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Австралійська англійська (AusE), що сполучає у своїй системі ознаки різних регіональних діалектів Великої Бри-
танії, етнокультурних діалектів автохтонних мов аборигенів, американського варіанта англійської мови, усе ж таки 
є самостійно діючим національним варіантом англійської мови з досить широкою варіативністю вживання одиниць 
усіх рівнів, особливо фонетичного.

Учені по-різному визначають статус AusЕ. Він розглядається як варіант англійської літературної мови, поді-
бно АmЕ та BE, як «субстандартний феномен», як територіальний діалект. Австралійські лінгвісти вважають AusЕ 
самостійною національною мовою. Існує думка, що основна проблема англійської мови в Австралії – це не стільки 
проблема варіанта або діалекту, скільки проблема акценту, під яким розуміється діалект, основні відмінності якого 
від мови містяться в царині фонетики, а точніше, у фонемному інвентарі.

Просодичний рівень у дослідженні австралійського варіанта англійської мови є нині маловивченим і найваріа-
тивнішим.

Відомо, що в царині інтонації австралійський елемент яскраво забарвлений використанням висхідного тону 
в стверджувальних реченнях.

Відповідно до поставленої мети вивчення варіативності мелодійного оформлення мовлення носіїв австралійського 
варіанта англійської мови, в статті досліджуються акустичні характеристики висхідного та висхідно-спадного тонів.

Визначено корпус експериментального дослідження, який становили 78 уривків квазіспонтанного мовлення 
носіїв австралійської англійської, що визначаються неофіційним характером і невимушеністю. Методом акустич-
ного аналізу визначено основні інтонаційні моделі мовленнєвої поведінки австралійців.

Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що найбільш яскравою рисою австралійського акценту є про-
содія, яка характеризується високою частотністю вживання висхідного тону (ВТ) та висхідно-спадного тону (ВСТ) 
у нейтрально забарвленому мовлені. Використання цих типів часто пов’язують з інтерференцією американського 
і британського варіантів мови.

Ключові слова: австралійська англійська, просодичний рівень, висхідний, тон, висхідно-спадний, квазіспон-
танне мовлення, частота основного тону (ЧОТ).

Australian English (AusE) which combines in its system features of various regional dialects of Great Britain, American 
English, ethnocultural dialects of autochthonous languages, on the some time presents an independent national variant 
of English with a wide variety of units of all language levels usage (phonetic in particular).

Linguists differentiate the status of AusE differently. It is difined as a variant of English literary language, like AmE and BE, 
as “substandard phenomenon”, as territorial dialect. Australian scientists consider AusE as an independent national language. 
There is an opinion that the main problem of the English language in Australia in the problem of accent, under which they 
understand a dialect, main differences of which lie in the field of phonetics, more exactly in phonetic inventory. Moreover 
prosodic level in the investigation of Australian English is the most variable and hasn't yet been studied thoroughly.

It has been previously proved that in the Australian intonation the most frequently used tone is the Rising one in 
statements.
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Due to the aim of the investigation the study of variable character of melodic component in the speech of Australian English 
representatives, acoustic characteristics of Rising and Rising-Falling terminal tones has been studied in the given article.

The material of investigation comprises 78 fragments of quazispontaneous speech of Australian English informants 
which are informal and constraint in their character. Main intonational models of Australian's behavior have been studied 
by acoustic method.

Thus, the conducted research allows to state that the brightest feature of Australian English Accent is prosody which 
is characterized by high frequency of Rising and Rising-Falling tones usage in neutral utterances. The usage of these two 
tones is often connected with the interference of British and American English.

Key words: Australian English, prosodic level, Rising tone, Rising-Falling tone, quazispontaneous speech, frequency.

Постановка проблеми. Зацікавленість 
вивченням австралійського варіанта англій-
ської мови (далі – AusE) і загалом національних 
варіантів англійської мови має низку причин. 
З одного боку, це всесвітня культурна «експансія» 
англійської мови, яка сприяє появі маловідомих 
її варіантів, з іншого боку, руйнування колиш-
ніх стереотипів (відмова від виняткової переваги 
викладання норми RP у навчальних закладах 
Європи, що донедавна було типовим) [1]. Увага 
до AusЕ у статті викликана як суто теоретич-
ними (маловивченість, багатогранний характер, 
проблема World Englishes тощо), так і практич-
ними (вивчення нового національного варіанта, 
розвиток відносин між сучасною Україною 
й Австралією тощо) факторами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розвиваючись в умовах географічної й куль-
турної ізоляції, під впливом екстралінгвальних 
факторів – особливостей навколишньої природи 
та способу життя, контактних мов, англійська 
мова в Австралії набула певних особливостей. 
Вони дають змогу визначити її статус як такого 
національного варіанта англійської мови, що роз-
вивається власним шляхом, самостійно функціо-
нує й має досить широку варіативність уживання 
одиниць усіх рівнів (насамперед лексичного 
та фонетичного). AusЕ не є другорядною щодо 
англійської мови, як це властиво територіальним 
діалектам, вона не обмежена сферою побутового 
усного мовлення. Вона використовується в дер-
жавних та освітніх установах, є мовою засобів 
масової інформації й художньої літератури.

Австралія – мультилінгвальна країна. 
Тут розмовляють різними мовами (для 80% 
населення англійська є рідною мовою; інші 
20% – білінгви або трилінгви, для яких англій-
ська є другою (третьою) мовою, тобто емігранти 
з Німеччини, Італії, Греції, арабських країн, 
Китаю). Незважаючи на те що вимова мешкан-
ців Австралії може бути маркована континен-
тальним акцентом, їхнє мовлення, безперечно, 
залишається австралійським [15].

Сучасна мовна політика Австралії забезпечує 
державну підтримку не тільки англійській мові як 
домінуючій за кількістю мовців і за тією соціаль-

ною роллю, яку вона (англійська мова) виконує, 
а й усім іншим мовам, розповсюдженим на тери-
торії країни [5; 14].

Відстань та ізольованість від інших країн і кон-
тинентів – два головні фактори, що впливають на 
життя й розвиток AusЕ.

Учені по-різному визначають статус AusЕ. 
Він розглядається як варіант англійської літе-
ратурної мови, подібно АmЕ та BE [7], як «суб-
стандартний феномен», як територіальний діа-
лект [3, с. 6]. Р. Іглсон [12], Г. Гай [14] уважають 
AusЕ самостійною національною мовою. Існує 
думка (M. Barnard), що основна проблема англій-
ської мови в Австралії – це не стільки проблема 
варіанта або діалекту, скільки проблема акценту 
[8, с. 66–71], під яким розуміється діалект, осно-
вні відмінності якого від мови містяться в царині 
фонетики, а точніше, у фонемному інвентарі. 
Проте це питання в сучасній англістиці недостат-
ньо висвітлене.

Просодичний рівень у дослідженні австралій-
ського варіанта англійської мови є нині маловив-
ченим і найваріативнішим.

Відомо, що в царині інтонації австралійський 
елемент яскраво забарвлений використанням 
висхідного тону у стверджувальних реченнях.

Дуже цікавим є питання акцентології в AusЕ. 
Тут також наявна певна варіативність. У деяких 
словах спостерігається зсув наголосу, відмінний 
від RP і в деяких випадках від АmЕ. Наприклад: 
int'ricacy, 'anec,dote, 'rea,lise тощо. Акцентна 
структура багатьох слів в AusЕ відбиває вплив 
АmЕ (прямування до спрощення). 

Питання про просодичну варіативність мов-
лення в Австралії залишається невирішеним 
і вимагає подальшого вивчення [9; 16; 11]. Однак 
австралійські вчені XXI століття одноголосно 
зізнаються, що етнокультурна й регіональна варі-
ативність у майбутньому збільшаться в ході більш 
глибоких досліджень у цій галузі [10; 11]. 

У наш час великий вплив на AusЕ має амери-
канський варіант англійської мови [16], що відби-
вається на всіх рівнях мовної системи.

Постановка завдання. Метою пропонованого 
дослідження є визначення варіативного характеру 
мелодійного оформлення мовлення австралійців.
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Матеріалом дослідження послугували 78 фраг-
ментів квазіспонтанного мовлення носіїв австра-
лійського варіанта англійської мови, вилучені 
з програми «Grand Designes Australia», яка тран-
слюється на телевізійному каналі «The Lifestyle 
Channel».

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
поставленої мети вивчення варіативності мело-
дійного оформлення мовлення носіїв австралій-
ського варіанта англійської мови, у статті дослі-
джуються акустичні характеристики висхідного 
та висхідно-спадного тонів, які, як показали 
попередні дослідження О.В. Костроміної, є най-
більш частотними в GenАus (General Australian). 
В аналізі також ураховувалися висновки дослід-
ників щодо ролі інтенсивності й тривалості, 
отримані шляхом спостереження над сприйнят-
тям інтонації в Англії та США [6] і в результаті 
спеціальних експериментів зі створення ефекту 
виділеності [13]. 

Необхідність установлення характерних рис 
висхідного та висхідно-спадного тонів в австра-
лійському варіанті англійської мови зумовила 
вивчення таких акустичних показників час-
тоти основного тону (далі – ЧОТ), тривалості 
й інтенсивності: 

ЧОТ: середні значення мінімумів і максимумів 
ЧОТ (Гц), середній інтервал висхідного руху ЧОТ 
(отн. ед.), середній інтервал спадного руху ЧОТ 
(отн. ед.), співвідношення інтервалів висхідного 
й спадного руху ЧОТ.

Тривалість: середня тривалість висхідного 
руху (мс), середня тривалість спадного руху (мс), 
співвідношення тривалості висхідного й спад-
ного руху. 

Інтенсивність: локалізація максимуму інтен-
сивності у висхідній або спадній частині.

Важливою частиною вивчення варіативності 
конфігурацій висхідного та висхідно-спадного 
тонів є комбінаторика, тобто комбінація показни-
ків ЧОТ, інтенсивності й тривалості.

Частотність висхідного тону (далі – ВТ) 
у досліджуваному копусі становила 35,7%. Із 
78 досліджених фрагментів 25 відібрані для акус-
тичного аналізу.

Згідно з отриманими результатами, частотність 
уживання висхідного тону знижується відповідно 
до віку мовця. У мовленні молодого покоління ВТ 
зустрічається в 17,4% випадків; у мовленні серед-
нього покоління це значення становить 14,3%, 
у мовленні представників старшого покоління 
ВТ становить усього 4%. Ці результати повністю 
суперечать більш раннім дослідженням автора 
[4]. Гендерний фактор підтвердив тенденцію про 

більш частотне вживання ВТ в жіночому мов-
ленні, ніж у чоловічому.

Якщо зіставити дистрибуцію термінальних 
тонів серед двох гендерних груп дикторів моло-
дого покоління, то в мовленні чоловіків відсоток 
використання ВТ – 7%, а в мовленні жінок – 10,4%. 

Параметри ЧОТ і тривалості у ВТ розгляда-
лися на підставі таких показників: 

ЧОТ: середні значення мінімуму й максимуму 
ЧОТ (Гц), середній інтервал висхідного руху ЧОТ 
(пт).

Тривалість: середня тривалість наголошеного 
складу (мс), середня тривалість наголошеного 
й занаголошеного складів у багатоскладових сло-
вах (мс), співвідношення тривалості наголоше-
ного складу до тривалості занаголошеного складу 
в багатоскладових словах.

Середнє значення мінімуму ЧОТ становило 
205 Гц, а середнє значення максимуму – 174 Гц.

Середній інтервал висхідного руху ЧОТ стано-
вив 3,8 відн. од.

Якщо порівняти середні значення мінімуму 
й максимуму ЧОТ у ВТ з аналогічними параме-
трами висхідного відрізка руху ЧОТ у складному 
висхідно-спадному тоні (далі – ВСT), то мінімум 
ЧОТ при ВСТ становить 194 Гц, а максимум – 
167 Гц.

Отже, максимум ЧОТ у простому ВТ зна-
ходиться трохи вище за середній рівень, ніж 
у складному ВСТ. Значення середнього інтервалу 
висхідного руху, однак, нижче в простому ВТ, ніж 
у складному ВСТ, де воно становить 2,8 пт.

Середня тривалість наголошеного складу у ВТ 
становила 411 мс.

У багатоскладових словах тривалість занаго-
лошеного складу в більшості випадків переви-
щує тривалість наголошеного. У 10% тривалість 
наголошеного складу перевищувала тривалість 
занаголошеного. У 2% випадків ці показники збі-
галися (таблиця 1).

Результати аналізу висхідно-спадного тону свід-
чать про те, що в структурі ВСТ рівень початку 
висхідного тону ЧОТ розташовано на 17 Гц вище 
за рівень спадного завершення тону: середньоміні-
мальні значення ЧОТ становлять 126 Гц і 152 Гц 
відповідно. Середньомаксимальний рівень ЧОТ – 
134 Гц. Отримані результати наведено на рисунку 1.

Зіставлення інтервалів ЧОТ у висхідній і спад-
ній частинах ВСТ також свідчить про більш 
широкий діапазон спадного руху ЧОТ: середній 
інтервал висхідного руху ЧОТ становив 1,5 відн. 
од., а середній інтервал спадного руху ЧОТ – 
1,8 відн. од. Більший інтервал спадного руху тону 
домінує, у решті випадків зафіксовано або під-
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вищення інтервалу висхідного руху, або рівність 
інтервалів висхідного і спадного руху тону.

У групі молодого покоління, де спадний рух 
тону менш значний, середній інтервал підйому 
становив 1,6 відн. од., середній інтервал падіння 
дорівнює 1,3 відн. од. У разі домінування висхід-
ного тону середній інтервал підйому стано-
вив 1,7 відн. од., а середній інтервал спадного 
тону – 1,8 відн. од. За приблизної рівності інтер-
валів середнє значення як підйому, так і падіння 
становило 1,65 відн. од.

Вивчене співвідношення дає змогу ствер-
джувати, що в середньому інтервал спадного 
руху тону в групі молодого покоління нижчий за 
інтервал висхідного руху (1:2). Співвідношення 
інтервалу підйому до інтервалу падіння в групі 
представників середнього покоління становило 
1,8:1,3. У групі представників старшого покоління 
співвідношення інтервалів 1,1:1,1 (таблиця 2).

Дані аналізу щодо тривалості показують, що 
середня тривалість висхідної частини тону менша 

за тривалість спадного руху тону: середня трива-
лість підйому становила 171 мс, а середня трива-
лість падіння – 294 мс.

У 90% випадків тривалість підйому була нижча 
за тривалість падіння; у 8% – тривалість підйому 
була вища за тривалість падіння. У 2% випад-
ків величини тривалості підйому і тривалості 
падіння різнилися незначно. 

У групі, де тривалість спадного руху тону пере-
вищувала тривалість висхідного руху, середня 
тривалість підйому становила 159 мс, а середня 
тривалість падіння дорівнювала 301 мс. У зво-
ротному співвідношенні середня тривалість під-
йому становила 239 мс, а середня тривалість 
падіння – 198 мс. За рівної тривалості середнє 
значення як підйому, так і падіння становило 
близько 274 мс.

Отже, отримані під час дослідження результати 
свідчать про те, що середня тривалість  спадного 
руху тону удвічі перевищує середню тривалість 
висхідного руху (1:2).

Таблиця 1
Середня тривалість наголошеного і занаголошеного складів, співвідношення 

їх тривалості в багатоскладових словах

Тип складу Частотність, % Середня тривалість (мс) Співвідношення 
тривалостінаголошений склад занаголошений склад

Наголошений < 
занаголошений 78 277 318 0,4

Наголошений > 
занаголошений 12 268 171 1,2

Наголошений = 
занаголошений 10 179 0,9

 
Рис. 1. Інтонограма фрази «I like everything about living in Darwin» (чоловік, середньої вікової групи)

Таблиця 2
Середні значення інтервалів висхідного і спадного руху ЧОТ і їх співвідношення 

в трьох групах (у відн. од.)

Група Частотність (у %) Середній інтервал, відн. од. Співвідношення 
інтервалівпідйом падіння

Молоде покоління 65 1,65 1,6 1,1
Середнє покоління 18 1,8 1,3 1,45
Старше покоління 17 1,1 1,1 1,1
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Наступним етапом дослідження було виді-
лення варіантів контуру висхідно-спадного тону 
залежно від положення максимуму ЧОТ щодо 
наголошеного складу. Аналіз показав, що най-
більш частотні пікові показники ЧОТ припадають 
на перший наголошений склад (більше ніж 57%), 
на ядровий склад (друга група) припадає 34% і 9% 
припадають на заядрові склади (третя група). До 
першої групи, як правило, належать слова, у яких 
наголос падає на перший склад, тобто «пік» ЧОТ 
розташовується ближче до початку слова. Друга 
група, де відрізки висхідного і спадного руху 
ЧОТ багато в чому симетричні, містить велику 
кількість багатоскладних слів. Третя група при 
цьому містить різні за морфологічним складом 
слова й має невелику кількість прикладів для 
виявлення закономірності.

Під час аналізу сполучення ЧОТ та інтенсив-
ності напрям руху ЧОТ та інтенсивність збіглися 
в 69% випадків, а різноспрямований рух – у 31% 
від загальної кількості прикладів уживання ВСТ.

Подібна розбіжність руху, як уже зазначено 
автором статті, може бути компенсаційним явищем 

у тих випадках, коли наголос слабко виражений 
лише за допомогою ЧОТ, інтенсивність допомагає 
виділити наголошений склад у потоці мовлення. 
Однак у деяких випадках інтенсивність має кілька 
«піків», які можуть як збігатися, так і не збіга-
тися з максимальними показниками ЧОТ, а також 
можуть як впливати, так і не впливати на загальне 
сприйняття тону. Також максимуми інтенсивності 
залежать і від звукового складу слова, а саме від 
наявності в ньому глухих (сильних) приголосних.

Сполучення ЧОТ і тривалості в досліджува-
ному корпусі показало, що в більшості випадків 
(67%) тривалість спадного руху перевищує три-
валість висхідного руху ЧОТ; у 20% випадків 
тривалість підйому перевищувала тривалість 
падіння; в 13% – обидва відрізки приблизно збі-
галися за тривалістю.

У досліджуваному матеріалі зафіксовано при-
клади згладженого контуру ЧОТ, як, наприклад, 
у мовленні представників молодого 1 середнього 
покоління (рисунки 2, 3).

Висновки. Проведене дослідження дає змогу 
стверджувати, що найбільш яскравою рисою 

 

 

Рис. 2. Інтонограма фрази «You really appreciale living your life and looking after yourself»  
(у мовленні представника середнього покоління)

Рис. 3. Інтонограма фрази «I wake up sometimes to seek where I am…» 
(у мовленні представника молодого покоління)



165

Закарпатські філологічні студії

австралійського акценту є просодія, яка характери-
зується високою частотністю вживання ВТ та ВСТ 
в нейтрально забарвленому мовлені. Використання 
цих типів часто пов’язують з інтерференцією аме-
риканського й британського варіантів мови.

Висхідно-спадний термінальний тон є третім 
за вживаністю тоном, поступаючись висхідному 
та рівному тонам.

Найбільш характерними акустичними рисами 
складного ВСТ виявився високий рівень початку 
висхідного руху ЧОТ порівняно з рівнем завер-
шення спадного руху тону; велика інтенсивність 
і тривалість спадного руху тону. До особливос-
тей ВСТ можна зарахувати також плавний харак-
тер руху ЧОТ. Проте така модель менш частотна 
в мовленні австралійців.
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