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The author specifies the criteria for assessing the adequacy of the transla-
tion of the discourse under study, which guarantee a correct understanding of the 
sender’s goal in the target language (adequate (good translation); satisfactory 
translation; inadequate (bad translation)). 

Key words: academic discourse, tactics, operations, strategies, translation, 
Ukrainian, English, Chinese. 
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Статтю присвячено дослідженню фонетичних засобів актуалізації 
теми та реми висловлювання в усному мовленні. У роботі розглядаються 
основні компоненти просодичного оформлення тема-рематичної струк-
тури висловлювання, вивчається питання про структурні одиниці інто-
нації. Поліфункціональність інтонації в мовленні спричиняє ускладнення 
вивчення просодії. 

На стадії інвентарно-таксономічного аналізу формальних засобів 
інтонації розглядаються основні компоненти просодичного оформлення 
тема-рематичної структури висловлювання, вивчається питання про 
структурні одиниці інтонації. Аналіз ґрунтується на дослідженні ма-
теріальної суті інтонаційних одиниць, диференціацію яких забезпечують 
не тільки мелодійний компонент, але також і гучність, темп мовлення 
(включаючи паузи), тембр голосу, а також інтегральна просодична ха-
рактеристика — фразовий наголос. 

Можна з усією визначеністю констатувати наявність суттєвих 
відмінностей ступеня інформативності мелодики, гучності, темпу і 
тембру в плані передачі значень та комплексний характер їх реалізації 
в мовленні. Тому важливу проблему становить не тільки вивчення ролі 
кожного із цих компонентів під час реалізації комунікативної функції 
інтонації, але й установлення їх ієрархії, взаємозв’язку і взаємозалеж-
ності. 

1 кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу і теоретичної 
та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені к.Д.ушинського»
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Функціональний аналіз інтонації насамперед спрямовано на конкре-
тизацію самого принципу класифікації функціональних навантажень ін-
тонаційних конструкцій. Підлягає вивченню питання про відносну авто-
номність різних функцій, характер їх взаємодії. 

Перелік функцій інтонації може бути обмежений таким набором: ін-
телектуально-логічна функція (членування на синтагми, зв’язок між син-
тагмами, актуальне членування, акцентне виділення елементів синтагм), 
функція розрізнення комунікативних типів (ситуацій), функція вираження 
емоційного стану і відносини, функція передачі модальних відносин. 

На рівні просодії актуальне членування висловлювань реалізується в 
мовленні головним чином за допомогою використання тональних і, част-
ково, динамічних засобів інтонації (акцент часто пов’язаний із силовими 
компонентами інтонації — гучністю та енергетичною складовою): при 
цьому важливим для ідентифікації змісту є місце розташування акценту 
у висловлюванні, а також деякі особливості його реалізації. 

Ключові слова: тема, рема, паузи, наголос, ритм, темп, тембр. 

найменш вивченим аспектом проблеми виокремлення тематич-
ного та рематичного компонентів речення в усному мовленні є сьо-
годні питання про роль інтонації в цьому процесі. 

Метою дослідження є висвітлення питання актуалізації тема-ре-
матичної структури висловлювання в усному мовленні. 

об’єктом дослідження є англомовне та україномовне усне мовлення. 
Предмет дослідження — фонетичні засоби актуалізації тема-рема-

тичного членування висловлювання в усному мовленні. 
Матеріалом дослідження слугували відрізки популярних телевізій-

них програм “Top Gear”, “Перший тест” та “Бережись автомобіля” 
англійською та українською мовами; загальний час звучання дослі-
джуваного матеріалу становить 301 хвилину 6 секунд, обсяг експери-
ментального матеріалу — більше 3000 висловлювань. 

відомі дослідження в галузі інтонології (е. а. Бризгунова [2], 
с. в. кодзасов [4; 5], р. к. Потапова [9], D. Crystal [16], D. Fry [19]), 
розглядаючи проблеми поліфункціональності інтонації в мовленні, 
майже не розглядають питання про її участь в актуальному членуван-
ні висловлювання. 

Лише в останні роки з’явилися теоретичні і практичні розробки, 
присвячені питанням функціонування просодичних конструкцій у 
мовленні, що включають як складову частину розгляд просодично-
го оформлення тема-рематичної структури мовлення (Ю. о. Дубов-
ський [17], т. М. корольова [6], о. і. стеріополо [10]). 

серйозним моментом, що ускладнює вивчення просодії, є по-
ліфункціональність інтонації в мовленні. із цієї причини одним із 
найважливіших завдань вивчення інтонації є виявлення її власних 
змістовних категорій. найпоширенішою причиною неадекватного 
співвіднесення інтонаційної одиниці з семантичною, комунікатив-
ною, модальною тощо є недостатньо глибокий аналіз системного 
характеру взаємодії мовних явищ. нехтування цією вимогою найчас-
тіше призводить до того, що через суттєву варіативність параметрів 
інтонації часто буває вкрай важко виявити загальні характеристики 
просодичної структури мовних реалізацій, семантична близькість 
яких не викликає сумніву. 

Для всебічного вивчення впливу різнопланових мовних та немов-
них факторів на характер функціонування в мовленні інтонаційних 
засобів виокремлення тематичного і рематичного складників ви-
словлювання застосовують комплексний підхід, під час якого аналіз 
включає два етапи: аналіз формальних засобів (план вираження) і 
функціонально-семантичний аналіз (план змісту). 

на стадії інвентарно-таксономічного аналізу формальних засобів 
інтонації розглядаються основні компоненти просодичного оформ-
лення тема-рематичної структури висловлювання, вивчається пи-
тання про структурні одиниці інтонації. аналіз ґрунтується на дослі-
дженні матеріальної суті інтонаційних одиниць, диференціацію яких 
забезпечують не тільки мелодійний компонент, але також і гучність, 
темп мовлення (включаючи паузи), тембр голосу, а також інтеграль-
на просодична характеристика — фразовий наголос. Більшість фо-
нетистів дотримується саме такого визначення обсягу інтонаційних 
параметрів. слід визнати, що існує вагома причина, у силу якої бага-
то дослідників висувають на перший план за ступенем важливості в 
інтонаційному оформленні мовлення мелодичний компонент. саме 
мелодичний компонент інтонації найбільш чітко сприймається на 
слух, найчастіше фіксується і має максимальну функціональну на-
вантаженість [21]. 

усі сегменти синтагми (передшкала, шкала, ядро і заядерна части-
на) відрізняються специфікою оформлення висотного компонента, 
тип ядерного тону, простого (низхідний, висхідний, рівний) або склад-
ного (низхідно-висхідний, висхідно-низхідний і т. ін.), є основною 
просодичною характеристикою синтагми. тип шкали (вона зазвичай 
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підрозділяється на висхідну, низхідну й рівну — відповідно до напряму 
руху основного тону, і на ступінчасту, ковзаючу і скандентну — залеж-
но від рівня і взаємного розташування наголошених і ненаголошених 
складів) також відіграє суттєву роль у передачі комунікативних від-
носин під час мовного спілкування. Передшкала менше за інші сег-
менти виділяється мелодичним оформленням, однак у порівнянні з 
ненаголошеними складами шкали вона більш інформативна і точніше 
відтворюється носіями мови. Післянаголошені склади зазвичай про-
довжують рух основного тону в ядрі, не вносячи в нього жодних змін. 
однак за певних комунікативних умов посилення акценту на післяна-
голошених складах може збільшити їх значущість (вагомість) в інтона-
ційному оформленні фрази (особливо в українській мові). 

в оформленні тема-рематичної структури фрази певну роль віді-
грає діапазон тональної зміни (широкий, нормальний, вузький). По-
ряд із тональною зміною протягом усієї синтагми важливими ком-
понентами просодії часто виступають тональні перепади в межах 
окремих її сегментів і на межах між ними, що звуться інтервалами. 
Більше того, роль тональних модифікаторів змісту можуть виконува-
ти не тільки абсолютні значення зміни висотного компонента, але й 
швидкість цієї зміни, градуальний засіб сприйняття якої підтвердже-
но в багатьох експериментально-фонетичних дослідженнях. 

слід підкреслити, що смислорозрізнювальні можливості мело-
дичного компонента інтонації реалізуються найчастіше не тільки за 
рахунок особливостей просодичного оформлення того чи іншого сег-
мента синтагми, а й в результаті взаємодії інтонаційних конструкцій 
передшкали, шкали і ядра, функціонально пов’язаних у мовленнєво-
му акті. 

Певний внесок у диференціацію теми і реми фрази робить дина-
мічний компонент інтонації; досягнута за рахунок посилення інтен-
сивності мовленнєвого сигналу виділення слова логічним наголосом 
має найчастіше вирішальне значення не тільки для інтерпретації ло-
гіко-змістової структури речення, маркування зв’язку між його чле-
нами, а й для виділення тематичного та рематичного компонентів 
речення. 

темпоральний компонент також є одним із засобів інтонаційного 
вираження різних аспектів змістовного плану. Закономірності тем-
поральних змін [22], які характерні для всіх мовців даною мовою та 

які є релевантними в плані передачі тих чи інших логіко-змістових 
і модальних значень у процесі комунікації, значною мірою спотво-
рюються через суттєву варіативність ритміко-темпових характерис-
тик мовлення індивідуумів. крім зазначеної причини на зміну тем-
порального компонента інтонації безпосередній вплив справляють: 
довжина синтагми (чим довший мовленнєвий відрізок, тим більша 
кількість складів вимовляється за одиницю часу), гучність мовлення 
(чим тихіше мовлення, тим воно повільніше), стиль мовлення (офі-
ційний і ораторський стилі відрізняються уповільненим темпом реа-
лізації, неофіційне мовлення — прискореним) [17; 18]. 

До аналізованих темпоральних характеристик включаються як 
показники тривалості різних звучних відрізків мовленнєвого потоку, 
так і тривалість перерв у звучанні (міжсинтагменних і внутрісинтаг-
менних пауз фізичного і психологічного типу) [15]. 

важливими ремоідентифікаторами також є паузи. вони розчлено-
вують мовленнєвий потік на речення та синтагми, виражають харак-
тер зв’язку між частинами речення, є засобом змістового та емоційно-
го виокремлення слів або синтагм [7: 72]. Пауза органічно пов’язана з 
текстом, є його невід’ємною частиною. вона не тільки відіграє певну 
роль у членуванні мовлення на змістові відрізки, але багато в чому 
визначає ритмічну структуру тексту, а також впливає на характер тем-
пу. Періодичне чергування пауз і фонаційних відрізків мовлення, а 
також часове урівноваження між ними (тривалі паузи часто слідують 
за коротким висловлюванням і навпаки) — один з елементів ритму 
публічного виступу [1: 105]. 

Фразовий наголос також відіграє важливу роль під час передачі 
тема-рематичної структури висловлювання. Фразовий наголос — це 
інтегральний параметр просодії, складний і в плані виявлення його 
основних просодичних корелятів, і в плані ідентифікації його функ-
ціонально-семантичних характеристик, оскільки фразовий наголос 
найтіснішим чином пов’язаний з іншими аспектами мовлення і ви-
значається ситуацією спілкування. різновидами фразового наголосу 
є синтагматичний, логічний та емфатичний наголоси. М. в. Дорохо-
ва визначає фразовий наголос як сукупність наголошених складів у 
висловлюванні, яка реалізується в мовленні через контрасти за сту-
пенем виділення, а також через позиційні і комбінаторні властивості 
наголошених складів, що лежать в основі організації акцентної струк-
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тури фрази. а. М. антипова стверджує, що фразовий наголос органі-
зовує висловлювання, служить основою ритмічної структури фрази, 
виділяє змістовий центр речення [1: 63]. розподіл наголосу у фразі в 
першу чергу визначається комунікативним чинником [1: c. 61]. саме 
тому фразовий наголос відіграє визначальну роль у формуванні тема-
рематичної структури висловлювання. 

особлива роль у передачі індивідуального ставлення мовця на-
лежить тембральним характеристикам мовлення. Це зумовлено тим, 
що зміна тембру не бере участі в реалізації основних комунікативних 
функцій інтонації і виявляється лише у вираженні певних модаль-
них або емоційних значень [13]. тембр зазвичай визначається як “за-
барвлення” голосу, що дозволяє розрізняти психофізіологічний стан 
мовця, його ставлення до об’єкта мовлення і ситуації. різні підходи 
до вивчення тембру, а також відсутність єдиної термінології під час 
опису результатів досліджень у цій галузі призводять до додаткових 
складнощів. так прихильники акустико-артикуляційного підходу під 
час вивчення тембру описують його особливості, використовуючи 
терміни типу “дзвінкий, хрипкий, низький, високий, відкритий, за-
критий, назальний” тощо, а прихильники дослідження тембру з по-
гляду його семантичної навантаженості вдаються до таких характе-
ристик, як “радісний, веселий, грубий, дружній, ніжний, ворожий” і 
т. ін. основними акустичними корелятами тембральних характерис-
тик мовленнєвого сигналу є виділені під час спектрографічного ана-
лізу параметри високочастотних ділянок посилення звукової енергії 
(тобто друга, третя і четверта форманти спектру голосних і широкос-
мугових “шумів” спектрограм приголос них звуків). 

на підставі аналізу праць, присвячених дослідженню інтонацій-
них засобів мовлення, можна з усією визначеністю констатувати на-
явність суттєвих відмінностей ступеня інформативності мелодики, 
гучності, темпу і тембру в плані передачі значень та комплексний 
характер їх реалізації в мовленні. тому важливу проблему становить 
не тільки вивчення ролі кожного із цих компонентів під час реаліза-
ції комунікативної функції інтонації, але й установлення їх ієрархії, 
взаємозв’язку і взаємозалежності. 

Функціональний аналіз інтонації насамперед спрямовано на кон-
кретизацію самого принципу класифікації функціональних наван-
тажень інтонаційних конструкцій. Підлягає вивченню питання про 

відносну автономність різних функцій, характер їх взаємодії. у нау-
ковій літературі відображено вкрай суперечливі думки з питання про 
конкретний зміст функцій інтонації. Діапазон висловлюваних то-
чок зору поширюється від твердження про повну відсутність мовних 
функцій в інтонації до закріплення за нею чітко окресленого списку 
функцій, що не перетинаються. серед численних підходів до питання 
про функціональне різноманіття інтонації, безсумнівно, виділяється 
обґрунтований Л. р. Зіндером [3] принцип класифікації функцій ін-
тонації, відрізняється внутрішньою логікою і системним характером. 
відповідно до цієї класифікації перелік функцій інтонації може бути 
обмежений таким набором: інтелектуально-логічна функція (члену-
вання на синтагми, зв’язок між синтагмами, актуальне членування, 
акцентне виділення елементів синтагм), функція розрізнення кому-
нікативних типів (ситуацій), функція вираження емоційного стану і 
відносини, функція передачі модальних відносин. автори деяких ро-
біт під час аналізу конкретних мовних явищ розглядають дві перші 
функції спільно, об’єднуючи їх під загальною назвою логіко-комуні-
кативна функція. системний характер зазначеної класифікації функ-
цій інтонації, їх відносна незалежність і взаємозв’язок виявляються, 
по-перше, за їх здатністю формувати особливі одиниці, по-друге, за 
інвентарем і кількісним вираженням тих фонетичних засобів, які пе-
реважно використовуються під час реалізації того чи іншого функці-
онального навантаження інтонації. 

найважливішою функцією, що здійснюється інтонаційними за-
собами в мовленні, є логіко-комунікативна, одним із найбільш по-
ширених компонентів якої є функція організації тема-рематичної 
структури. останнім часом значно зріс інтерес мовознавців до ви-
вчення усного мовлення в процесі його сприйняття. серед проблем, 
що викликають особливий інтерес, розглядаються мовленнєві яви-
ща, пов’язані з використанням просодії для виокремлення найбільш 
значимої в комунікативному плані інформації. 

вивченням питань інтонаційного оформлення мовлення, також і 
особливостей фразової акцентуації, займалися такі вчені, як а. М. ан-
типова [1], т. М. корольова [6], т. М. ніколаєва [8], і. Г. торсуєва [11], 
і. Фужерон [12], D. Bolinger [14], M. A. K. Halliday [20] та ін. 

одержані ними результати свідчать про те, що на рівні просодії ак-
туальне членування висловлювань реалізується в мовленні головним 
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чином за допомогою використання тональних і, частково, динаміч-
них засобів інтонації (акцент часто пов’язаний із силовими компо-
нентами інтонації — гучністю та енергетичною складовою): при цьо-
му важливим для ідентифікації змісту є місце розташування акценту у 
висловлюванні, а також деякі особливості його реалізації. 
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Фонетические средства актуализации 
теМатического и реМатического коМПонентов 

ПредложениЯ в устной речи 

Савченко Евгения Юрьевна1 
Государственное учреждение “Южноукраинский национальный  

педагогический университет имени к. Д. ушинского”, одесса, украина 

Статья посвящена исследованию фонетических средств актуализа-
ции темы и ремы высказывания в устной речи. В работе рассматривают-
ся основные компоненты просодического оформления тема-рематической 
структуры высказывания, изучается вопрос о структурных единицах 
интонации. Полифункциональность интонации в речи вызывает ослож-
нения изучения просодии. 

На стадии инвентарно-таксономического анализа формальных 
средств интонации рассматриваются основные компоненты просодиче-
ского оформления тема-рематической структуры высказывания, изуча-
ется вопрос о структурных единицах интонации. Анализ основывается 
на исследовании материальной сущности интонационных единиц, диффе-
ренциацию которых обеспечивают не только мелодичный компонент, но 
также и громкость, темп речи (включая паузы), тембр голоса, а также 
интегральная просодическая характеристика — фразовое ударение. 

Можно со всей определенностью констатировать наличие сущест-
венных различий степени информативности мелодики, громкости, темпа 
и тембра в плане передачи значений и комплексный характер их реализа-

1 кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры перевода, тео-
ретической и прикладной лингвистики Государственного учреждения “Южноукраин-
ский национальный педагогический университет имени к. Д. ушинского”
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ции в речи. Поэтому важную проблему представляет не только изучение 
роли каждого из этих компонентов при реализации коммуникативной 
функции интонации, но и установление их иерархии, взаимосвязи и вза-
имозависимости. 

Функциональный анализ интонации прежде всего направлен на кон-
кретизацию самого принципа классификации функциональных нагрузок 
интонационных конструкций. Подлежит изучению вопрос об относи-
тельной автономности различных функций, характер их взаимодействия. 

Перечень функций интонации может быть ограничен таким набо-
ром: интеллектуально-логическая функция (членение на синтагмы, связь 
между синтагмами, актуальное членение, акцентное выделение элемен-
тов синтагм), функция различения коммуникативных типов (ситуаций), 
функция выражения эмоционального состояния и отношения, функция 
передачи модальных отношений. 

На уровне просодии актуальное членение высказываний реализуется 
в речи главным образом посредством использования тональных и, частич-
но, динамических средств интонации (акцент часто связан с силовыми 
компонентами интонации — громкостью и энергетической составляю-
щей): при этом важным для идентификации содержания является место 
расположения акцента в высказывании, а также некоторые особенности 
его реализации. 

Ключевые слова: тема, рема, пауза, ударение, ритм, темп, тембр. 

PHONETIC MEANS ExECUTING THEME  
AND RHEME FUNCTIONING IN SPEECH 

Savchenko Yevheniia1 
State Institution “South Ukrainian National Pedagogical University  

named after K. D. Ushynsky” 

The paper deals with phonetic means executing theme and rheme function-
ing in speech. The main components of prosodic arrangement of the theme and 
rheme structure of the utterance are studied, and a problem of structural units of 
intonation is investigated. Multi-functionality of intonation tends to complicate a 
study of speech prosody. 

At the stage of inventory and taxonomic analysis of the formal means of in-
tonation the basic components of prosodic arrangement of the theme and rheme 
structure of the utterance are considered and a problem of the structural intona-
tion units is studied. The analysis is based on a study of the material essence 

1 Candidate of philological sciences, assistant professor, Department of Translation, Theo-
ratical and Applied Linguistics at “South Ukrainian National Pedagogical University named 
after K. D. Ushynsky”

of the intonation units which differentiation is provided not only by the melodic 
component but also by speech intensity, speech tempo (including pauses), voice 
timbre as well as the integral prosodic characteristic — the phrase stress. 

It is possible to speak definitely about presence of essential differences in the 
degree of informational melody, speech intensity, tempo and timbre in the context 
of communication of meanings, and a complex nature of their accomplishment in 
speech. Therefore, it becomes important to study not just the role of each of these 
components in the accomplishment of the communicative function of intonation 
but also to establish their hierarchy, inter-relation and interdependence. 

Functional analysis of intonation is primarily aimed at specification of the 
very principle of classification of the intonation structure functional loading. It is 
advisable to study the relative autonomy of various functions and the nature of 
their interaction. 

The list of intonation functions may be limited with such a set: intelligent and 
logical function (segmentation by syntagms, links between syntagms, actual seg-
mentation, accentual marking of the syntagm elements), differentiation function 
of the communication types (situations), the function expressing the emotional 
state and relations and the function that transfers modal relations. 

At the prosody level the actual segmentation of utterances is accomplished in 
speech primarily by using tonal and, partially, dynamic means of intonation (the 
emphasis is often linked to the forceful intonation components — intensity and 
energy component): at that, in order to identify the content, the place of stress is 
important as well as certain peculiarities of its accomplishment. 

Key words: theme, rheme, pauses, sentence-stress, rhythm, tempo, timbre. 
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Стаття присвячена дослідженню філософського підґрунтя для пе-
рекладу англомовних документів ЮНЕСКО сфери освіти китайською 
мовою. Англійська та китайська мови відмінні не тільки на різних мов-
них рівнях, а й у культурологічному аспекті, що призводить до необ-
хідності вивчення структури комунікативного акту, його складових. 
У даному випадку комунікація розглядається у вигляді абстрактної 
схеми, що передає особливості співвідношення всіх елементів інфор-
маційного обміну та наявних супровідних операцій. У статті описано 
комунікативний акт з урахуванням екстралінгвальних особливостей. 
Повноцінний двомовний комунікативний акт може мати місце тіль-
ки за умови коли вихідне повідомлення передається реципієнтом, що 
сприймає повідомлення крізь призму свого комунікативного наміру та 
досвіду, що приводить до утворення певного комунікативного ефекту. 
У ході двомовної комунікації до комунікативного процесу залучені вже 
не дві особи, а три — додається перекладач, що передає вихідний текст 
іншою мовою. Двомовний комунікативний акт слід розглядати у сукуп-
ності з культурними чинниками, що впливають на зміст повідомлення 
при його створенні та при його декодуванні третім отримувачем. У до-
слідженні означено, що герменевтика є напрямом, який досліджує умо-
ви створення тексту, тлумачення його змісту, його філософські основи 
тощо. Метою дослідження є визначення філософського підґрунтя до-
слідження проблеми перекладу з англійської мови китайською в умовах 
міжнародної комунікації. Об’єктом дослідження є переклад документів 
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