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У статті обгрунтовується поняття інтонації та її компонентів. доведено важливість правильного інтонацій-
ного оформлення англійського висловлювання. досліджено умови досягнення правильного інтонаційного 
оформлення англійських речень. Виявлено основні інтонаційні помилки студентів під час вивчення інто-
нації. Наведено рекомендовані вправи навчання інтонації у вищій школі. 
ключові слова: інтонація, інтонаційне оформлення, умови, висловлювання, вправи.

Постановка проблеми. Інтонація – 
невід’ємна частина мови, частина інфор-

маційного потоку, тому оволодіння її основними 
видами є важливим аспектом під час вивчення 
іноземної мови. досвід свідчить, що найважче 
у вивченні іноземної мови є засвоєння саме її ін-
тонаційних особливостей. Студенти, які достат-
ньо добре володіють лексикою та граматикою 
іноземної мови, можуть робити значні помилки 
під час інтонаційного оформлення англійських 
висловлювань (в основному застосовуючи інтона-
ційні моделі рідної мови), особливо при великому 
обсязі висловлювання, що призводить до непо-
розуміння між мовцями. Тому, щоб правильно 
організувати спілкування, слід опанувати інто-
наційні особливості мови. 

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Поняття інтонації як лінгвістичного феномена 
було предметом дослідження відомих учених 
різних епох та країн. Вивченням особливостей 
інтонації англійської мови займаються Ю.М. За-
харова, е.Я. Нушкіян, л.В. Щерба та ін. дослід-
женням різноманітних аспектів навчання інто-
наційних навичок займаються М.П. дворжецька, 
В.х. Селезньов.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на широке вжи-
вання в лінгвістиці терміну «інтонація» і на 
значний досвід у галузі вивчення особливостей 
інтонації, питання про її специфіку під час на-
вчання англійської мови потребує детальнішого 
вивчення. Необхідно детально розглянути умови 
правильного інтонаційного оформлення, основні 
помилки під час інтонування речень, які вини-
кають у студентів та визначити вправи, за допо-
могою яких можна забезпечити дотримання умов 
правильного інтонаційного оформлення речень.

мета статті. Головною метою цієї роботи 
є є виявлення особливостей та визначення основ-
них умов правильного інтонаційного оформлення 
англійських висловлювань під час навчання сту-
дентів мовних спеціальностей вищої школи.

виклад основного матеріалу. Інтонація є од-
ним із мовних засобів спілкування. Мовна інтона-
ція – це сукупність засобів звукового оформлення 

речення чи синтагми в усній мові. л. Щерба [5] 
розуміє синтагму як «найкоротший відрізок мови, 
який у даному контексті і в цій ситуації відповідає 
єдиному поняттю» [5, с. 225]. до основних компо-
нентів інтонації належать акцентний лад та ме-
лодійний рисунок фрази, які допомагають легше 
оформити фразу граматично й семантично. 

Інтонаційне оформлення висловлювання ро-
бить його цілісним для сприйняття на слух, а на 
письмі позначається відповідними розділовими 
знаками. Важливість інтонації полягає у тому, 
що вона має велике значення для змісту того чи 
іншого висловлювання. Словам і граматичним 
конструкціям інтонація надає певний сенс. Ре-
пліка, сказана різними тонами, може сприйма-
тися як наказ, вимога, ствердження або питання, 
вона може бути виголошена з різними модальни-
ми та емоційними значеннями. Інтонація також 
може виступати як індикатор психічного стану, 
віку, статі, соціального становища комунікан-
тів, стилістичного забарвлення бесіди, визначати 
основне й другорядне у змісті комунікації.

Існує ряд умов правильного інтонаційного 
оформлення висловлювання англійського ви-
словлювання, які необхідно засвоїти студентам. 
Першою такою умовою, на думку е.А. Нушкіяна 
[3], є дотримання правил поділу звукового по-
току мовлення на відносно завершені смислові 
групи, що здійснюється за допомогою помітних 
пауз. Найбільш типовою помилкою студентів на 
початку навчання паузації в англійській мові 
є віднесення до різних смислових груп і, звід-
си, неправомірне відокремлення паузами підме-
та від дієслівного присудка (Mary | reads a huge 
book), дієслівного підмета від його прямого до-
датка (Mary reads | a huge book) або простого не-
відокремленого означення від означуваного слова 
(Mary reads a huge | book) [3, c. 211]. 

другою умовою правильного інтонаційно-
го оформлення англійського висловлювання 
є дотримання правила ритмічності. Сутність цієї 
умови полягає у тому, що кожна смислова група 
поділяється ледь помітними паузами на ритміч-
ні групи, кількість яких дорівнює числу слів, які 
виділяються фразовим наголосом; кожна ритміч-
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на група, незалежно від кількості складів, з яких 
вона складається, вимовляється за одну одиницю 
часу. дотриманню даного правила перешкоджає 
те, що в українській мові ритмічність спостеріга-
ється лише у поетичному мовленні (віршах, або 
піснях, де ритм постійний) та відсутня у прозаїч-
ному. В англійській ж мові ритмічність властива 
і прозаїчному мовленню, проте кількість ритміч-
них груп у кожній синтагмі заздалегідь не за-
дається, а тому ритм не є строго постійним, як 
у піснях або віршах [3, с. 221]. 

Третьою умовою правильного інтонаційного 
оформлення англійського висловлювання є пра-
вило дотримання мелодійної шкали падіння. Най-
складнішим при оволодінні шкалою падіння укра-
їномовними студентами є навички: дотримання 
шкали падіння у тих синтагмах, де остання рит-
мічна група закінчується висхідним завершенням; 
здійснення ступеневого, а не плавного падіння тону 
голосу при вимові кожної наступної ритмічної гру-
пи; витримування постійної величини діапазону 
шкали при вимові усіх синтагм, які входять в одну 
і ту ж фразу (постійний «середній» діапазон шкали 
падіння не допускає так званий «спів», який тра-
пляється, якщо перша ритмічна група у тих син-
тагмах, де багато ритмічних груп, помилково почи-
нається дуже високим тоном); 4) суцільної, як одне 
слово, вимови будь-якої ритмічної групи без пауз 
між окремими словами [3, с. 224].

Ю. Захарова [2] виділяє також умову дотри-
мання правил використання і здійснення мело-
дійних завершень наприкінці синтагми. При на-
вчанні вимови останньої ритмічної групи з тим 
чи іншим завершенням необхідно пам’ятати про 
значні відмінності у здійсненні відповідних за-
вершень в українській й англійській мовах. Низ-
хідне завершення в англійській мові звичайно 
характеризується різким зниженням тону голо-
су на останньому наголошеному складі [2, c. 66].

Основними інтонаційними помилками у бага-
тьох випадках є також не-правильний фразовий 
наголос і невміння членувати фрази на синтагми, 
а також неправильне інтонаційне оформлення різ-
них типів речень. Типовими помилками фразово-
го наголосу є наголошення студентами службових 
слів, модальних і допоміжних дієслів у стверджу-
вальній формі, особових і присвійних займенни-
ків. Наслідком цього є грубе порушення ритміч-
ної організації мовлення, втрата специфічної для 
англійської вимови чіткої ритмічної структури 
мовлення з більш-менш рівними інтервалами між 
наголошеними словами в реченні [2, c. 44].

Зауважимо, що робота над вимовою не може 
обмежуватися виправленням помилок і пояснен-
ням нового матеріалу. для цього необхідні спеці-
альні вправи, так звані «фонетичні зарядки», на 
кожному занятті. Тому з метою досягнення по-
вної автоматизації ритміко-інтонаційних навичок 
у студентів використовують два основних способи 
навчання: спосіб безпосередньої імітації та спосіб 
свідомого засвоєння. Спосіб безпосередньої іміта-
ції, або імітативний спосіб, спирається лише на 
імітаційні здібності студентів, у той час як спосіб 
свідомого засвоєння передбачає використання по-
яснення та аналізу артикуляції звуків.

Як бачимо, дотримання основних умов пра-
вильного інтонаційного оформлення англійських 
висловлювань під час навчання студентів є дово-

лі трудомістким. Така організація навчання має 
бути системною, цілеспрямованою та функціо-
нально орієнтованою.

М. дворжецька [1] рекомендує при навчанні 
інтонації у зв’язку з мовним характером навичок 
використовувати умовно-комунікативні вправи 
на рецепцію і репродукцію. Вправи на рецепцію 
призначені для розвитку інтонаційного слуху 
та включають: 

– вправи на розпізнавання: «Послухайте до-
ручення. Підніміть руку, коли почуєте, що дору-
чення зроблено у формі прохання»; 

– вправи на диференціацію: «Послухайте до-
ручення. Визначте, чи зроблені вони у формі 
прохання»; 

– вправи на ідентифікацію: «Послухайте дору-
чення. Визначте, де прохання, а де наказ» [1, c. 78]. 

Вправи на репродукцію інтонаційних моделей 
включають такі групи вправ: 

– вправи на імітацію: «Попросіть друга зроби-
ти те, про що я вас прошу»; 

– вправи на підстановку: «Викладач просить 
у студентів певну річ і пропонує звернутися до 
іншого студента з таким же проханням або по-
просити іншу річ»; 

– вправи на трансформацію: «Послухайте 
накази викладача і передайте їх товаришам як 
прохання»; 

– вправи на самостійне використання інтона-
ційних єдностей [1, c. 88].

Варто підкреслити, що робота над інтонацією 
повинна продовжуватися при говорінні, аудіюван-
ні та читанні вголос (читання за диктором, вираз-
не читання, читання з інтонаційною розміткою). 
Контроль та оцінка вимови відбувається виклада-
чем з урахуванням типів помилок у мовленні сту-
дентів. В. Селезньов [4] пропонує такі вправи для 
формування ритміко-інтонаційних навичок у сту-
дентів: прослухати текст у магнітофонному записі, 
проінтонувати текст і відтворити інтонацію тексту, 
не спотворюючи зразок; проінтонувати текст і про-
читати відповідно до тонування; прочитати вірш із 
заданою інтонацією і вивчити напам’ять; прочита-
ти пропозицію спочатку як твердження з низхід-
ним тоном, потім як питальне речення з висхідним 
тоном; прочитати запропоновані загальні питання, 
звертаючи увагу на інтонацію; прочитати запро-
поновані альтернативні питання з відповідною їм 
інтонацією; прочитати фонетичні вправи, тран-
скрибувати слова; виконувати вправи на правила 
читання, інтонувати речення, тексти, діалоги; по-
вторювати вивчений теоретичний матеріал, аналі-
зувати фонетичні явища у мікротексті.

Безумовно, досягнення бездоганної інтонації 
вимагає багато часу. Ознайомлення із прийомами 
і різними видами вправ для навчання ритміко- 
інтонаційних навичок дає змогу зрозуміти, що 
найбільш ефективними є: 

– підтримання зразкової вимови вчителя; 
– спеціальні вправи, грамотно підібрані і сис-

тематично виконувані, на рецепцію і репродукцію; 
– відпрацювання скоромовок, прислів’їв, при-

казок, які незвичайною формою і цікавим зміс-
том можуть привабити студентів і підвищити їх 
мотивацію у навчанні;

– використання ігор на початковому етапі 
нав чання; 

– допомога жестикуляцією при вивченні тонів.
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висновки та пропозиції. Таким чином можна 

стверджувати, що правильне інтонаційне оформ-
лення висловлювань дає змогу передавати зміст, 
виражати власне ставлення до співрозмовника 
та предмета розмови, впливати на комунікантів 
і досягати мети висловлювання. Існуючі методики 

навчання англійської вимови потребують, на нашу 
думку, подальшого аналізу та вдосконалення, що 
свідчить про можливість пошуку шляхів покра-
щення умов правильного інтонаційного оформ-
лення англійських висловлювань під час навчання 
студентів мовних спеціальностей вищої школи.
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аннотация
В статье обосновывается понятие интонации, а также её компонентов. доказано важность правиль-
ного интонационного оформления английского высказывания. исследованы условия достижения пра-
вильного интонационного оформления английских предложений. Определены основные интонационные 
ошибки студентов во время обучения интонации. Приведены рекомендованные упражнения обучения 
интонации в высшей школе.
ключевые слова: интонация, интонационное оформление, условия, высказывание, упражнения.
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cOnDitiOnS Of the prOper intOnAtiOnAL frAminG  
Of the enGLiSh utterAnce At the time Of hiGh SchOOL  
LinGuiStic SpeciALitieS StuDentS’ StuDyinG

Summary
the article explored the notion of intonation and its components. the importance of the proper intona-
tional framing of the English utterance was proved. the conditions of the achievement of the proper 
intonational framing of the English sentence were explored. common students’ intonational mistakes in 
the process of learning intonation were revealed. the recomended exercises of teaching intonation in uni-
versities were represented.
Keywords: intonation, intonational framing, conditions, utterance, exercises.


