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Статтю присвячено вивченню вікових та ґендерних вимовних особливостей мовлення службовців Німеччини на 
сегментному рівні.

У праці описується варіативність системи вокалізму, яка проявлялася поряд із нормативним ще в декількох 
варіантах, що пов’язано з мовними (позиція голосного в слові, наявність / відсутність наголосу, характер консонант-
ного оточення) та позамовними (соціальна характеристика мовця, контекст спілкування) чинниками. Досліджено 
також вплив темпу мовотворення, підвищення якого спричинило появу асимільованих та редукованих варіантів. 
Аналіз реалізації голосних виявив такі їхні зміни, як кількісна та якісна (за ознакою підйому, за ознакою ряду, моно-
фтонгізація / дифтонгізація, лабіалізація / делабіалізація) редукції, а також елізії.

Варіативність системи консонантизму мовлення службовців Німеччини характеризувалася наявністю факуль-
тативних варіантів приголосних, що зумовлено послабленням контролю за формою мовлення з боку мовця. Під 
час аналізу позиційно і ситуативно зумовлених реалізацій приголосних зафіксовано зміни за такими ознаками: 
оглушення, одзвінчення, елізія, фрикатизація, палаталізація, веляризація, вокалізації [r], послаблення і навіть від-
сутність аспірації глухих проривних.

На численних прикладах у праці доводиться, що комунікативна спільнота службовців Німеччини володіє на 
вимовному рівні соціолектом, аннолектом та ґендеролектом, які характеризуються комплексом особливостей реа-
лізацій сегментного та суперсегментного складу німецької мови.

Порівняння мовленнєвої поведінки службовців у віковому та статевому ракурсі привело до висновку, що най-
менш варіативним є фемінолект старшого покоління службовців жіночої статі, а найбільш варіативним – маскуліно-
лект молодшого покоління службовців чоловічої статі. При цьому віко- та ґендерномаркованими виявилися не самі 
варіанти реалізацій фонологічних змінних, але також їхні кількісні характеристики.

Ключові слова: службовці Німеччини, ґендерна та вікова варіативність, фонологічна змінна, ситуація спілку-
вання.

The article is devoted to the study of age and gender pronunciation features of German employees on a segmental 
level.

The paper describes the variability of vocalism, which was niticed in addition to the normative in several other variants, 
which is related to linguistic (vocabulary position, presence / absence of accent, character of consonantal environment) 
and extra-linguistic (social characteristics of the speaker, context of communication). The influence of the speech tempo, 
which increased the appearance of assimilated and reduced variants, was also studied. Analysis of the implementation 
of the vowels revealed their changes, such as quantitative and qualitative (on the basis of a row, monophthongization / 
diphthongization, labialization / delabialization) of reduction, as well as elysium.

The variability of the system of consonantism of speech by German officials was characterized by the presence 
of additional consonants, which was caused by the weakening of the control over the form of speech by the speaker. 
During the analysis of positionally and situationally conditioned implementations of consonants, the following changes 
were recorded: stunning, numbness, elysium, frickatization, palatalization, velarization, vocalizations [r], weakening 
and even lack of aspiration of breath consonants.

Numerous examples in the paper prove that the communicative community of German employees possesses 
at a speaking level the sociolect, anolect and genderolect, which are characterized by a complex of features of realizations 
of segmental and super-segmental composition of the German language.

Comparison of speech behavior of employees in age and sex perspective has led to the conclusion that the least 
variant speech is the feminine of the older generation of employees and the most variant is the masculinoct of the younger 
generation of male employees. In doing so, age and gender markers revealed not only the variants of phonological 
variables, but also their quantitative characteristics.

Key words: German employees, gender and age variability, phonological variable, situation of communication.

Постановка проблеми. Сучасна фоности-
лістика досліджує мовлення індивіда в аспекті 
переключення мовного коду з літературної норми 
на розмовний варіант. Саме існування норми, її 

функціювання, порушення її передумовою виник-
нення таких протиставлень, як соціолект – анно-
лект – сексолект – ідіолект. Тобто для характерис-
тики мовлення службовців у фоностилістичному 
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аспекті потрібно не лише розглядати соціолектну 
варіативність вимови представників цієї соціаль-
ної групи, але і враховувати вплив на мовлення 
таких чинників, як вікова та статева належність 
інформантів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою ґендеру та віку в мовознавстві займа-
лися та продовжують це робити багато зарубіж-
них та вітчизняних дослідників. Свій вагомий 
внесок у дослідження цього питання зробили 
Ф. Айглер [1], Р. Бекер [2], Р. Гайслер [3], П. Екерт 
[4], Дж. Корбет [5], А. Пауелз [6], О.Д. Петренко 
[7], Л.О. Ставицька [8] та багато інших.

Постановка завдання. Дослідження віко-
вої та ґендерної вимовної варіативності у фоно-
стилістичному аспекті (у різних ситуаціях спіл-
кування) є надзвичайно важливим, оскільки 
виключно фонологічний підхід може дати спірні 
результати [9]. Так, наприклад, молода людина 
в офіційній ситуації спілкування говоритиме 
більш правильно, ніж у ситуації нестандартного 
інтерв’ю, щоб її саму сприймали більш серйозно. 

Визнаним є той факт, що вивчення мови та мов-
лення має проводитися не лише в аспекті абстрак-
тного коду, а і в аспекті їхнього активного вживання 
певною групою людей чи окремого індивіда. Саме 
тому в цьому дослідженні були вивчені і такі варі-
ації мовлення, як аннолект та ґендеролект служ-
бовців Німеччини, які також відрізнялися набором 
диференційних ознак на вимовному рівні.

Основним завданням під час вивчення фоно-
стилістичних особливостей було виявити 
та охарактеризувати вікові та ґендерномарковані 
особливості мовленнєвої поведінки мовців у ситу-
аціях офіційного та невимушеного спілкування.

Виклад основного матеріалу. Для проведення 
фоностилістичного експерименту та встанов-
лення змінних правил реалізації фонологічних 
змінних та їхніх варіантів у мовленні службовців 
різних статей (жінки та чоловіки) та різного віку 
(молодше та старше покоління) інформанти були 
поділені на чотири підгрупи:

І. 9 жінок віком 32–39 роки (далі – ЖМ);
ІІ. 16 жінок віком 42–57 років (далі – ЖС);
ІІІ. 8 чоловіків віком 31–38 років (далі – ЧМ);
ІV. 12 чоловіків віком 41–58 років (далі – ЧС).
Здійснивши порівняльний аналіз вимови 

службовців за ознакою статі та віку, були визна-
чені такі відмінності. Представники обох ста-
тей у наголошеній позиції у відкритих та закри-
тих складах вимовляли замість довгих голосних 
короткі. Особливо помітною була кількісна 
редукція довгих голосних у ситуації невимуше-
ного спілкування. 

У ситуації ОС мовлення всіх чотирьох груп 
характеризувалося низькими показниками варі-
ативності мовлення відносно вимовної норми. 
У системі вокалізму це були переважно варіанти 
ФЗ [a:], [a], [іː], [оː], [e:], [u:], [ə], які зазнали змін 
у таких напрямках:

 – кількісна редукція;
 – якісна редукція за ознакою підйому язика 

з високого та низького на середній;
 – якісна редукція за зміною ряду із заднього 

та переднього на середній;
 – елізія [ə]. 

На скорочення довгих голосних впливали не 
лише мовні (наголос, консонантне оточення, ін-, 
інтервокальна та ауслаутна позиції), але і такі екс-
тралінгвістичні чинники, як ситуація спілкування 
та статева приналежність мовця. У ситуації ОС 
мовлення жінок є більш стабільним, тобто менш 
варіативним стосовно вимовної норми порівняно 
з мовленням представників протилежної статі. 
Варто також зазначити, що чоловіки схильні не 
лише частіше вживати короткі голосні на місці 
довгих, а й вимовляти короткі голосні швидше.

У ситуації ОС мовлення жінок характеризу-
ється контрастом у вимові коротких та довгих 
голосних, а у вимові голосних чоловіками яскраво 
проявляється тенденція до якісної редукції за 
ознакою ряду та ступенем підняття язика. 

Проаналізувавши варіанти реалізацій диф-
тонгів у мовленні поділених за ґендерно-віковим 
принципом службовців, цікавим став той факт, 
що випадки редукції компонентів дифтонгів [aυ], 
[ y] були зареєстровані лише в мовленні чолові-
ків молодшого покоління. Фонологічні змінні цих 
дифтонгів ([ a], [ υ] та [ i]) в обстановці офіцій-
ної комунікації не використовувалися ні жінками, 
ні чоловіками старшого покоління, й кількісні 
характеристики таких змін у мовленні представ-
ників першої, другої та четвертої груп становили 
0%. А середній показник реалізації варіантів диф-
тонгів [ a], [ υ] та [Оi] інформантами третьої 
групи становив 5%.

Елізія звуків не властива офіційній ситуації 
спілкування. Проте в мовленні чоловіків у редун-
дантних відрізках мовленнєвого потоку голосні [ə] 
та [ε] випадають. Варіант [#] на місці редукованого 
[ə] в мовленні інформантів третьої та четвертої груп 
вживається приблизно в 18% випадків, а замість 
голосного [ε] – у 7% усіх реалізацій фонологічної 
змінної [ε]. Жіночому мовленню така реалізація 
в ситуації офіційної комунікації не властива.

Щодо вимови голосних [εː], [ε], [øː], [œ], [ ],  
[і], [у:], [у], [υ], то реалізація зареєстрованих 
у ситуації ОС варіантів цих фонологічних змін-
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них не виявила їхньої чіткої залежності від статті 
чи віку інформантів.

Досліджуючи аннолект та сексолект службовців 
у ситуації ОС, у системі консонантизму віко- та ген-
дерномаркованими виявилися такі варіанти ФЗ [R], 
як [α] та [#]. Кількісні характеристики цих варіантів 
вказують на те, що представники молодшого поко-
ління схильні частіше використовувати варіанти 
ФЗ [R], ніж представники старшого покоління.

Таким чином, проаналізувавши варіативність 
мовлення службовців, можна стверджувати, що, 
незважаючи на наявність розмовних форм у ситу-
ації офіційного спілкування, які стали характер-
ними для мовлення представників усіх чотирьох 
груп, вимова чоловіків є більш варіативною від-
носно вимовної норми. 

Фоностилістична варіативність мовлення най-
краще проявляється в контексті спонтанності 
та непідготовленості мовлення, тобто в контексті 
неофіційної комунікації. Дослідивши реалізацію 
голосних та приголосних у мовленні службовців 
різної статі та різного покоління в ситуації НС, були 
виявлені численні кількісні та якісні варіанти ФЗ. 

У системі голосних напрямок змін характери-
зувався централізацією звуків у мовленні пред-
ставників усіх груп. Віко- та ґендерномаркова-
ними на цьому етапі виявилися не самі варіанти 
реалізацій фонологічних змінних, а їхні кіль-
кісні характеристики. Для вимови різних звуків 
затрачається різна кількість зусиль, для економії 
яких мовці використовують редукцію. Чоловіки 
та жінки старшого та молодшого поколінь витра-
чають різну кількість зусиль для реалізації того 
чи іншого звука. Ці відмінності особливо помітні 
у вимові голосних у слабкій позиції в обстановці 
невимушеної комунікації. 

Різними частотними показниками голосні 
характеризувалися не лише в слабких формах. 
У сильній позиції довгі голосні, що знаходяться 
у крайніх точках трапеції голосних ([a:], [іː], [u:]), 
також показали різницю у відсотковому співвід-
ношенні реалізацій варіантів у мовленні інфор-
мантів жіночої та чоловічої статі молодшого 
та старшого поколінь. 

Стиль розмовної мови, який використовується 
мовцями в обстановці невимушеного спілку-
вання, характеризується вживанням великої кіль-
кості вставних слів та виразів. Унаслідок харак-
терної для жіночого мовлення експресивності 
в інформантів першої та другої груп у ситуації 
НС були зафіксовані випадки подовження голо-
сного у вигуках: nee [ne::], na ja [na'ja::], oh [o::]. 
У чоловічому мовленні така реалізація зафіксо-
вана не була.

Що стосується зворотного процесу – елізії 
звуків, яка є основною вимовною характеристи-
кою розмовного мовлення, то можна сказати, що 
реалізація фонологічної змінної [#] в мовленні 
інформантів чотирьох груп службовців відріз-
нялася середніми показниками використання. 
Найбільше випадків нульової реалізації звуків 
у ситуації НС, так само як і в ситуації ОС, зафіксо-
вано в мовленні чоловіків молодшого покоління. 
Найбільш консервативними щодо такого варіанту 
виявилися жінки старшого покоління.

Реалізація дифтонгів у мовленні службов-
ців Німеччини в ситуації НС характеризувалася 
широким варіативним рядом:

‒ [a υ] → [ a] → [ υ] → [ ] → [a];
‒ [ai] → [a] → [ε] → [#];
‒ [ y] → [ i] → [ ].
Для мовлення всіх інформантів було характер-

ним використання вказаних вище варіантів ФЗ 
дифтонгів. Середні показники реалізацій відріз-
нялися залежно від групи. Детально вивчивши 
середні показники варіантів ФЗ дифтонгів [aυ], 
[ai] та [ y], можна зробити висновок про те, що 
монофтонгізація дифтонгів частіше проявляється 
в мовленні інформантів ІІІ та IV груп, а отже 
є більш властивою чоловічому мовленню, бо 
чоловіки в ситуації НС, обираючи той чи інший 
варіант, майже повністю відмовляються від норми 
у вимові дифтонгів. 

Досліджуючи фоностилістичні відмінності 
чоловічого та жіночого мовлення службовців 
Німеччини, був зафіксований той факт, що для 
жіночої фонетики характерна більш виразна 
участь губ (порівняно з чоловічою артикуляцією 
тих самих губних звуків). Порівнявши кількісні 
характеристики лабіалізації та делабіалізації 
голосних у мовленні інформантів різних статей, 
можна зробити висновок про те, що в ситуації 
НС мовлення жінок характеризується більшою 
лабіалізацією голосних, а мовлення чоловіків, 
навпаки, – делабіалізацією. 

Найбільш широкою віковою та ґендерною 
варіативністю серед приголосних характеризу-
валися ФЗ глухих приголосних, приголосних [l], 
[n], [t], [x], [ç] в ауслаутній позиції та сонорного 
вібранта [R]. Для чоловічого мовлення в ситу-
ації НС було властиве одзвінчення глухих при-
голосних більше, ніж для жіночого. Реалізація 
варіантів ФЗ [R] у мовленні інформантів різни-
лася залежно від контексту комунікації. Якщо 
в ситуації ОС до вживання варіанту [α] на місці 
сонорного вібранта частіше зверталися чоловіки 
молодшого покоління, то в ситуації НС вокаліза-
ції приголосного надали перевагу представники 
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всіх груп службовців. А процент елізії [R] був 
більший у інформантів І та ІІІ груп. 

Процент випадків елізії приголосних в ан- 
та інлаутній позиції не показав розбіжностей 
у мовленні інформантів різних груп. Визначивши 
середні показники повної редукції кінцевого при-
голосного в ситуації НС, можна зробити висно-
вок, що кількісні характеристики елізії вищі 
в мовленні чоловіків (середній відсоток елізії кін-
цевого приголосного в мовленні чоловіків склав 
63%, а в мовлення жінок – 54%).

Визначивши фоностилістичні особливості 
мовлення службовців жіночої та чоловічої статі 
молодшого та старшого поколінь, можна дати 
характеристику мовленню кожної групи. 

Мовлення жінок старшого покоління в обох 
ситуаціях спілкування характеризувалося най-
меншими кількісними показниками фонологіч-
них змін. Жінки віком від 42 років є найбільш 
традиційними у виборі вимовних форм, тобто 
надають перевагу вимовній нормі. 

Мовлення чоловіків старшого покоління 
визначалося відносним дотриманням норми: 
інформанти цієї групи в ситуації ОС частіше, ніж 
жінки, порушували вимовний стандарт, але були 
більш традиційні у виборі вимовних форм, ніж 
чоловіки молодшого покоління. 

Мовлення жінок молодшого покоління харак-
теризується подвійністю відносно комунікатив-
ної ситуації. В офіційній обстановці спілкування 
вимова представників цієї групи схожа за кількістю 
та видом варіантів фонологічних змін на вимову 
жінок старшого покоління. У ситуації невимушеного 
спілкування жінки молодшого покоління, внаслідок 
неофіційності контексту комунікації, відходили від 
вимовних правил настільки, що їхнє мовлення ста-
вало схожим на мовлення чоловіків молодшої групи, 
які є «рекордсменами» за кількісними показниками 
фонологічних змін у ситуаціях і ОС, і НС. 

Вік є одним із основних екстралінгвістич-
них чинників, який визначає не лише соціальну 

роль мовця, але й характер його комунікатив-
ної поведінки. Дослідивши аннолект службов-
ців, ми встановили пряму залежність вікового 
покоління та варіанта вимови: з віком мовлення 
стає більш коректним. Така тенденція, скоріш за 
все, свідчить про те, що люди старшої генерації 
надають перевагу, особливо в ситуації ОС, тра-
диційності у виборі вимовних форм. Унаслідок 
отриманого мовного досвіду у вигляді освіти, 
соціальних норм та контактів, нормативний варі-
ант вважається більш престижним у цій віковій 
групі. І хоча в мовленні інформантів ІІ та ІV груп 
у ситуації НС наявні і достатньо поширені роз-
мовні форми, їхнє мовлення є більш консерватив-
ним порівняно з мовленням молодших службов-
ців, які більш лояльно ставляться до відхилення 
від правил кодифікованої норми.

Питання статевої належності новаторів вимов-
них змін неоднозначно трактується в лінгвіс-
тичній літературі. Що ж стосується мовлення 
службовців Німеччини, то, зважаючи на середні 
частотнi показники реалізацій фонологічних 
змінних у групах І, ІІ, ІІІ, ІV, можна стверджувати, 
що в більшості випадків нововведення належать 
чоловікам молодшого покоління. 

Висновки. Під час проведеного дослі-
дження, була виявлена залежність фонетичних 
явищ (реалізації фоностилістичних змінних 
та вибору інтонаційного контуру) не лише від 
ситуативних чинників – параметрів комуні-
кативної ситуації, а й від двох демографічних 
чинників – ґендерного та вікового. У зв’язку 
з більшою адаптованістю чоловіків до природ-
них артикуляційних процесів головною від-
мінною ознакою мовлення жінок та чоловіків 
стала швидкість мовлення, внаслідок якої голо-
сні зазнали різних видів змін. Таким чином, 
проаналізувавши варіативність мовлення служ-
бовців, можна стверджувати, що вимова молод-
шого покоління чоловіків є більш варіативною 
відносно вимовної норми. 
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