
 1 

Ю.  Й. Бабчук 

м. Житомир 

Соціальний статус як чинник впливу  

на просодичні характеристики вигуків 

У статті проаналізовано вплив соціолінгвістичного чинника на 

просодичне оформлення спонтанного мовлення мовців різних вікових груп до 

20-ти років, 20-40 та 40-60 років, зокрема на підставі проведеного 

експериментально-фонетичного дослідження розглянуто особливості 

варіативності просодичної організації непідготовленого мовлення залежно 

від соціального статусу мовців. 

Ключові слова: соціальний статус, вигуки, спонтанне мовлення, 

значення, діапазон ЧОТ та інтенсивність звукового матеріалу. 

Сучасний стан розвитку лінгвістики, який підтверджує необхідність 

вивчення мовних явищ як цілісної системи та її комунікативної варіативності 

в соціокультурних ситуаціях спілкування, викликає потребу в нових підходах 

до опису її одиниць з урахуванням як комунікативно-когнітивного, так і 

соціолінгвістичного аспектів мовлення. У зв’язку з цим виникає необхідність 

у дослідженні мовних явищ у конкретних сферах комунікації з урахуванням 

соціолінгвістичних особливостей мовлення та специфіки позамовних 

факторів, які зумовлюють варіативне функціонування мовної системи. 

Соціолінгвістична спрямованість сучасної лінгвістичної парадигми 

сприяє тому, що просодичне оформлення  спонтанного мовлення стало 

об’єктом численних наукових досліджень. При цьому вивчалися різні 

аспекти його фонетичної організації: просодичне оформлення діалогічного 

(С.В.Костюк, М.Д.Путрова) та монологічного (Н.С.Градобик, 

Ю.А.Дубовський, О.П.Крюкова, С.А.Новицький) офіційно-ділового 

мовлення; особливості функціонування фонетичних засобів сегментного 

(Дж.Гамперц, Д.Джоунз, Б.А.Жигальов, У.Лабов, П.Традгілл) й 

надсегментного (Л.Л.Баранова, А.С.Гімсон, Д.Кристал, А.Д.Швейцер) рівнів. 

Встановлювалися мелодійні (С.Б.Кереєва, А.Круттенден) й темпоральні 
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(Т.І.Шевченко) характеристики, а також роль ритму в його організації 

(С.А.Дубінко). Проте потреби ситуативно зумовленої мовленнєвої 

комунікації висувають на перший план питання теоретичного обґрунтування 

та експериментального дослідження специфіки впливу соціолінгвістичних 

чинників, в даному випадку соціального фактора на варіативність 

просодичної організації непідготовленого мовлення, яке реалізується за 

допомогою комунікативних одиниць – вигуків. У зв’язку з цим актуальність 

нашого дослідження зумовлено необхідністю системного вивчення 

особливостей впливу соціального статусу на просодичне оформлення 

комунікативних одиниць, а саме вигуків.  

Об’єктом дослідження виступає сучасне усне спонтанне мовлення. 

Предметом дослідження є соціальний статус як чинник впливу на 

просодичні характеристики вигуків.  Метою цієї статті є обґрунтування 

соціолінгвістичних особливостей просодичного  оформлення англійського  

спонтанного мовлення на підставі проведенного експериментально-

фонетичного дослідження. Поставлена мета передбачає розв’язання таких 

завдань: систематизація та узагальнення просодичних характеристик 

вживання вигуків (min, max значення і діапазон ЧОТ та інтенсивність) та 

урахування впливу на них соціального статусу. 

Матеріалом дослідження слугували художні англомовні фільми: Honey I 

Shrunk the Kids, Elizabeth Town, Mad Money, Мeet Joe Black,The Little Man, 

Leap Year. Загальний обсяг експериментально-фонетичного матеріалу 

дослідження складає 10 годин 48 хвилин і 32 секунди. 

Більшість лінгвістів визначає залежність мовлення не лише від ситуації 

спілкування, а й ролі, виконуваної мовцем під час комунікації, та його 

соціального статусу. Із поняттями ситуації, ролі та статусу у соціолінгвістиці 

пов’язано два види варіативності мовлення – стратифікаційна та ситуативна, 

які взаємодіють між собою. 

Вивчення варіативності просодичної моделі будь-яких висловлювань як 

найменших комунікативних одиниць (вигуків), що є завершеними щодо 
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змісту й просодії, передбачає усвідомлення того факту, що сама модель як 

інваріант існує не як окремий, зразковий варіант, а як абстрактна назва класу 

цілої сукупності її модифікацій [Белл, 1980, с. 45].  

Соціолінгвісти (А.Д.Швейцар, О.Д.Петренко, О.І.Стеріополо)  виділяють  

саме ці два основні типи варіативності [12; 14; 16]. 

Страфікаційне варіювання мовлення відображає соціально-класову 

структру суспільства. Проте характер цього відображення не лінійний, а 

опосередкований культурою та мовою. Одиницями стратифікаційного виміру 

мови є мовні колективи з їхніми соціально-комунікативними ресурсами, а 

одиницями ситуативного виміру мови виступають ролі, оскільки саме вони 

відображають соціально зумовлені відносини між учасниками ко-

мунікативного акту [3: 24; 8: 21-22].  

Вираження соціального статусу становить собою індикацію 

приналежності людини до тієї чи іншої суспільної групи та права й обов’язки 

людини, що звідти випливають [8: 6]. Соціальна роль комуніканта, яка є, з 

одного боку, динамічним, функціональним аспектом статусу (статус 

розуміємо як сукупність постійних, об’єктивно заданих соціальних 

характеристик індивіда [11: 142]), а з іншого – стандартизованою одиницею 

діяльності, виступає в конкретній ситуації як фіксований стереотип 

діяльності. Співвідношення ролей комунікантів конструює системи рівно- та 

різностатусних відносин, включаючи або виключаючи механізм 

підпорядкування.  

Мовець має певний статус та в конкретній ситуації виконує приписану 

йому роль у спільній діяльності, співвіднесену із відповідною роллю 

адресата, який має власний статус [11: 142]. Соціальний статус є відносним 

положенням людини у суспільстві і для представників американської  

спільноти визначається такими найстабільнішими його індикаторами, як 

рівень отриманої мовцями освіти й обіймані ними посади, що 

віддзеркалюють стратифікаційну варіативність суспільства.  

Найпоширенішими у американському суспільстві є середня та нижча 
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соціальні верстви. Нижчі прошарки суспільства є більш невпевненими і 

винятково чутливими до будь-яких змін, мовного середовища включно [1:3-

10]. 

Отже, у нашому експериментальному досліджені ми розглядаємо 

представників різного соціального статусу  згідно їх освіти та посад, які вони 

займають у суспільстві.  

Матеріалом дослідження став вплив на просодичні характеристики 

вигуків соціального статусу представників американської лінгвокультурної 

спільноти у різних ситуаціях спілкування.   

Вигуки відповідають різноманітним ситуаціям та емоційним станам 

мовця. Головну роль при цьому відіграють просодичні засоби, такі як 

значення, діапазон ЧОТ та інтенсивність звукового матеріалу тощо.  

Згідно з дослідженням, соціальна індикація мовлення виражається 

інтонаційно: чим вища статусна позиція учасників спілкування, тим більш 

імовірно, що комуніканти будуть підтримувати вишукано ввічливу бесіду, не 

поспішаючи, модулюючи голос.  Це означає, що вона містить у собі 

інформацію не тільки про мовленнєвий вчинок, але й про інтонаційну будову 

даної мови, про мовленнєву інтонацію, про її просодичну канву, про автора 

(його вік, стать тощо), про суспільні відносини та особисті стосунки 

співрозмовників [Артемов, 1974].  

Просодія, разом із іншими елементами невербальної комунікації 

(кінесикою, проксемікою, мовчанням тощо), є суттєвим каналом вираження 

статусних відносин. В ході нашого експериментального дослідження було 

виявлено вплив соціального статусу на просодію вигуків, а результати  

вивчення та обробки матеріалів художніх англомовних фільмів щодо 

кількісних характеристик вживання вигуків було зведено до Табл.1(див. 

Табл.1) 
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Кількісне вживання вигуків за соціальним статусом. 

Таблиця 1 

Вживання вигуків за соціальним статусом 

Чол        

(нижчий 
клас) 

Жін         

(нижчий 
клас) 

Чол                 

(середній 
клас) 

Жін          

(середній 
клас) 

Чол         

(вищий 
клас) 

Жін                  

(вищий 
клас) 

47 27 48 37 185 151 

74 85 336 

 

В результаті вивчення та обробки даних з’ясовано, що найчастіше у 

спонтанному мовленні вигуки вживають представники вищого соціального 

класу. Так, наприклад, зафіксовано 336 випадків вживання вигуків 

чоловіками та жінками в досліджуваних матеріалах або 68% від всіх 

вживаних вигуків (див Рис. 2). 

 

Рис. 1. 

Кількісне вживання вигуків чоловіками та жінками з різним соціальним 

статусом 

Представники середньої та нижчої соціальних груп відрізняються 

середньою частотою вживання, хоча помітне поступове зростання 

використання вигуків від мовців нижчого класу до вищого класу відповідно. 
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 Рис. 2 

Співвідношення вживання вигуків між чоловіками та жінками із різним 

соціальним статусом 

Також слід відзначити, що вживання вигуків чоловіками нижчого та 

середнього класів майже не відрізняється. В усіх випадках використання 

вигуків різними соціальними групами найчастіше зустрічається  у чоловіків.  

За допомогою програми Speech Analyzer було проведено 

експерементально-фонетичне дослідження вживання окремих вигуків 

різними віковими групами. Для вивчення просодичних характеристик 

спонтанного мовлення нами були взяті максимальні та мінімальні середні 

значення ЧОТ (Hz, St) для визначення діапазону ЧОТ (%, St) та середню 

максимальну інтенсивність (dB), яку ми досліджували за допомогою графіків  

Auto Pitch та Intensity відповідно.  

Комп’ютерна програма Speech Analyzer не завжди може визначити 

основну частоту окремих слів, що можна зробити при дослідженні цілих фраз 

та словосполучень. Тому до уваги брались тільки ті результати, де чітко 

можна було виявити основну частоту (її максимальні та мінімальні 

значення). Що ж стосується дослідження діапазону інтенсивності,  в цьому 

47; 9% 
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випадку його дослідити було неможливо, оскільки при дослідженні окремих 

слів можна говорити тільки про їх максимальні значення інтенсивності. 

Для отримання відсоткових значень частотних діапазонів ми 

застосовували метод розрахунку, запропонований фонетистом В. О. 

Артемовим. В результатті аналізу даного методу одержуємо формулу: 

R=((Fmax-Fmin)*100)/Fmin , 

де R – діапазон слова, виражений у відсотках; 

Fmax  - максимальне значення ЧОТ слова, виражене у герцах; 

Fmin  - мінімальне значення ЧОТ слова, виражене у герцах. 

Величина інтервалу у півтонах обчислюється нами за формулою: 

i= Fmax - Fmin, 

де і – частотний інтервал, виражений у півтонах; 

Fmax – максимальне значення ЧОТ слова, виражене у півтонах; 

Fmin -  мінімальне значення ЧОТ слова, виражене у півтонах. 

 

Всі оброблені та підраховані дані було зведено до Табл.2. 

Cередні значення ЧОТ та інтенсивності вживання вигуків за соціальним  
статусом. 

Таблиця 2. 

Соціал
ьний 

статус 

Максималь

не середнє 
значення 

ЧОТ, Hz 

Максималь 

не середнє 
значення 

ЧОТ, st 

Мінімальне 

середнє 
значення 

ЧОТ, Hz 

Мінімальне 

середнє 
значення 

ЧОТ, st 

Діапазон 
ЧОТ, % 

Діапазон 
ЧОТ, st 

Середня 

максим 
інтенсив 

ність, dB 

Нижчий 

клас 
241,4 57,3 176,7 51,5 36,6 5,8 -16,3 

Середній 

клас 
186,9 57,3 141,5 46,9 32,1 4,9 -18,4 

Вищий 
клас 

215,2 54,8 167,4 50,1 28,6 4,7 -19,6 

 
З таблиці видно, що найширший діапазон ЧОТ спостерігаємо у 

представників нижчого класу: 36,6% . Мовці вищої соціальної групи мають 

найвужчий діапазон ЧОТ 28,6%.  Що стосується діапазону ЧОТ, виміряного 

у півтонах, то також ми відзначаємо його звуження від мовців з нижчим 

соціальним статусом до мовців з вищим статусом відповідно. Тобто помітна 
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досить чітка тенденція: звуження діапазону ЧОТ, вираженого у відсотках та 

півтонах, від мовців з нижчим соціальним статусом до мовців з вищим  

соціальним статусом. Що ж стосується середньої максимальної 

інтенсивності, то у представників нижчого класу вона є найбільшою і 

поступово зменшується до значення -19,6 dB у представників вищого класу. 

Розглядаючи абсолютні значення інтенсивності, найбільше значення  ми 

спостерігаємо у представників, які належать до нижчого класу –4,00dB, а 

найменше значення мають  жінки з вищим соціальним статусом –36,25dB 

(див Рис 3 та 4). Абсолютні показники інтенсивності ще більш яскраво 

підкреслюють дані із середніми значеннями (див. Табл.) та підтверджують 

той факт, що представники нижчого соціального статусу більш інтенсивніше 

промовляють вигуки, а, отже, і більш експресивніше, ніж мовці  вищого 

класу. 

 

 

Рис. 3 

Найбільше абсолютне значення інтенсивності вигуку “Yeah” у чоловіків 

нижчого класу. 
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Рис. 4 

Найменше абсолютне значення інтенсивності вигуку “Yeah” у жінок із 

високим соціальним статусом. 

 

Акустичний аналіз. Для дослідження акустичних 

характеристик оцінки якості тембра використовуємо оцінку формантної 

структури звучання. Для визначення формантної структури звучання ми 

застосовували спектральний аналіз. 

Нами були дослідженні соціально-класові особливості тембральної 

характеристики кожного вигуку. 

Зокрема, для вигуку “Yeah”  залежність тембральних характеристик 

від соціальної приналежності представлена у таблиці: 

Залежність тембральних характеристик вигуку “Yeah”  від соціальної 

приналежності 

Таблиця 
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YEAH 

Тембральні 
характеристики  

Poor Middle Rich 

Max Ff 404,2 431,9 456,4 

Min Ff 40,8 60,8 45,7 

Форманта 5 5 5 

  

З таблиці можна зробити висновок, що тембральні характеристики 

для вигуку “Yeah”  не залежать від приналежності мовців до однієї чи іншої 

соціальної групи. 

Для вигуку “Yeah”  у групі американців, яких ми віднесли до нижчого 

класу за соціальним статусом, характерна наступна спектральна картина 

формант: 

Time (s)

F
o

rm
an

t 
fr

eq
u

en
cy

 (
H

z)

0 0.1773
0

1000

2000

3000

4000

5000

 

Посилення звуку відбувається у п’ятій форманті з ймовірністю 100%. 

Значення частоти варіюється від 40,8 Hz до 404,2 Hz. 

Для вигуку “Yeah”  у групі американців, яких ми віднесли до середнього 

класу за соціальним статусом, характерна наступна спектральна картина 

формант. 
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Time (s)

F
o

rm
an

t 
fr

eq
u

en
cy

 (
H

z)

0 0.1157
0

1000

2000

3000

4000

5000

 

Посилення звуку відбувається у п’ятій форманті з ймовірністю 75%. 

Значення частоти варіюється від 60,8 Hz до 431,9 Hz. 

Для вигуку “Yeah”  у групі американців, яких ми віднесли до вищого класу 

за соціальним статусом, характерна наступна спектральна картина 

формант. 
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Посилення звуку відбувається у п’ятій форманті з ймовірністю 77%. 

Значення частоти варіюється від 45,7 Hz до 456,4 Hz. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в усіх групах, які поділені за 

соціальною приналежністю, вигук “Yeah”   вимовляється рівним голосом, 

посилення звуку відбувається у п’ятій форманті. У групі американців  

найнижчого соціального статусу з ймовірністю 100%, у групі, які 

відносяться до середнього класу з ймовірністю 77% та з ймовірністю 75% 

відповідно у групі мовців, яких ми віднесли до вищого класу за соціальною 

приналежністю. 

Результати дослідження особливостей тембральної характеристики 

мовців в різних соціальних групах кожного вигуку та залежності форманти 

вигуків від соціальної  приналежності мовців нами були відображені у 

таблиці*: 

Таблиця 

Залежність форманти вигуків від приналежності мовців до різних 

соціальних груп. 

№ Вигуки Poor Middle Rich 

1 Oh 5 5 5 
2 Ooh   5 4 

3 Oh-Yeah 5 5   
4 Yeah 5 5 5 

5 Well 5 5 5 

6 Hey 5 5 5 
7 Uh 5 5 5 

8 Huh 5 5 5 
9 Uh-uh 5 5 5 

10 Uh-huh 4   5 
11 Mmm 5 4 5 

12 Mmm-hmm 5 4 5 

13 Hmm   4 5 
14 Ah   5 5 

15 Um 5 5 5 
16 Wow   5 4 

17 Whoa   5 5 
18 Whoo 5   5 

19 Whoops 5 5 5 

20 Ya  5   5 
21 Yo 5 4   

22 Yep   4 5 
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*До таблиці заносились тільки ті вигуки, вживання яких спостерігалось хоча б у 

двох досліджуваних групах мовців.  

Аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок, що тембральні 

характеристики 63,6% досліджуваних вигуків не залежать від 

приналежності мовців до різних соціальних груп. Більшість мовців  в  усіх 

соціальних групах вимовляють вигуки рівним голосом.. Посилення звуку у 

групі американців, яких ми віднесли до нижчого класу за соціальною 

приналежністю, у 93,75% від усіх вживаних ними вигуків з ймовірністю 

74,1% відбувається у п'ятій форманті. Посилення звуку у групі американців, 

яких ми віднесли до середнього класу за соціальною приналежністю, у 73,7% 

від усіх вживаних ними вигуків з ймовірністю 67,5%  відбувається у п'ятій 

форманті. Посилення звуку у групі американців, яких ми віднесли до вищого 

класу за соціальною приналежністю, у 90% від усіх вживаних ними вигуків з 

ймовірністю 69,1%  так само відбувається у п'ятій форманті. 

Якщо ж ми розглянемо вживання вигуків різними соціальними групами, 

але тільки чоловіками, то ми бачимо, що вживання 76,5% досліджуваних 

вигуків не залежать від приналежності мовців до різних соціальних груп.  В 

основному посилення звуку в американців у всіх соціальних групах 

відбувається в п'ятій форманті, відповідно 93,8%  від усіх вживаних вигуків 

у мовців, яких ми віднесли до нижчого соціального статусу, 70%  від усіх 

вживаних  вигуків у мовців, яких ми віднесли до середнього соціального 

статусу та 84,6% від усіх вживаних  вигуків у мовців, яких ми віднесли до 

вищого соціального статусу 

Що стосується вживання вигуків жінками в різних групах мовців за 

соціальною приналежністю, то 50,0% досліджуваних вигуків не залежать 

від етнічно-культурної приналежності мовців. Посилення звуку у  жінок 

американками, яких ми віднесли до нижчого та середнього соціального 

статусу в основному відбувається у п'ятій форманті, відповідно у 87,5% та 

61,5% від усіх вживаних вигуків, а от посилення звуку у жінок, яких ми 
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віднесли до вищого соціального класу в основному відбувається  вже у 

четвертій форманті, що говорить про нестабільність, нестійкість, 

експресивність мовлення при вживанні вигуків даної групи мовців. 

 

Отже, після проведеного нами  експериментального дослідження можна 

зробити декілька важливих висновків: 

1) Діапазон ЧОТ, виражений як у відсотках так і в півтонах, зростає 

від вищого класу до нижчого. Вузький діапазон ЧОТ у 

представників вищого класу підкреслює незмінність мовлення,  а 

більш широкий у представників нижчого класу – про раптову 

зміну їхнього мовлення. 

2) Інтенсивність мовлення зростає від мовців, яких ми віднесли 

вищого класу до нижчого. Знову ж таки, більш висока 

інтенсивність висловлювань мовцями нижчого соціального класу 

відображає їхню експресивність та невпевненість. У мовців ж 

вищого соціального класу середня максимальна інтенсивність 

мовлення є меншою, тому, можна зробити висновок, що 

представники вищого класу є більш впевненими та 

врівноваженими у спонтанному мовленні.  

3) тембральні характеристики 63,6% досліджуваних вигуків не 

залежать від приналежності мовців до тієї або іншої соціальних 

груп. Більшість з них вимовляють вигуки рівним голосом, а 

посилення звуку у всіх соціальних групах мовців відбувається у 

п’ятій форманті. 

 

Підсумовуючи сказане вище, слід зазначити, що за допомогою 

окреслених завдань нам вдалося здійснити систематизацію та узагальнення 

просодичних характеристик  вживання вигуків з урахуванням впливу на них 

соціального статусу, від якого залежить їх створення та реалізація.  
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В статье проанализировано влияние социолингвистического фактора на 

просодическое оформление спонтанной речи представителей разных 

возрастных групп до 20-ти лет, 20-40 и 40-60 лет, в частности на 

основании проведенного экспериментально-фонетического исследования 

рассмотрены особенности вариативности просодической организации 

неподготовленной речи в зависимости от социального статуса говорящих. 
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Ключевые слова: социальный статус, междометия, спонтанная речь, 

значение, диапазон ЧОТ,  интенсивность звукового материала. 

In the article the  influence of sociolinguistic factor is analyzed on prosodic 

registration of spontaneous speech  of representatives of different age-related 

groups till 20 years, 20-40 and 40-60 years, in particular, on the basis of the 

conducted experimentally-phonetic the features of variation of prosodic 

organization of unprepared speech are considered depending on social status of 

talkers. 

Кey words: social status, interjections, spontaneous speech, value, range of 

frequency,  and intensity of voice material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


