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У статті на основі наявного в лінгвістиці теоретичного та емпіричного знання про актуалізацію художніх прозових 
творів з’ясовано тональні характеристики інваріантної інтонаційної моделі англомовних міських статично-динаміч-
них пейзажних описів. У ході проведення аудитивного аналізу розглядуваного виду міських пейзажних описів на 
матеріалі творів Д. Брауна «Ангели і демони» (2003), Ч. Дікенса «Різдвяні історії» (1994), С. Кінга «Зелена миля» 
(2007), А. Крісті «Вони приїхали до Багдаду» (2004) досліджувалися такі тональні характеристики інваріантної інто-
наційної моделі статично-динамічних описів міста: тональний рівень такту, функціонування типів шкал, терміналь-
них тонів, тонального діапазону, розподіл тональних інтервалів між інтоногрупами й між ділянками інтонаційного 
контуру кожної з них. У результаті здійсненого аудиторами-фонетистами аналізу запропонованих статично-дина-
мічних фрагментів були виявлені такі тональні параметри інваріантної інтонаційної моделі досліджуваних описів 
міста: середній підвищений і висхідний такт; усічена, поступово спадна ступінчаста шкала і поступово спадна сту-
пінчаста шкала з порушеною поступовістю; низький і середній спадний термінальні тони; звужений тональний діа-
пазон на статичних ділянках та середній, розширений і широкий – у динамічних частинах; нульовий тональний 
інтервал між інтоногрупами та на всіх ділянках інтонаційного контуру. Тональна підсистема є вагомою складовою 
частиною інваріантної інтонаційної моделі міських статично-динамічних пейзажних описів, яка уможливлює безпо-
милкове відокремлення прослуханих фрагментів від описів інших типів та видів.

Ключові слова: аудитивний аналіз, міські статично-динамічні пейзажні описи, інваріантна інтонаційна модель, 
тональний рівент такту, шкала, термінальний тон, тональний діапазон, тональний інтервал.

The article deals with the analysis of the existing in linguistics theoretical and empiric knowledge about prose works’ 
actualization as the basis to find out the tonic features of English urban static-and-dynamic landscape descriptions’ 
invariant intonation pattern. During auditory analysis of the urban landscape descriptions from “Angels and Demons” 
(2003) by D. Brown, “The Christmas Books” (1994) by Ch. Dickens, “The Green Mile” (2007) by S. King, “They Came 
to Baghdad” (2004) by A. Christie the following tonic features of urban static-and-dynamic landscape descriptions were 
studied: tonic level of the head; functioning of scale types, terminal tones, tonic range; distinguishing of tonic intervals 
on the boundary of intonation groups and segments of their intonation contour. The auditory analysis of the given static-
and-dynamic fragments, made by phoneticians, resulted in distinguishing the following tonic parameters of the invariant 
intonation pattern of urban landscape descriptions under study: medium and raised ascending head; one-set scale, 
gradually descending stepping scale and gradually descending stepping broken scale; low and medium falling terminal 
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tone; narrowed tonic range in static parts and the medium, broadened and broad tonic range in dynamic parts; zero tonic 
interval on the boundary of intonation groups and segments of their intonation contour. The tonic subsystem is a crucial 
integral part in the invariant intonation pattern of English urban static-and-dynamic landscape descriptions. It enables 
correct distinguishing of the actualized fragments from descriptions of other types and kinds.

Key words: auditory analysis, urban static-and-dynamic landscape descriptions, invariant intonation pattern, tonic 
level of the head, scale, terminal tone, tonic range, tonic interval.

Постановка проблеми. Одним із актуальних 
аспектів лінгвістичних досліджень сучасності 
є вивчення інтонації реалізованих художніх тво-
рів, оскільки саме усна актуалізація здатна впли-
вати на більш повне сприйняття твору читачем. 
Крім того, актуальність даного досліждення виті-
кає з необхідності доповнити й поглибити раніше 
отримані результати вивчення описів, й пейзаж-
них описів зокрема, на матеріалі англомовних 
прозових творів. 

Постановка завдання. Отже, метою даної 
праці є встановлення тональних характеристик 
інваріантної інтонаційної моделі актуалізації 
англомовних міських статично-динамічних пей-
зажних описів. Тому завданням даної статті є про-
ведення аудитивного аналізу вищезгаданих опи-
сів аудиторами-фонетистами.

Виклад основного матеріалу. Дослідники 
розглядають пейзажний опис як окрему комуніка-
тивно-мовленнєву форму тексту 2; 10, якій при-
таманні певні лексичні 1, с. 50–54; 3, с. 51–56; 4; 
12, граматичні 6, с. 75–77; 11, с. 5–13 й сти-
лістичні 9, с. 52–55; 11, с. 5–13; 12 характерис-
тики. При цьому, аналізуючи літературознавчі 
наукові джерела 5; 13, було встановлено різно-
векторність критеріїв виділення описів природи, 
що викликало певні труднощі у визначенні даного 
виду описів. Тому задля здійснення адекватного 
аудитвиного аналізу була розроблена робоча 
класифікація пейзажних описів 7, с. 165–169, 
а також методика проведення експериментально-
фонетичного дослідження 8, с. 161–165, згідно 
з якими було здійснено аудитивний аналіз англо-
мовних міських статично-динамічних пейзажних 
описів (далі СДМО).

Результати аналізу руху тону на першому 
наголошеному складі шкали міських описів при-
роди свідчать, що середній підвищений і висхід-
ний тональні рівні такту є найрекурентнішими 
у СДМО. Наприклад: рівні такту є найрекурентнішими у СДМО. Наприклад: " No /fog, no /mist;

clear, /bright, jovial, stirring,  cold; |  \cold, piping for the blood to  dance to;|

Golden  /sunlight; Heavenly /sky;  \sweet fresh air;  \merry bells.|| Oh, \glorious! ||
\Glorious! ||" 16, с. 72.
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лена закономірність пояснюється тим, що висхід-
ний такт у поєднанні зі спадним тоном у завер-
шенні інтонаційної групи (далі ІГ) сприяє пере-
дачі динамічності опису й позначає перехід від 
статичної до динамічної частини. Ці види такту 

маніфестують ІГ, які містять нову думку або 
є динамічною ділянкою СДМО та можуть бути 
інформаційними або емоційними центрами опи-
сів. При цьому СДМО характеризуються незна-
чним збільшенням долі середнього зниженого 
різновиду. 

У СДМО наявні усічена й повна шкали, серед 
різновидів якої найчастотнішими є поступово 
спадна ступінчаста і поступово спадна ступін-
часта з порушеною поступовістю шкала, влас-
тива здебільшого описам із високим рівнем емо-
ційно-прагматичного потенціалу (далі ЕПП), що 
сприяє інтенсифікації семантично вагомих лек-
сем та передачі кульмінаційних моментів опису, 
підвищуючи таким чином ступінь його емо-
ційності. Дані щодо частоти актуалізації типів 
шкал у СДМО вказують на високу рекурентність 
поступово спадної ступінчастої шкали (48,66%) 
і поступово спадної ступінчастої шкали з пору-
шеною поступовістю (40,85%). При цьому посту-
пово спадна ступінчаста шкала властива статич-
ним ділянкам, у той час як висока частотність 
поступово спадної ступінчастої шкали з поруше-
ною поступовістю в динамічних частинах сприяє 
підвищенню рівня ЕПП міських пейзажних опи-
сів за рахунок її поєднання з модифікаціями гуч-
ності й темпу, складним ритмом, розширенням 
тонального діапазону (розширений → широкий), 
перепадами тонального інтервалу на ділянках 
інтонаційного контуру. На зростання динаміки 
описів також впливає й оформлення окремих ІГ 
усіченою шкалою, яка домінує саме в динаміч-
них частинах аналізованих описів, де вона у спо-
лученні з модифікаціями темпу сприяє передачі 
їх емоційної напруги та зростання рівня їхнього 
ЕПП. 

Щодо ролі термінального тону в оформленні 
СДМО, то тут зафіксовано переважання низь-
кого (41,46%) й середнього (14,63%) спадних 
тонів. Зареєстровано також ІГ, оформлені низь-
ким висхідним термінальним тоном (14,63%). 
Наприклад: (14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses, human beings were all shrouded in a thick

brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 
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частини опису. 

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses, human beings were all shrouded in a thick

brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 
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тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite
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тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 
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shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed
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progress.|| Palm trees, houses, human beings were all shrouded in a thick

brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 
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progress.|| Palm trees, houses, human beings were all shrouded in a thick

brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 brown 

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses, human beings were all shrouded in a thick

brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 Початок 
цього опису є статичним, що підтверджується 
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його інтонаційним оформленням з переважанням 
спадного тону та його різновидів з малою швид-
кістю зміни руху тону в завершенні ("Young 
Mister Shrivenham

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 of the British Embassy

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed
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thick
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гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 
shifted fromone  foot to the other

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 
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(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy
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brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 as the plane zoomed

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 over  Baghdad 
\aerodrome. ||), які поєднуються з плавним рит-
мом, помірними темпом і гучністю, а також 
середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ 
цієї ділянки опису відокремлюються короткими 
паузами, довшими, ніж у динамічній частині. 
Динамічна частина аналізованого опису позна-
чається чергуванням різновидів низького і висо-
кого спадного тонів. Переважання низького спад-
ного тону чергується з високим його різновидом, 
передаючи таким чином вирування бурі в пустелі. 
Динаміка стихії передається модифікаціями гуч-
ності (помірна → підвищена) й темпу (помір-
ний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 
Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей 
оформлено різними алотонами висхідного тону. 
Виділення спеціальним підйомом слова-інтенси-
фікатора quite у сполученні з лексемою suddenly 
дозволяє передати раптовість початку бурі в пус-
телі та її динаміку, що сигналізує про перехід від 
статичної до динамічної частини опису. 

Крім того, спадно-висхідний тон, притаман-
ний лише СДМО, у сполученні з модифікаціями 
гучності й темпу передає натяк на приховану 
інформацію, подальше несподіване розгортання 
опису та привертає увагу слухача до переходу від 
одного стану природи до іншого. Підтвердженням 
цьому слугує такий приклад: " The next \day

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 was 
the thickest \yet, | and the last of our strange October 
\heat.|| Thunder was rumbling in the /west | I came 
to \work,

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 and the dark clouds were beginning 
to stack \up there.|| They moved /closer

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 as the  
\night came /down,

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 and we could see blue-
white forks of \lightning

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 jabbing \out of them.|| 
There was a tor\na/do

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 in Trapingus \County

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 
around \ten that /night | –it killed four \/people

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 
and tore the roof off the livery /stable in \Tefton | – 
and vicious thunder/storms

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 and gale-force /winds 

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 at Cold \Mountain.|| Later it seemed to /me

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 as 
if the very \heavens

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 had protested the bad death 
of Eduard Dela\croix.||" [17, с. 277]. В аналізова-
ному описі низьким спадно-висхідним термі-
нальним тоном виділено ініціальну ІГ, де опи-
сується стихійне лихо – торнадо (There was a tor 
\na /do

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

) і дається натяк на загрозу катастрофи. 
Крім того, спадно-висхідний тон розглядається 
як засіб підвищення емоційного насичення ІГ. 
Подальший опис розвитку природного катаклізму 
оформлено спадно-висхідним тоном: високим 

спадним тоном на початку термінальної ритмо-
групи ( ten… night, livery stable) й низьким 
висхідним у її завершенні, що привертає увагу 
слухача до страшних деталей в описі розгулу сти-
хійного лиха. Незвичайні погодні умови жовтне-
вої ночі, страшні наслідки бурі підкреслюються 
виділенням спеціальним підйомом семантично 
важливих лексем (…it killed four people; …
and the last of our strange October heat), що 
підсилює рівень його емоційної напруги. Описані 
вище особливості функціонування спадно-висхід-
ного тону, виділення слів спеціальним підйомом 
у поєднанні з модифікаціями темпу (помірний → 
прискорений) дозволяють кваліфікувати ділянку 
з описом торнадо як кульмінаційну. Опис стихій-
ного лиха та його наслідків передує подіям, що 
розгортаються в камері, де здійснюється смертна 
кара. Змальована картина природної катастрофи 
ніби натякає на подальший трагічний розвиток 
сюжетних подій, чому сприяють також і перепади 
гучності від помірної до зниженої і темпу від 
помірного (Later it seemed to me

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 as if the very \
heavens

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

) до сповільненого в останньому реченні 
опису (had protested the bad death 

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 of Eduard 
Dela croix.||). Крім того, в інтонаційній струк-
турі речення (There was a tor \na /do

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 in Trapingus 
\County

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

; …around \ten that /night –| it killed 
four people

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

) зафіксовано інтонаційний пара-
лелізм, який полягає в тому, що ІГ, оформлені 
спадно-висхідним термінальним тоном, переду-
ють ІГ із низьким висхідним тоном, що забез-
печує зв’язність цього СМО, тому кульмінаційні 
ІГ, незважаючи на модифікації темпу й гучності, 
органічно сприймаються слухачами. В аналізова-
ному описі торнадо всі повнозначні слова виділені 
приблизно однаковим ступенем фразового наго-
лосу, що підсилює враження тісного зв’язку між 
описом стихійного лиха і стратою засудженого. 
Особливості інтонаційного оформлення наведе-
ного прикладу дозволяють визначити рівень його 
ЕПП як високий.

За результатами аналізу тонального діапазону 
в інтонаційній структурі СДМО зареєстровано 
найвищі показники (33,34%) звуженого тональ-
ного діапазону, зафіксованого на їхніх статичних 
ділянках, у той час як середній (22,23%), розши-
рений (50,00%) і широкий (16,67%) маркують 
динамічні частини. Розширення або звуження 
тонального діапазону в поєднанні з іншими про-
содичними параметрами (перепадами тональ-
ного інтервалу на різних ділянках інтонаційного 
 контуру, оформлення ІГ різними за тональним 
рівнем і конфігурацією термінальними тонами, 
модифікаціями гучності й темпу) сприяє під-
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вищенню чи зниженню рівня ЕПП. Зростанню 
динамічності слугують розширений і широкий 
тональний діапазон та значно нижча частота 
середнього й звуженого – в динамічних частинах 
СДМО. Як бачимо, загальною тенденцію актуалі-
зації тонального діапазону є його залежність від 
ступеня емоційності й статично-динамічної домі-
нанти міських описів.

Серед розмаїття тональних інтервалів на 
стику ІГ зареєстровано високу частоту нульового 
тонального інтервалу між ІГ, невелику перевагу 
(57,57%) на статичних ділянках СДМО. Такий 
тональний інтервал забезпечує, насамперед, 
зв’язність тексту пейзажних описів. Це особливо 
характерно для СДМО, де в одному описі поєд-
нуються статичні й динамічні частини з переті-
канням одного стану в інший. Крім того, СДМО 
притаманні нижчі числові показники позитив-
ного розширеного (3,70%) й середнього (7,41% на 
динамічних ділянках) міжсинтагменних інтерва-
лів. Цей інтервал маніфестує перехід від статики 
до динаміки або ж фіксується на стиках між ІГ, де 
кожна наступна семантично вагоміша ІГ оформ-
люється високими й середніми спадними тонами, 
та наступних ІГ, тональний рівень початку яких 
є середнім підвищеним або високим. Розширення 
або звуження тонального інтервалу зазвичай під-
вищує рівень емоційного насичення опису в ком-
бінації з помірними темпом і гучністю, переда-
ючи закінченість думки. Середній негативний 
тональний інтервал зафіксовано переважно між 
ІГ статично-динамічних (9,09% – на статичних 
і 22,08% – на динамічних ділянках) міських опи-
сів, де цей тональний інтервал реалізується на 
стиках ІГ, оформлених висхідним тоном та низь-
ким рівнем початку наступних ІГ. Широкий нега-
тивний тональний інтервал у СДМО маніфестує 
перехід від статики до динаміки і підвищує рівень 
їх ЕПП, що прослідковується на такому прикладі: 
" The  view 

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 was staggering.|| Like an ocean 
on fire,| the red-·tiled rooftops of Rome 

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 
spread out be fore him,

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 glowing in the scarlet 
sunset.|| From that /spot,

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 for the first time in 
his life,

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 Langdon saw beyond the   pollution

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 and  traffic of /Rome

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 towards \ancient roots.|| 
Cita di Dio –| the city of God.||  Squinting 
into the \sunset

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 Langdon \scanned the \rooftops

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 
for a \church steeple

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 or bell-tower.|| But as he 
looked farther and →farther

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 towards the ho\
rizon

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 he saw nothing.||" [14, с. 190]. У цьому 
уривку зафіксовано широкий негативний між-
синтагменний інтервал (From that /spot,

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

 for 
the first…), який у поєднанні з низьким спадним 
термінальним тоном і помірним темпом допо-

магає передати позитивні емоції, що пережи-
ває головний герой роману під час споглядання 
величного Риму. Захоплення, подив від побаче-
ного, проникнення в історичне минуле мегапо-
лісу, окрім зафіксованого тонального інтервалу на 
стику ІГ, передаються комбінацією й інших інто-
наційних параметрів. Так, захоплення від спогля-
дання Риму з висоти у червоному світлі заходу 
сонця передається спадними тонами з малою 
швидкістю зміни їх напрямку і форми (наприклад, 
низький спадний тон з висхідним рухом на ядер-
ному складоносієві sunset та низьким рівним 
затактом). Термінальний тон такої конфігурації 
зареєстровано й в інших ІГ аналізованого уривку  
( rooftops; bell-tower), де він виконує емотивну 
функцію. На рівень емоційності опису Вічного 
міста впливає й наявність двох кінетичних тонів 
у межах однієї ІГ (…Langdon saw be`yond 
the `pollution

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

; …`Squinting into the `sunset

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

; 
…Langdon `scanned the `rooftops

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

), одним із 
яких є вище описаний різновид спадного тону. 
Підвищенню емоційного забарвлення цього 
опису сприяє розширений тональний інтервал 
на стику різних ділянок інтонаційного контуру 
в межах однієї ІГ (…he saw nothing

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

; …Cita 
di Dio –| the city of God

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

) у поєднанні з моди-
фікаціями темпу від помірного (Cita di Dio –|) 
до сповільненого (the city of God

(14,63%). Наприклад: "Young ·Mister Shrivenham of the British Embassy

shifted fromone foot to the other and gazed upwards as the plane zoomed

over Baghdad \aerodrome.|| There was a considerable dust-storm  in

progress.|| Palm trees, houses,      human beings were all shrouded in a 
thick
brown haze.|| It had come on quite suddenly ||" 15. Початок цього опису є

статичним, що підтверджується його інтонаційним оформленням з 

переважанням спадного тону та його різновидів з малою швидкістю зміни руху 

тону в завершенні (Young Mister Shrivenham of the British Embassy shifted from

one  foot to the other and gazed upwards  as the plane zoomed  over

Baghdad \aerodrome.||), які поєднуються з плавним ритмом, помірними темпом і

гучністю, а також середнім тональним діапазоном. Крім того, ІГ цієї ділянки 

опису відокремлюються короткими паузами, довшими, ніж у динамічній 

частині. Динамічна частина аналізованого опису позначається чергуванням 

різновидів низького і високого спадного тонів. Переважання низького спадного 

тону чергується з високим його різновидом, передаючи таким чином вирування 

бурі в пустелі. Динаміка стихії передається модифікаціями гучності (помірна 

→ підвищена) й темпу (помірний → прискорений), стакатоподібним ритмом. 

Перелік засипаних піском дерев, будівель, людей оформлено різними алотонами 

висхідного тону. Виділення спеціальним підйомом слова-інтенсифікатора quite

у сполученні з лексемою suddenly дозволяє передати раптовість початку бурі в 

пустелі та її динаміку, що сигналізує про перехід від статичної до динамічної 

частини опису. 

) та зниже-
ною гучністю в кінці висловлення. Саме в цій 
частині фрагмента завдяки його просодичному 
оформленню передається найвищий ступінь захо-
плення панорамою Риму, а опис набуває високого 
рівня ЕПП. 

Водночас СДМО вирізняються переважан-
ням негативного звуженого тонального інтервалу 
(9,09% – у статичних і 3,70% – у динамічних час-
тинах) між синтагмами, які завершуються спад-
ними тонами високого або середнього тонального 
рівня, а рівень початку наступних ІГ є середнім 
або низьким. Такий інтервал забезпечує семан-
тичну зв’язність опису на певних ділянках під час 
переходу від статики до динаміки. 

Результати аналізу частоти міжсинтаг-
менного тонального інтервалу свідчать про 
високу рекурентність його нульового різновиду 
в СДМО, який сприяє смисловій зв’язності 
й цілісності тексту. При цьому у СДМО на ста-
тичних ділянках домінує позитивний серед-
ній тональний інтервал (18,19% – у статичних 
і 7,41% – у динамічних частинах), де він заре-
єстрований між ІГ, оформленими середнім або 
низьким спадним тоном, та між ІГ із середнім 
або високим передтактом, що є характерним 
для статичності. 
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На ділянці «передтакт-такт» у СДМО зафік-
совано переважання позитивного середнього 
тонального інтервалу (70,58%), який маніфестує 
середній рівень такту й наростання динаміки 
в бік від СДМО. Така інтонаційна організація 
властива монологічному мовленню, зокрема 
й опису. Звужений позитивний тональний інтер-
вал (17,65%) на зазначеній ділянці домінує у в ІГ, 
які містять статичну частину СДМО, й маніфес-
тує здебільшого середній рівень початку шкали. 
Із характеру функціонування тонального інтер-
валу на стику між передтактом і тактом видно 
переважання середнього позитивного інтервалу. 
Його зміна в бік звуження або розширення під-
вищує рівень ЕПП та роль динамічної складової 
частини (під час розширення) або не виокремлює 
цю ділянку як просодично значущу (у випадку 
звуження). 

На ділянці «шкала – ядро» зафіксовано 
нульовий, позитивний та негативний тональні 
інтервали, найрекурентнішим із яких є нульо-
вий інтервал (44,11%). Це свідчить про те, що 
між перед’ядерною частиною і термінальною 
ритмогрупою в СДМО інтервал однаковий, що 
пояснюється початком реалізації терміналь-
ного тону, який не інтенсифікує ІГ і не позна-
чає нову чи важливу інформацію. Дещо нижчі 
показники частоти середнього позитивного 
(8,82%), негативного (14,71%) і розширеного 
негативного (2,95%) тонального інтервалу між 
перед’ядерною і ядерною ритмогрупами підви-
щують емоційний рівень СДМО та семантичну 
вагу окремих ІГ.

Найрекурентнішим тональним інтервалом 
на стику ядра та затакту у СДМО є нульовий 
(80,60%). Цей різновид інтервалу зареєстро-
вано в ІГ, позначених рівним або спадним 
тоном й низьким рівним затактом. СДМО також 
характеризуються значно меншими показни-
ками звуженого позитивного тонального інтер-
валу (13,06%) між ядром і затактом ІГ, оформ-
лених висхідним термінальним тоном. Частота 
середнього позитивного інтервалу в СДМО 
(8,82%) дещо нижча, що вказує на домінування 
статичної складової частини в таких описах. 
Приблизно однакові відсотки позитивного 
середнього та переважання позитивного звуже-
ного інтервалу на статичних ділянках маніфес-
тують статичність описів. 

Висновки. Викладене вище свідчить, що 
СДМО притаманні певні тональні характерис-
тики, які входять до інваріантної інтонаційної 
моделі, а саме: середній підвищений і висхід-
ний такт; усічена, поступово спадна ступінчаста 
шкала і поступово спадна ступінчаста шкала 
з порушеною поступовістю; низький і серед-
ній спадний термінальні тони; звужений тональ-
ний діапазон на статичних ділянках та середній, 
розширений і широкий у динамічних частинах; 
нульовий тональний інтервал між ІГ та на всих 
ділянках інтонаційного контуру. Виокремлені 
тональні характеристики є важливими складо-
вими частинами інваріантної інтонаційної моделі 
СМДО, яка дозволить слухачеві безпомилково 
відрізнити проаналізовані фрагменти від описів 
інших типів та видів.
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The following work is devoted to the problem of the using techniques within the Boris Johnsons’ first speech as a Prime 
Minister of the UK, 07.24.19 to realize his speaker’s purposes. The given investigation is fulfilled with the help of several 
methods: method of simple calculation, discourse analysis method, method of immediate constituents, pure sampling 
and comparative method. The Boris Johnsons’ first speech as a Prime Minister of the UK is defined in the investigation as 
the political institutional discourse. It is assumed that Boris Johnsons uses different techniques of addressee influence with 
the orientation to the diverse audience. It is stressed that the technique choice greatly depends on the type of addressee: 
immediate communicator or potential communicator. The results of given research state that Boris Johnsons uses 
manipulative, argumentative, confronting, cooperative, storytelling as part of manipulative and calling to act techniques. It 
is pointed out that argumentative technique is realized in Boris Johnsons’ speech through the usage of the argumentative 
blocks of information appealing to real facts, universal and national values, as well as the usage of parallel constructions 
and emphatic sentences. The manipulative technique is stated to be realized with the help of deictic field manipulative 
mechanisms. The storytelling is defined as part of manipulative technique with its separation into heroes and enemies. 
The confronting technique within the first Boris Johnsons’ speech as a Prime Minister of the UK is assumed to be slight 
confrontation with some warning to the opponents of Brexit. The calling to act technique is realized through the series 
of appeals to act determined within the given investigation as the inner whole nation appeal to act, to change the life for 
better. It is stated that Boris Johnsons’ speech is also oriented to the people living and working in the UK, so it is normal 
he uses cooperative technique to influence them All the techniques within the first Boris Johnsons’ speech as a Prime 
Minister of the UK are known to be tactic acts of the strategic plans to influence audience. The results of given investigation 
presupposes perspective researches of the given techniques in details, as well as stylistic approach to the given material. 

Key words: manipulative technique, argumentative technique, confronting technique, cooperative technique, 
storytelling, calling to act technique.

Подана робота присвячена розгляду використаних технік у першій промові Бориса Джонсона у якості Прем’єр-
міністра Об’єднаного Королівства від 24.07.19. із метою реалізувати свої цілі як промовця. Подане дослідження 
виконане з використанням певних методів: методу простого підрахунку даних, методу дискурного аналізу, методу 
безпосередніх даних, методу суцільної вибірки та порівняльного методу. У межах проведеного дослідження перша 
промова Бориса Джонсона у якості Прем’єр-міністра Об’єднаного Королівства визначається як політичний інститу-
ційний дискурс. Передбачено, що Борис Джонсон використовує різні техніки впливу на адресата з орієнтацією на 
різноманітну аудиторію. Підкреслено, що вибір техніки впливу значною мірою залежить від типу адресата: безпо-
середній чи потенційний комунікатор. Результати поданого дослідження стверджують, що Борис Джонсон викорис-
товує маніпулятивну, аргументативну, конфронтивну, кооперативну види технік, сторітелінг як частину маніпулятив-
ної техніки та техніку заклику до дії. Зазначено, що аргументативна техніка реалізується за рахунок використання 
аргументативних блоків інформації, апеляції до реальних фактів, до універсальних та національних цінностей, 
а також за рахунок використання паралельних конструкцій та емфатичних речень. Стверджується, що маніпуля-


