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ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ РЕКЛАМИ АВТОМОБІЛІВ
У статті розглянуто особливості англомовної реклами автомобілів як визначального фактора впливу
на рівень їх продажу. Розкрито відмінності між термінами "інтонація" та "просодія" в англійській
мові. Досліджено ритм, мелодику, тембр – невід’ємні складові просодичної організації реклами як
важливого мотиваційного регулятора ринкового попиту. Установлено та проаналізовано
закономірності формування просодії в рекламних роликах автомобілів.
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток засобів масової інформації та їх вплив на людську
діяльність актуалізував лінгвістичні дослідження дискурсів мас-медіа, бо останні, інформуючи про
сучасні події, одночасно формують моделі суспільної поведінки і способу життя. Серед найпоширеніших
жанрів масової комунікації виокремлюють рекламний дискурс – комунікативну подію в галузі реклами
та її інтерпретацію з урахуванням вербального та невербального контекстів [1: 317]. Специфіку
рекламного дискурсу вивчали маркетологи (Ф. Котлер, Дж. Боуен), культурологи (В. Н. Щербіна,
В. І. Постовалова), політологи (О. І. Шейгал, О. В. Волоскова), фахівці в галузі міжкультурної
комунікації (Т. В. Каїнова, Ю. Б. Кузьменкова). Науковці не оминають своєю увагою психолінгвістичний
(Н. А. Алмаєв, О. В. Нагорна) та соціолінгвістичний (К. Л. Бове, А. Дейян) аспекти рекламного дискурсу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мовознавці детально аналізують окремі компоненти,
параметри (О. Є. Ткачук-Мірошниченко) та частини рекламного тексту (Н. С. Лиса); його стилістичні
(Н. А. Хімуніна), когнітивні (О. В. Анопіна, О. С. Іванова), фонетичні (А. І. Демчук) особливості.
Просодичні характеристики реклами досліджували Є. С. Стрєльнікова, О. Г. Сомова, І. О. Лисичкіна,
А. А. Калита, О. М. Алексієвець, Т. В. Янчева, Н. І. Задоріжна.
Хоча вітчизняні науковці (А. О. Ворначев [2], Н. Ю. Георгієва [3], Ю. М. Захарова [4], Л. С. Козуб [5],
І. В. Красовська [6]) провели низку експериментальних досліджень просодичних особливостей
англомовних текстів, проблема інтонації рекламного дискурсу в мові залишається відкритою і заслуговує
на особливу увагу. З огляду на це, тема, що передбачає аналіз інтонаційних особливостей рекламного
дискурсу та їх функціонування в англомовному суспільстві, є актуальною.
У межах даної наукової розвідки дискурсна просодія розглядається як засіб оформлення усної
реалізації дискурсу, рівноправними компонентами якої є акцентуація, інтонація і ритм.
Об'єкт дослідження  англомовний телевізійний рекламний дискурс.
Предмет дослідження – інтонаційні особливості англомовного рекламного дискурсу (на прикладі
реклами автомобілів).
Мета статті  дослідити особливості мелодичних контурів, темпоральні характеристики, ритмічну
організацію англомовної телереклами.
Завдання дослідження:

добір рекламних роликів для аналізу;

аудитивний аналіз мелодики, темпоральних та динамічних характеристик висловлювань.
Останнім часом поняття "просодія" набуло в науці широкого визнання. Лінгвісти тлумачать цей термін
по-різному. Так, А. М. Антипова виділяє дві діаметрально протилежні позиції. Перша точка зору
розмежовує поняття просодії й інтонації. Друга точка зору на просодію багато в чому переплітається з
розумінням інтонації як багатокомпонентної єдності. Іншими словами, компоненти інтонації розглядаються
як "складний комплекс просодичних елементів" і фактично ототожнюються з просодією, під якою
розуміють систему вимови наголошених і ненаголошених, довгих і коротких складів у мовленні [7: 20].
М. А. Соколова, К. П. Гінтовт, І. С. Тихонова та Р. М. Тихонова виділяють три просодичні
компоненти інтонації – висоту тону, гучність і темп. На їх думку, немає достатніх підстав розглядати
тембр в одному ряду з названими компонентами. До того ж, учені ще недостатньо дослідили тембр із
точки зору його матеріальної форми та лінгвістичної функції. Як відзначають автори, термін "просодія"
включає в себе ці три просодичні елементи й замінює термін "інтонація". Узагалі термін "просодія"
широко використовується в лінгвістичній літературі, не викликає різночитань і, отже, є більш
адекватним. Серед просодичних властивостей науковці виділяють: гучність, швидкість висловлювання й
ритм. Відтак однією з основних характерних особливостей, що розмежовують стиль на просодичному
рівні, є акцентуація семантичних центрів [8: 136].
В. Ю. Паращук відзначає, що інтонаційне оформлення висловлювання або ж інтонація – комплексна
єдність, сформована значними варіаціями: 1) тону, 2) гучності (сили вимовляння) і 3) темпу (тобто
швидкості мовлення та розстановки пауз). Таким чином, поняття просодії та інтонації співвідносяться, як
більш загальне (просодія) й один із компонентів загального (інтонація). Чимало іноземних фонетистів
обмежують формальне визначення просодії винятково тональними змінами. Проте у процесі зв'язного
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непідготовленого мовлення всі ці компоненти функціонують у єдності, хоча очевидна перевага надається
тоновому параметру [9: 193].
Важко не погодитися з А. А. Калитою, яка вважає, що інтонація здатна змінити смисл висловлювання
за рахунок взаємодії частотних і темпоральних характеристик. Крім того, залежно від ситуації
спілкування, потреб комунікації та намірів мовця, ті чи інші компоненти інтонації можуть набувати
провідної ролі у вираженні смислу емоційного висловлювання [10: 117].
У своїй розвідці ми вивчали просодичні особливості саме англомовної автомобільної реклами, тому
що на даному етапі в середовищі численних компаній-виробників автомобілів відбувається жорстока
конкуренція і переможе на ринку збуту той, хто засобами реклами зможе майстерно вплинути на
потенційного покупця.
У тексті автомобільних рекламних повідомлень міститься багатий комплекс просодичних засобів
впливу. Важливу роль відіграє ритм, здатний виражати певні емоційно-експресивні конотації, а також
безпосередньо впливати на психічні реакції людини. Так, монотонний ритм спрямований на навіювання
уявлень про унікальні можливості й характеристики рекламованого товару:
Re-Imagined | re-inspired | re-invigorated. ||
┴─┴─┴─┴┴─┴─┴─
У свою чергу, плавний ритм спрямований на щирість у рекламному тексті, апелюючи до емоцій
реципієнта:
A car | designed| with a singular | purpose.||
─┴─┴──┴──┴─
Динамічний ритм викликає особливу увагу до повідомлюваного:
Introducing | the new| 911| Carrera. ||
┴──┴┴─┴─┴─┴─
Крім того, повторюючись у межах рекламного ролика, у початкових та кінцевих синтагмах ритм
своєрідно обрамлює усний текст, поєднавши його в неподільне ціле.
Одним із найважливіших виражальних засобів при створенні рекламних текстів є пауза. У рекламі
автомобілів виокремлюємо предикувальні паузи, пов’язані з тема-рематичним членуванням речення, й
риторичні паузи, використовувані з метою не тільки донести до аудиторії інформацію, що міститься в
тексті, але й впливати в емоційному плані [11].
Предикувальна пауза в рекламі автомобілів часто передує назві автомобіля, наприклад:

There’s a funny thing | about the Porshe|| [12].

Driving. | Pleasure. | BMW. || [13].
Риторична пауза створює ефект несподіванки: Porshe ||There is no| substitute|| [14].
У таких випадках інтонація виконує психологічну функцію – організовує мову в одиниці, котрі легше
сприймати та запам'ятовувати.
Відхилення від правил уживання інтонаційних тонів – дуже поширене явище в рекламному дискурсі.
Розглянемо автомобільну рекламу позашляховиків фірми "Cadillac": "Re-imagined, re-inspired, reinvigorated. All designed to reignite the soul. The All-New 2010 SRX. The Cadillac of Crossovers" [15].
Re-i magined | re-in spired | re-in vigorated||

Дана інтонаційна єдність складається із трьох інтонаційних груп, розділених незаповненою короткою
паузою, що є однією із характеристик зв'язного емфатичного мовлення. Тут наявний виняток із правил
уживання висхідного тону в реченнях із перерахуванням (зазвичай усі елементи перерахування, окрім
останнього, повинні мати висхідний тон), і де використовується низхідний тон, котрий у цьому випадку
має на меті наголосити на кожній із перелічених якостей нового автомобіля. Як відомо, фрази, в котрих
вжито даний ядерний тон, звучать категорично, спокійно, впевнено, завершено.
У цьому рекламному ролику диктор вміло видозмінює і темп мовлення. Частина "Re-imagined |reinspired | re-invigorated||. All designed to reignite the soul" вимовляється досить повільно, потім "The All-New
2010 SRX" із більшою швидкістю, і "The Cadillac of Crossovers" знову сповільнено. Таким чином, за
допомогою варіювання темпу підкреслюються найважливіші частини висловлювання. Більш того, в
аналізованій рекламі використовується тембр чоловічого голосу, бо цей тембр асоціюється з довірою та
впевненістю, а багато рекламних роликів неабиякою мірою зобов'язані своїм успіхом саме тембру голосу.
У наступному рекламному ролику викликає інтерес варіювання темпу мовлення, який залежить від
змісту висловлення, емоційного настрою мовця, життєвої ситуації. Уповільнення темпу мовлення та
вищезгадані ядерні тони були навмисне використані промовцем для виділення важливої частини
інформації рекламного тексту.
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"There are vehicles that certainly suggest you new never ride. And then there are automobiles which
probably proclaim it. Proclaim your arrival at Bentley Pasadena" [16].
Розглянемо інтонаційну шкалу останнього речення: "Pro claim| your a rrival | at Bentley
Passadena||"

Через значне уповільнення темпу речення, представлене трьома інтонаційними групами, розділеними
незаповненими короткими паузами (це притаманно зв'язному емфатичному мовленню), а простий ритм і
дрібне членування на ритмогрупи полегшують сприйняття рекламного повідомлення та допомагають їх
швидкому запам’ятовуванню в умовах смислової компресії. Аналіз мелодики рекламного ролика
показує, що і в першій, і в другій групах вживається низхідний тон, а в третій – висхідно-низхідний тон,
які спрямовані на виділення важливої частини інформації рекламного ролика.
Наше дослідження виявило таку закономірність стосовно темпу: фонова інформація реклами
вимовляється швидко, характеристика товару, його основні риси, переваги – повільніше, а сама назва
товару або рекламованого продукту вимовляється ще повільніше, і практично завжди виділяється з обох
боків паузами.
Діаграма 1. Відношення темпу різних смислових частин реклами

назва товару
темп

характеристика

фонова інформація
0

2

4

6

У діаграмі схематично зображено співвідношення темпу до різних смислових частин реклами. Ми
взяли 5 секунд рекламного часу й показали кореляцію об'єму інформації, яка вимовляється за 5 секунд.
Розглянемо це на прикладі автомобільної реклами:
"Re-Imagined, /re-inspired, /re-invigorated.// All designed to reignite the soul. /The All-New 2010 SRX./ The
Cadillac of Crossovers//"
"The Cadillac of Crossovers" – назва товару. "Re-Imagined, re-inspired, re-invigorated" – характеристика
товару. "All designed to reignite the soul. The All-New 2010 SRX" – фонова інформація. Попри те, що за
обсягом ці частини абсолютно різні, на вимову кожної із них витрачено відносно однаковий час.
Яскрава особливість англомовного рекламного дискурсу – використання коротких синтагм, що легше
сприймаються та запам'ятовуються: "Re-imagined, re-inspired, re-invigorated". Хоча поширені синтагми
містять більше інформації, однак вони складніші для запам'ятовування й застосовуються рідше.
It’s a funny thing about a Porsche.
There is the moment you want one.
There is the moment you first own one.
From its first day on the road over forty years ago.
Аудитивний аналіз показав, що англомовному дискурсу телереклами автомобілів притаманний
простий ритм, бо більшість ритмогруп, які його складають, є простими одно- та двоскладовими.
У рекламних повідомленнях спостерігається тенденція до зменшення загальної швидкості ритмофраз,
особливо в інтродуктивному та узагальнюючому конституентах.
Здійснивши аудитивне дослідження експериментального матеріалу, ми з'ясували, що нав’язаний
адресантом темп, варіативність якого корелюється зі змістом повідомлення, сприяє адекватному
розумінню семантичної домінанти дискурсу телереклами й водночас ефективно впливає на адресата.
Результати перцептивного дослідження дозволили визначити специфіку просодичної організації
англомовного дискурсу телевізійної реклами: поширеність спадного мелодійного контуру, домінування
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усічених шкал зі спадними термінальними тонами, які використовуються в англійському мовленні для
інформування й переконання.
Отже, дискурсу телевізійної реклами властиві підготовленість, ретельна спланованість і прагматична
спрямованість, тому в його організації особливого значення набувають комунікативні стратегії, серед
яких виокремлюється просодія – домінуючий засіб оформлення комунікативного наміру в усній
реалізації дискурсу.
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Матеріал надійшов до редакції 13.03. 2013 р.
Гаращук К. В. Просодические особенности англоязычного дискурса рекламы автомобилей.
В статье рассматриваются особенности англоязычной рекламы автомобилей как значимого фактора,
который влияет на уровень их продаж. Раскрыты различия между терминами "интонация" и
"просодия" в английском языке. В статье исследуются ритм, мелодика, тембр, являющиеся
неотъемлемыми составными частями просодической организации рекламы как важного
мотивационного регулятора рыночного спроса. Установлены и проанализированы закономерности
формирования просодии в рекламных роликах автомобилей.
Garashchuk K. V. Prosodic Peculiarities of the English Car Commercials Discourse.
The article deals with the peculiarities of the English discourse in the car commercial as a significant influential
factor in the automobiles sales rate. The difference between the terms "intonation" and "prosody" in English is
highlighted. The article investigates rhythm, melody, timbre, being an integral part of the commercial prosodic
organization, as one of the most important motivational incitements of the market demand. The consistent
patterns of the prosodic organization formation in the car commercials have been determined and analyzed.
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