 
Рівний термінальний тон вживається в мовленні американських 

суддів лише для оформлення погрози, він створює враження 

монотонності мовлення і акцентує необхідність беззаперечного 

виконання дії підсудним, адвокатом. Наведемо приклад інтонограми 

погрози, яка оформлена в висловленні судді рівним термінальним 

тоном:  
 

 
 

Рис. 3. Осцилограма, криві ЧОТ та інтенсивності при реалізації 

погрози “Now, Mr. Talbott wasn’t convicted of a crime, get near 

that again, you will regret it” у мовленні судді 

 

Найбільш типовими термінальними тональними контурами для 

поради є спадно-висхідно-спадний (50%), висхідно-спадно-висхідний 

(33%), спадний (17%). Спадно-висхідно-спадний термінальний тон у 

висловленнях суддів передає роздратування, невдоволення позицією та 

діями адвоката, прокурора, підсудного, надаючи пораді 

рекомендаційний відтінок.  
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Висхідно-спадно-висхідний рух основного тону у фінальній частині 

властивий лише пораді (33%); це обумовлено передусім 

інформативністю мовлення американських суддів, а також емоційною 

спрямованістю мовної ситуації (напруженість ситуації, реакція на 

недоречність заяв адвоката, роздратування). Наведемо приклад 

інтонограми поради, яка оформлена в висловленні судді висхідно-

спадно-висхідним рухом основного тону у термінальній частині: 

 
 

Рис. 4. Осцилограма, криві ЧОТ та інтенсивності при реалізації 

поради “You better have something new, Counselor” у мовленні судді 

 

Спадний характер руху тону у термінальній частині у пораді 

виконує функцію апеляції до співрозмовника та емоційного впливу.  

Найбільш частотними термінальними тонами в мовленні 

американських суддів при передачі пропозиції (див. табл. 1) виявилися: 

спадний (50%), спадно-висхідний (25%), спадно-висхідно-спадний 

(25%). Спадний характер тону у фінальній позиції передає, у першу 

чергу, позицію судді стосовно ситуації,                     яка обговорюється 

на суді, та спонукає адвоката, прокурора, підсудного до сприйняття 

інформації з метою її оцінки та виконання необхідної дії. 

Спадно-висхідний термінальний рух основного тону, який є 

частотним для пропозиції, передає некатегоричність, увічливість 

висловлень суддів, особливо у ввічливих поправках.  

Складна тональна реалізація у фінальної частини висловлення 

(спадно-висхідно-спадний) у мовленні американських суддів при вимові 

пропозиції слугує для передачі експресивності мовлення та підкреслює 

значення сказаного. Наведемо приклад інтонограми пропозиції, яка 

оформлена в висловленні судді спадно-висхідно-спадним рухом 

основного тону у термінальній частині. 

Характерною особливістю прохання є вживання наступних 

термінальних контурів: спадний (33%) та спадно-висхідний (67%) (див. 

табл. 1). Що стосується реалізації спадного тону у термінальній позиції 
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при передачі прохання, то необхідно додати, що у більшості випадках 

він акцентує необхідність у виконанні дії та репрезентує параметр 

важливості виконання дії. 

 
 

Рис. 5. Осцилограма, криві ЧОТ та інтенсивності при реалізації 

пропозиції “I’m ready to deal with the sentencing right now” 

у мовленні судді 

 

Значний відсоток займає спадно-висхідний термінальний тон у 

реалізації прохання в мовленні суддів, та слугує для передачі різних 

імплікацій – протесту, сумніву, протиріччя, контрасту, навіть докору. 

Наведемо приклад інтонограми прохання, яке оформлено в висловленні 

судді спадно-висхідним рухом основного тону у термінальній частині:  
 

 
 

Рис. 6. Осцилограма, криві ЧОТ та інтенсивності при реалізації 

прохання “Off the record, please” у мовленні судді 

 

Диференційною акустичною ознакою інтонації спонукальних 

висловлень суддів виступає також діапазон вимови фрази в цілому. Так, 

звужений діапазон вимови спостерігається у пропозиції та 

попередженні, середній характеризує вимогу і прохання, розширений 

властивий пораді й погрозі. 

Поряд з діапазоном у реалізації інтонаційного оформлення 

спонукальних висловлень бере участь і інтенсивність.
8
 В аналізі 

інтенсивності спонукальних фраз важливу роль відіграє такий показник, 
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як максимальна величина інтенсивності окремих сегментів фрази, 

наведених у табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Усереднені максимальні показники інтенсивності фраз 

функціонально-семантичного поля волевиявлення 
 

Модальні значення 

функціонально-

семантичного поля 

волевиявлення 

Сегмент фрази 

Фраза 
Передшкала Шкала Ядро 

Заядерна 

частина 

Погроза 1,05 1,05 1,00 1,00 1,06 

Попередження 1,04 1,06 1,04 1,04 1,07 

Вимога 0,99 1,03 1,03 1,03 1,04 

Порада 1,00 1,06 1,03 1,03 1,06 

Пропозиція 1,03 1,06 1,04 1,04 1,07 

Прохання 1,03 1,08 1,03 1,03 1,06 

 

Аналізуючи наведені приклади, необхідно відзначити, що показник 

максимуму інтенсивності у вимозі для шкали, ядра і заядерної частини 

збігається. Це можна у першу чергу пояснити тим, що підвищення 

голосності в мовленні суддів при вимові безпосередньо вимоги було 

обумовлено бажанням відділити всі сегменти фрази, у яких містилися 

більш важливі думки (у відмінності від побіжних зауважень, що не 

мають прямого відношення до теми обговорення), а також прискорити 

виконання дії якомога швидше. У пораді, пропозиції, попередженні, 

проханні максимум інтенсивності спостерігається у шкалі, а для 

погрози характерна реалізація максимуму інтенсивності на початку 

фрази (передшкала, шкала). Локалізація максимуму в передшкалі або 

шкалі пояснюється бажанням судді сфокусувати увагу аудиторії на 

початок висловлення, у якому сконцентрована найбільш важлива 

інформація (порада, пропозиція, прохання) на прогнозуванні майбутніх 

негараздів (погроза, попередження), котрі очікують позивача, 

відповідача, навіть адвоката (протизаконний тиск на підсудного), якщо 

вони порушують закон, норми і правила поведінки на судовому 

засіданні. 

Дані про більшу гучність звучання пропозиції та попередження 

співпадають з даними аудиторського аналізу. Аудитори, філологи за 

освітою, постійно відзначали більшу гучність вимови деяких частин або 

усієї фрази пропозиції та попередження порівняно з вимогою, погрозою, 

порадою, проханням. Це можна пояснити тим, що суддя орієнтує увагу 
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слухачів на свою позицію при висловленні думки стосовно того чи 

іншого питання, підкреслює ієрархію відношень суддя-позивач, суддя-

відповідач, суддя-адвокат, демонструє вищий рівень володіння 

ситуацією і бере на себе відповідальну роль під час висловлення 

пропозиції. Висока гучність вимови попередження в судовому 

американському дискурсі обумовлена тим, що суддя дуже емоційно 

інформує слухача про розвиток подій, у здійсненні яких він впевнений 

або припускає можливим і котрі позивач, відповідач, адвокат повинен 

врахувати. 

Відомо, що важливою часовою просодичною характеристикою 

мови є темп. Темп у мовленні поряд з іншими компонентами інтонації є 

засобом оформлення одиниць мовлення, виділяє найбільш важливі 

фрагменти висловлення.
9
 Дослідження особливостей темпу реалізації 

фраз з модальними значеннями функціонально-семантичного поля 

волевиявлення в мовленні суддів представлені в табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Темп вимови американськими суддями висловлювань, 

які містять модальні значення функціонально-семантичного 

поля волевиявлення 
 

Т
ем

п
 

Модальні значення функціонально-семантичного поля волевиявлення 

Погроза Попередження Вимога Порада Пропозиція Прохання 

 0,96 1,08 1,06 1,05 0,92 1,15 

 

Аналіз результатів експериментального дослідження показав, що у 

мовленні американських суддів темпоральна структура фраз 

функціонально-семантичного поля волевиявлення характеризується 

прискоренням темпу у реалізації вимоги, поради, попередження, 

прохання, та середнім темпом вимови пропозиції та погрози. Дані 

експериментально-фонетичного дослідження свідчать, що зміна темпу 

мовлення американських суддів може бути викликана цілою низкою 

причин об’єктивного і суб’єктивного характеру, це у свою чергу можуть 

бути як позитивні, так і негативні емоції, що виникають безпосередньо в 

процесі розгляду судових справ.  

Так, пришвидшений темп траплявся в мовленні американських 

суддів, коли воно характеризувалось позитивною емоційною 

насиченістю (прохання, порада, вимога), або ж негативною емоційною 

насиченістю мовлення, яке демонструвало збуджений, роздратований 

психологічний стан судді при вимові вимоги, попередження. Середній 
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темп мовлення був властивий лише пропозиції та погрозі. При вимові 

пропозиції в середньому темпі суддя намагався підкреслити важливість 

того, що вимовляється, але критичне відношення судді до дій позивача, 

відповідача, іноді адвоката, різкі нотки звучання в голосі 

простежувались при реалізації саме погрози. 

Результати, одержані під час експериментально-фонетичного 

аналізу інтонаційної структури спонукальних фраз у мовленні 

американських суддів, показують, що інтонація виступає як один з 

головних засобів диференціації модальних значень функціонально-

семантичного поля волевиявлення і являє собою нерозривну єдність 

низки взаємозалежних компонентів, які реалізуються у процесі 

природної комунікації. 

Усі розглянуті компоненти інтонації (мелодичний, динамічний, 

темпоральний), які забезпечують передачу модальних значень 

функціонально-семантичного поля волевиявлення в мовленні 

американських суддів, вступають не тільки у взаємодію, але й 

впливають один на одного.  

Наявність взаємодії по типу взаємодоповнення простежується між 

такими компонентами інтонації, як динамічний та темпоральний під час 

вимови американськими суддями спонукальних висловлень. Так, 

суттєве збільшення інтенсивності при реалізації попередження, вимоги, 

поради, прохання характеризується прискоренням темпу вимови вище 

згаданих модальних значень. Стосовно вимови погрози, пропозиції 

необхідно зазначити, що взаємодія між темпоральним та динамічним 

компонентами інтонації не виражена, тобто збільшення інтенсивності 

вимови суддями модальних значень погрози та пропозиції не викликає 

змін у такому параметрі інтонації, як темп.   

Цікавим виявився той факт, що в американському судовому 

дискурсі темпоральний компонент спонукальних речень істотно зазнає 

також змін завдяки стилю мовлення. У судовому мовленні виявляються 

насамперед риси офіційно-ділового, публіцистичного, наукового стилю, 

котрі впливають на темпоральну структуру спонукальних висловлень 

суддів і характеризують прискорення темпу у вимозі, пораді, 

попередженні, проханні, та середній темп вимови в пропозиції та 

погрозі. 

Що стосується взаємодії мелодичного та динамічного компонентів 

при передачі поради, пропозиції, прохання, то тут варто відзначити 

подібність зміни кривих мелодики та інтенсивності майже протягом 

усієї фрази. Цей факт свідчить про односпрямованість дії, а також про 

взаємозв’язок двох вище згаданих компонентів інтонації при передачі 

спонукальних висловлень суддів. 
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Дані експериментально-фонетичного дослідження інтонаційних 

характеристик фраз функціонально-семантичного поля волевиявлення 

надали можливість проаналізувати основні особливості зміни 

мелодичного, динамічного, темпорального компонентів інтонації, а 

також систематизувати умови варіювання елементів просодії при 

реалізації модальних значень функціонально-семантичного поля 

волевиявлення в американському судовому дискурсі. 

Надалі планується проведення порівняльно-типологічного 

дослідження особливостей інтонації спонукання в мовленні 

американських та українських суддів. 
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