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Анотація. статтю присвячено вивченню просодичних 
темпоральних особливостей англомовного футбольного 
телевізійного коментаря. Проаналізовано швидкість арти-
куляції, тривалість пауз, наявність і кількість пауз хезитації, 
логічних та емфатичних пауз. виявлено, що темпоральна 
організація англомовного футбольного коментаря вирізня-
ється значною варіативністю та характеризується збільшен-
ням швидкості артикуляції за зростання емоційної напруже-
ності та її зменшенням під час виконання удару по воротах 
команди суперника незалежно від його результативності.
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Постановка проблеми. Футбольний коментар – це усний 
виклад подій на футбольному полі під час матчу з опорою на 
інтереси телеглядачів [1, с. 75]. мовлення коментатора вико-
нує дві важливі функції – опис ігрових подій і надання фонової 
інформації для вболівальників. саме виконання цих функцій 
відносить мовлення коментатора до інформаційного стилю, ос-
новним призначенням якого є повідомлення «ідеальної, скон-
денсованої суті» [8, c. 79].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сьогоднішньо-
му лінгвістичному доробку наявні розвідки, присвячені певним 
аспектам вивчення мовлення футбольних коментаторів, а саме: 
комунікативно-прагматичним і лінгвосеміотичним характерис-
тикам спортивного дискурсу (О.О. Панкратова [5], к.в. снятков 
[6]), емоційній напруженості у спонтанному мовленні спортив-
них коментаторів (І.О. ейхгольц [7]), функціональним і стиліс-
тичним особливостям футбольного коментаря (м. Бальцер-Зібер 
[9]), просодичним особливостям футбольного радіокоментаря 
(Ф. керн [13], т. мюллер та Р. мей [15], Й. трувейн [16]).

на думку зарубіжного дослідника І.О. ейхгольца, мовлення 
футбольних коментаторів – це спонтанні монологи тривалістю до 
50 – 55 хвилин (середній час трансляції одного тайму футбольно-
го матчу, включно з додатковим часом). водночас мовлення ко-
ментатора лише частково є безпосереднім відображенням подій 
матчу, оскільки завдання коментатора полягає не тільки в тому, 
щоб розповідати про те, що відбувається, але й у тому, щоб за-
лучати та утримувати увагу глядацької аудиторії. Цим зумовлена 
неоднорідність спонтанних монологів коментаторів із погляду 
змісту. У мовленні коментатора зустрічаються як динамічний, так 
і статичний описи, що представляють собою структурно-тема-
тичні блоки, з яких складається монолог [7, с. 134].

Подібної думки дотримуються і британські дослідники 
Д. крістал і Д. Дейві, які зазначають, що оскільки коментар 
футбольного матчу є статичним описом подій, які перетина-
ються з кульмінаційними моментами, паралінгвістичні особли-
вості мовлення коментатора істотно змінюються та найчастіше 
корелюють зі змінами в ЧОт (Гц), швидкості мовлення, швид-
кості артикуляції та інтенсивності (дБ) [11, с. 135].

О.О. Лаптєва виділяє три комунікативно-прагматичні типи 
футбольних коментарів, а саме: подієвий коментар (опис подій 
на футбольному полі), фоновий коментар (інформація загально-
го характеру про команди, гравців тощо) та оціночний коментар 
(надається після завершення першого тайму або матчу) [4].

Об’єктом статті є телевізійні коментарі футбольних матчів 
Ліги чемпіонів та англійської Прем’єр-ліги.

Предметом статті є просодичні темпоральні особливості 
мовлення футбольних коментаторів.

Метою статті є визначення темпоральних параметрів 
спонтанних ділянок мовлення спортивних коментаторів.

матеріалом дослідження слугують відеозаписи двох теле-
візійних футбольних репортажів UEFA Champions League (Real 
Madrid vs Liverpool) [3] та English Premier League (Aston Villa 
vs Fulham) [2] 2018 рокy. коментаторами футбольних матчів 
є Daniel Lewis та Darren Plant, англійці за національною належ-
ністю. Загальна тривалість звучання складає 197 хвилин.

У роботі розглянуто темпоральні особливості подієвого ко-
ментаря, оскільки мовлення коментатора є спонтанним і неви-
мушеним, на відміну від заздалегідь підготовленого мовлення 
у фоновому коментарі.

Огляд стану проблеми засвідчив необхідність вирішення 
серії дослідницьких завдань:

1. Опрацювати вилучений звуковий матеріал і тексти ко-
ментарів футбольних матчів.

2. визначити темпоральні характеристики мовлення фут-
больних коментаторів: 1) кількість складів у фразах; 2) швид-
кість артикуляції; 3) тривалість незаповнених пауз (в с); 4) се-
редньопаузальну тривалість (в с); 5) наявність і  кількість пауз 
хезитації, логічних та емфатичних пауз.

Виклад основного матеріалу. Промінантною особливістю 
мовлення коментаторів футбольних матчів є зміни темпу мов-
лення під впливом емоційного напруження, що вказує на важ-
ливі події на полі.

У нашому досліджені услід за Дж. Лейвером [14] вимі-
рювання темпу мовлення здійснювалось шляхом визначення 
швидкості артикуляції (швидкість артикуляції – articulation 
rate). Одиницею вимірювання було обрано кількість складів за 
секунду. швидкість артикуляції вимірювалась на двох ділянках 
мовлення: статичному описі подій на полі та 10-секундній ді-
лянці після забиття гола.

Результати аналізу швидкості артикуляції представлено 
в таблиці 1.

таблиця 1
Швидкість артикуляції (скл/с)

Коментарі Статичний 
опис подій

10-секундний фрагмент 
після забиття гола

коментар № 1 (Деніел Льюїс) 5,0 4,8
коментар № 2 (Дарен Плант) 5,4 5,2
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аналіз результатів дослідження швидкості артикуляції свід-
чить про її зменшення у 10-секундному фрагменті мовлення ко-
ментатора після забиття гола (5,0 скл/с vs 4,8 скл/с в мовленні 
коментатора Деніела Льюїса та 5,4 скл/с vs 5,2 скл/с в мовленні 
коментатора Дарена Планта).

варіювання швидкості артикуляції в мовленні футбольних 
коментаторів здійснюється шляхом використання скорочених 
складів (clipped syllables) або навіть цілих фрагментів. За ви-
значенням Д. крістала [10, с. 84–85], скорочений склад – це 
склад, що вимовляється з більш швидким темпом, ніж звичай-
ний склад. Рекурентними є також розтягнуті склади (drawled 
syllables), основною функцією яких у мовленні футбольного 
коментатора є акцентування найбільш важливих лексем. Ре-
зультати дослідження підтверджують факт використання за-
триманих складів (held syllables).

Характерною рисою темпу мовлення футбольних комента-
торів є його пришвидшення на напружених ділянках матчу в мо-
менти атак шляхом збільшення темпу артикуляції та скорочення 
кількості й тривалості пауз, але уповільнення під час виконання 
удару по воротах команди суперника незалежно від його резуль-
тативності (після вигуку Shot!). У цей час коментатор зменшує 
темп артикуляції та використовує розтягнуті й затримані склади.

Яскравим прикладом використання розтягнутих складів 
у мовленні футбольних коментаторів-англійців є вимовляння 
лексеми «goal»:

G-o-a-l! Real Madrid 1–0 Liverpool (Karim Benzema) [3].
Усі зафіксовані в мовленні футбольних коментаторів пау-

зи були класифіковані за тривалістю таким чином: 1) менше  
ніж 1 с; 2) від 1 до 3 с; 3) більше ніж 3 с.

Характер розподілу пауз у мовленні двох коментаторів 
представлено в таблиці 2.

таблиця 2
Характер розподілу пауз за тривалістю 

в мовленні коментаторів
Коментарі 

Тривалість пауз

Кількість пауз (%)
Менше ніж 
1 секунда

Від 1 до 
3 секунд

Більше ніж 
3 секунди

коментар № 1 (Деніел Льюїс) 48 39 13
коментар № 2 (Дарен Плант) 40 44 16

Отримані результати свідчать про превалювання в мовлен-
ні першого коментатора пауз тривалістю менше ніж 1 секунда 
(48 %), тоді як у мовленні другого коментатора домінують паузи 
тривалістю від 1 до 3 секунд (44 %). Частотність вживання пауз 
тривалістю більше ніж 3 секунди є незначною та складає 13 % 
та 16 % відповідно. середня тривалість пауз складає 2,1 с у мов-
ленні Деніела Льюїса та 2,3 с – у мовленні Дарена Планта. При-
кметно, що всередині емоційно напружених фрагментів мовлен-
ня паузи тривалістю більше ніж 1 секунда є майже відсутніми, 
тоді як під час статичного опису подій коментатор робить паузи 
тривалістю від 1,5 до 3 секунд, які знижують напруженість.

З позиції комунікативно-прагматичної обумовленості 
в мовленні футбольних коментаторів зустрічаються логіч-
ні, емфатичні та паузи коливань (як заповнені, наприклад 
фальш-старти, так і незаповнені).

Основною функцією емфатичних пауз є виділення найваж-
ливішої інформації під час коментаря та привертання уваги 
глядацької аудиторії.

Паузи хезитації використовуються коментаторами в мо-
менти переривання фонового коментаря описом подій на полі 
(подієвий коментар), а також у моменти високої емоційної на-
пруженості на полі, особливо коли коментатор слідкує за ата-
ками обох команд. крім того, використання цього типу пауз 
пов’язано з млявим розгортанням подій на полі та необхідні-
стю підбору влучних слів для його опису. треба відзначити, 
що саме паузи хезитації є найбільш тривалими (їхня трива-
лість перевищує 3 секунди).

Частотність вищезазначених типів пауз представлено 
в таблиці 3.

таблиця 3
Характер розподілу пауз за характером  

у мовленні коментаторів

Коментарі
Типи пауз (%)

Логічні Емфатичні Паузи 
хезитації

коментар № 1 (Деніел Льюїс) 29 38 33
коментар № 2 (Дарен Плант) 35 39 26

Дані, представлені в таблиці 3, унаочнюють превалювання 
емфатичних пауз у мовленні обох коментаторів (38 % та 39 % 
відповідно). відсоток логічних пауз перевищує в мовленні Да-
рена Планта (35 %), тоді як паузи хезитації є більш рекурентни-
ми в мовленні Деніела Льюїса (33 %).

Продемонструємо паузальну насиченість 12-секундного 
уривка після забиття другого гола командою Реал мадрид на 
65 хвилині другого тайму:

The most bizarre goal in Champions League history|0,5 с 

not quite possibly the best! |1,5 с Gareth Bale, | 0,9 с on the pitch for two 
minutes, |0,7 с sends an overhead kick flying past Loris Karius |1 с from 
15 yards. |2,1 с Marcelo|0,6 с left his teammate with so much to do, | 0,8 с 
and they will show that one over and over again 2,3 мс [3].

У наведеному фрагменті присутні паузи різної тривалості 
від 0,5 секунд до 2,3 секунди. Описуючи процес забивання 
гола фаворитом цього матчу, а саме командою Реал мадрид, 
коментатор робить емфатичні паузи після імен гравців обох 
команд, привертаючи увагу глядацької аудиторії до їхніх ру-
хів на полі.

Висновки. Підсумовуючи все вищезазначене, робимо 
висновок, що темпоральна організація англомовного фут-
больного коментаря вирізняється значною варіативністю 
та характеризується збільшенням швидкості артикуляції під 
час зростання емоційної напруженості та її зменшенням під 
час спроби забити гол у ворота суперника незалежно від її 
результату. емоційність мовлення футбольних коментаторів 
досягається за допомогою використання емфатичних пауз, 
які є найбільш частотними, а також пауз хезитації, тривалість 
яких зазвичай перевищує 3 секунди. Розтягнуті та затримані 
склади зменшують швидкість артикуляції, даючи глядачам 
змогу сфокусуватися на найбільш важливій інформації.

Подальші наукові дослідження можуть бути спрямовані 
на вивчення кореляції частотних і динамічних характеристик 
із темпоральними особливостями мовлення футбольних ко-
ментаторів, а також на проведення порівняльного аналізу про-
содичного оформлення мовлення футбольних коментаторів із 
мовленням коментаторів інших видів спорту, наприклад комен-
тарями кінних перегонів.
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Сиваченко И. В. Особенности темпа речи  
английских комментаторов футбольных матчей

Аннотация. статья посвящена изучению просодиче-
ских темпоральных особенностей англоязычного футболь-
ного телевизионного комментария. в работе проанализи-
рованы скорость артикуляции, длительность пауз, наличие 
и количество пауз хезитации, логических и эмфатических 
пауз. Доказано, что темпоральная организация англоязыч-
ного футбольного комментария отличается значительной 
вариативностью и характеризуется увеличением скорости 
артикуляции при росте эмоциональной напряженности 
и ее уменьшением при попытке забить гол независимо от 
ее результата.

Ключевые слова: англоязычный футбольный коммен-
тарий, темпоральные особенности, скорость артикуляции, 
паузы хезитации, логические паузы, эмфатические паузы.

Syvachenko I. Temporal characteristics of the English 
football commentary

Summary. The article investigates prosodic temporal pe-
culiarities of the English television football commentary. Such 
temporal parameters as articulation rate, pausation length, 
and the amount of hesitation, logical and emphatic pauses are 
analyzed. It has been revealed that the temporal organization 
of the English football commentary is characterized by a con-
siderable variability and an increase in the articulation rate 
with the growth of the emotional tension. However, the artic-
ulation rate reduces after a goal has been scored or an unsuc-
cessful attempt to score a goal has been made.

Key words: English football commentary, temporal fea-
tures, articulation rate, hesitation pauses, logical pauses, em-
phatic pauses.


