
МОВНА ІНТОНАЦІЯ
Ритміко-мелодійний лад мови,  послідовна зміна  висоти тону,  сили й  часу  звучання

голосу, що відбиває інтелектуальний та емоційно-вольовий зміст мовлення називається
інтонація.

Основні компоненти мовної інтонації такі:
1) Сила, що визначає динаміку мови та виражається в наголосах;
2)  Швидкість,  що визначає темп і  ритм мови і  виражається в  тривалості  звучання і

зупинках (паузах);
3) Напрямок, що визначає мелодику мови і виражається в русі голосу за звуками різної

висоти (мелодика);
4) Тембр (відтінок), що визначає характер звучання (емоційне забарвлення мови).

СМИСЛОВИЙ НАГОЛОС
У кожному реченні необхідно знайти слово, на яке падає логічний наголос.
К. С. Станіславський говорив: «Наголос — вказівний палець, що визначає найголовніше

слово  у  фразі  чи  такті!  У  слові,  що  виділяється,  прихована  душа,  внутрішня  сутність,
основні моменти підтексту. Наголос доносить слово слухачу, ніби на підносі».

Практика читання та мовлення виробила ряд вказівок, як слід ставити логічні наголоси.
За небагатьма винятками, ці правила допомагають при підготовці до виразного читання
тексту.

1.  У  розповідних реченнях,  як правило,  виділяється граматична основа (підмет та

присудок).  Тобто наголос ставиться на іменнику (відповідає на запитання  хто? що?)  і
(або) на дієслові (відповідає на питання що робить?).

Наприклад:

«Над отвором колодязя був великий камінь» (Бут. 29, 2).

Або:

«Цар Валтасар надзвичайно стривожився, і вигляд його лиця змінився» (Дан. 5, 6).

Присудок не завжди буває виражений дієсловом.
Наприклад:

«Дружина чеснотлива — вінець для чоловіка її» (Притч. 12, 4).

2. Логічний наголос не можна ставити на прикметниках та займенниках.
Неправильно:

Теплий вітер знову нас вітає,
До проміння тягнуться бруньки,
А струмок свій перший гімн співає
І йому підспівують зірки.
Правильно:

Теплий вітер знову нас вітає, 
До проміння тягнуться бруньки,
А струмок свій перший гімн співає

І йому підспівують зірки. (П. Ляшенко)

3. Цьому правилу не підпорядковується постановка логічного наголосу при зіставленні
(чи при уявлюваному зіставленні).

Наприклад:
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Мені подобається не синій колір, а зелений.
Порівняти:

Мені подобається зелений колір.
Мені подобається зелений колір.
Акцентування на слові «мені» створює уявлюване зіставлення (мені, а не тобі).

4. При поєднанні двох іменників наголос завжди падає на іменник, взятий у родовому
відмінку і відповідає на питання чий? кого? чого?

Наприклад:

Це наказ батька. (Під час перестановки слів так само: Це батька наказ).
Або:

Вдягнулася земля у білі шати,
Але у серці — струмені тепла. (зі збірки «Живе джерело»)

5.  Повторення  слів,  коли  кожне  наступне  посилює  значення  і  сенс  попереднього,
вимагає логічного наголосу на кожному слові зі зростаючим підсиленням.

Наприклад:

«А  Ти,  Господи,  Бог  щедрий та  милосердний,  довготерпеливий та
багатомилостивий, і  справедливий. Глянь на мене і змилосердься наді мною...»  (Пс.
85, 15–16).

Або:

Шепчу я: «Розум, серце, волю

І все життя візьми моє!»
І наче чую тихий голос:
«Люби Мене»... (зі збірки «Живе джерело»)

6.  При  об’єднанні  авторських  (або  оповідних)  слів  з  прямою  мовою  (коли  в  тексті
зустрічаються  власні  слова  когось  із  дійових  осіб)  логічний  наголос  зберігається  на
головному слові власної мови.

Наприклад:

І прийшов Господь, і став, і покликав, як і раніше: «Самуїле, Самуїле!» І сказав Самуїл:
«Говори, Господи, бо чує раб Твій» (1 Сам. 3, 10).

Або

Що відчуваю у душі тоді,
Коли питання чую я важливе:
«До вічності готовий ти чи ні?»
Воно таке суттєве, справедливе. (Г. Харченко)

Треба  навчитися  не  тільки  ставити  наголоси,  але  й  знімати  їх  або  послаблювати,
затушовуючи решту слів фрази,— це затушовування не повинне означати квапливого та
неясного промовляння усієї фрази. «Метушливість обтяжує мову. Полегшує ж її спокій та
витримка». (Станіславський К. С.) Зняття наголосів з інших слів уже виділяє наголошене
слово.

7.  У  питальних реченнях із  питальним словом («куди? скільки? де?» та ін.)  наголос
завжди падає на нього.

Наприклад:
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Ісусе, Ти душі моєї щастя!
І як без Тебе жити я могла? (І. Шевченко)

Або:

Куди піду, куди від Тебе,
Христе, Христе, куди іти?
Де зможу ще навік для себе
Блаженство й спокій я знайти?

З суєт та в суєту,
І тільки мить для Бога.
Що скажемо Христу,
Як підемо до Нього? (Я. Бузинний)

8. У складеному іменному та складеному дієслівному присудкові виділяється іменна
частина чи інфінітив відповідно.

Наприклад:

«Тільки будь твердим та дуже мужнім». (Іс. Нав. 1, 7)

Або:

Хай життя моє буде піснею,
Що лунатиме для Спасителя... (Н. Шибких)

Або:

Господи, перед обличчям Твоїм
Повнота благодаті і радості!
Ти помагаєш ходити мені
За Твоїми законами святості. (А. Бабачук)

Механічно застосовувати ці чи інші правила постановки логічних наголосів не можна.
Завжди слід враховувати зміст усього твору, його провідну ідею, весь контекст.

Не  рекомендується  і  «зловживати»  логічними  наголосами.  Мова,  перевантажена
ними, втрачає сенс. Іноді це перевантаження — результат розподілу слів при мовленні.
«Розподіл  —  це  перший  крок  до  підкреслення  [...]  —  перший  крок  до  поширення
наголосу на те, що його не вимагає; це початок того нестерпного мовлення, де кожне
слово стає «значним», де більше немає важливого, тому що все важливе, де все має
значення,  і  тому  все  втратило  свій  зміст.  Нестерпна  така  мова,  вона  гірша,  ніж
незрозуміла,  тому що неясну не чуєш або можна не слухати,  а ця мова змушує себе
слухати, а водночас — зрозуміти її неможливо, бо, коли наголос не допомагає ясному
розкриттю думки, він спотворює і руйнує її». (Волконський С., «Виразне слово».)

ПАУЗА ЛОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА
Осмислене  читання  речення  вимагає  правильного  розчленування  його  на  відрізки,

такти. Розчленування мови визначається паузами. Пауза об’єднує слова в безперервний
ряд  звуків,  але  водночас  і  розділяє  групи  слів,  обмежує  їх.  Це  логічна  пауза.  Паузи
можуть  бути  різної  тривалості,  залежно  від  думки,  що  висловлюється,  від  змісту
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читаного. Читець, дотримуючись логічних пауз, вимовляє слова, що містяться між ними,
разом, як одне слово.

Найчастіше місце логічної паузи визначається розділовими знаками:
«І було слово Господнє до Йони, / сина Аміттаєвого: / ”Встань, / іди у Ніневію, / місто

велике, / і проповідуй в ньому, / бо злочини його дійшли до Мене”» (Йона 1, 1–2).
Але іноді пауза необхідна в місцях, де немає ніяких розділових знаків.
Прочитайте:

Я втішав його віршами мого брата.
Значення речення помітно зміниться залежно від того, чи зробити паузу перед словом

«віршами», чи після неї.
Логічні паузи оформляють мову, надають їй завершеності.  Логічній паузі  відведений

більш-менш  певний,  дуже  невеликий  час  тривалості.  Якщо  цей  час  затягується,  то
бездіяльна логічна пауза повинна швидше перероджуватися на активну психологічну.

Психологічна пауза — це зупинка, яка посилює, виявляє психологічне значення фрази,
уривка.  Вона багата внутрішнім змістом, активна, тому що обумовлюється ставленням
читця до події,  до дійової особи, до її  вчинків.  Вона відображає роботу уяви того, хто
читає, відразу ж відбивається на інтонації, іноді навіть змінює логічне угруповання слів,
оскільки походить з внутрішнього життя, з життя уяви. Значення її  характеризується В.
Аксьоновим  так:  «Психологічна  пауза  може  виникнути  на  початку  фрази  —  перед
словами, усередині фрази — між словами та наприкінці фрази — після прочитаних слів. У
першому випадку вона попереджує про значення слів майбутніх; у другому — виявляє
психологічну  залежність  (ту,  що  об’єднує  чи  роз’єднує)  висловленої  думки від  думки
наступної, підкреслюючи значення цих думок та ставлення до них; у третьому випадку
вона затримує увагу на словах і образах, що відзвучали, ніби продовжуючи в мовчанні
глибину їхнього значення. Вплив психологічної паузи в останньому випадку величезний».

На Кого ти підняв п’яту
У зрадницькій ганебній долі?
І опинившись в іншій ролі,
Зневажив істину святу.
На Кого ти підняв п’яту?

На Кого ти підняв п’яту,
Віддавши злобному народу
Того, Хто взяв із Каріота
Тебе в небесну чистоту?
На Кого ти підняв п’яту?

На Кого ти підняв п’яту,
Коли Учителя завіти,
Немов весняні, ніжні квіти,
Зірвавши, кинув в пустоту?
На Кого ти підняв п’яту?

На Кого ти підняв п’яту?
Щоб так безславно завершити
Свій шлях. Хіба для того жив ти,
Щоб опуститися в пітьму? /
На Кого ти підняв п’яту? (І. Федьків)

Якщо пауза перед останнім рядком буде більш осмисленою і більш витриманою, то
враження, яке справить на слухача весь вірш буде значнішим і запитання останнє «На
Кого ти підняв п’яту?» міцніше закарбується у пам’яті.

МЕЛОДИКА
Окрім  наголосу,  темпу  та  ритму,  до  поняття  інтонації  входить  також  мелодика

мовлення. Це рух голосу вгору і вниз за звуками різної висоти. Задаймо голосно питання:
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І  все? Ми  почуємо  підйом  голосу  на  звукові  [е].  Відповідь:  Так,  все.  Ми  помічаємо
зниження голосу звукові [е]. Схематично рух голосу можна позначити наступним чином:

— І все?! 
— Так, все. 

Ось ще мелодійний малюнок фрази:
Прекрасний аромат троянди
Народжується у пітьмі... (Н. Карбованець)

Тут  мелодика  речення  навмисно  збіднена.  Монотонність  з  волі  читця  може  стати
цінним  виражальним  засобом.  Найчастіше  мелодика  мовлення  дуже  різноманітна,
багата.  Знаки оклику питання, крапки, коми — все це покажчики не тільки пауз, але і
мелодійних малюнків речення. Ці малюнки можна назвати фігурами мелодії.

Існують  різні  мелодійні  фігури.  Закінчення  думки  разом  із  завершенням  фрази
вимагають  зниження  голосу  (низхідна  фігура).  Розвиток  думки  разом  з  розвитком
висловлювання  вимагають  підвищення  голосу  (висхідна  фігура).  В  одному  і  тому  ж
реченні мелодія може бути спочатку висхідною, а потім — низхідною, десь у середині
фрази  буде  перелом  —  після  кульмінаційного  пункту.  Можлива  монотонна  мелодія
фрази.

Приклади мелодійних фігур:
Ти підеш? (висхідна фігура мелодії).
Піду. (низхідна фігура мелодії).
Запам’ятай раз і назавжди... (навіювання, монотонна мелодія),
Ти знову заснеш! (повна фігура: підвищення, кульмінація, пониження голосу).
Крім того зустрічається мелодика  пояснювальна,  перелічувальна,  попереджувальна,

розділювальна,  вступна, мелодика  незакінченості та  ін.  Схвильованому  мовленню
притаманні сміливі підйоми та пониження (падіння) мелодії.

Як даленієш Ти — тривожусь я
Нічим не оправдаюся без Тебе.
Тоді згадає хто моє ім’я
Перед безмежним і величним небом?

Кому потрібен буду я тоді,
Хто поклопочеться перед Отцем за мене?
Мов тінь, майнуть надії молоді,
Повисне світ безсилий на раменах. (В. Білашук)

ТЕМБР
Виразно прочитайте дві окличні пропозиції.
Який чудовий голос!

Який жахливий голос!

Смисловий акцент в обох випадках падає на друге слово. Але що різниться? Тембр.
Емоційне  забарвлення,  з  яким  ми  вимовляємо  слово,  що  потрібно  виділити.  Якщо
розстановка смислових  наголосів,  пауз  та  мелодика  піддається  якійсь  систематиці,  то
пошук  відповідного  забарвлення  —  визначається  конкретною  ситуацією.  Найчастіше
саме тембр має значення для сенсу тієї чи іншої пропозиції.
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«”І скажу їм: «Якщо ви бажаєте, то дайте Мені платню Мою, якщо ж ні,— не давайте». І
вони відважать на Мою платню — тридцять срібняків”. І сказав мені Господь: ”Кинь їх у
церковну скарбницю — висока ціна, в яку вони оцінили Мене!”» (Зах. 11, 12–13).

Від того, з якою інтонацією прозвучить слово «висока», залежатиме сенс усього тексту.
У цьому разі воно має звучати не ствердно, а з іронією.

Кожна людина має свої особливості звучання мови, пов’язані з устроєм і роботою її
мовного апарату, характером звуків її голосу. За сукупністю цих ознак, навіть не бачачи
людини, можна дізнатися, що говорить саме вона.

Але забарвлення мови може змінюватися, відхилятися від норми, залежно від емоцій.
Чим сильніші емоції,  тим більше відхилень від звичайного звучання. Виразність мови і
повідомляється  цим  відхиленням.  «Якщо  ви  хворі,  маєте  поганий  настрій,  навпаки,
щасливі  та  веселі,—  про  все  це  ”розкаже”  тембр  вашого  голосу.  Якщо  ви  активні  у
висловленні думки, якщо ваші емоції не приховані — насамперед тембр доведе це ”до
відома” вашого співрозмовника». (Блінов І. Я. «Виразне читання і культура мовлення»)
Причини  цього  можуть  бути  різні,  вони  залежать  або  не  залежать  від  волі  того,  хто
говорить.

Правильне читання твору і його тлумачення під час підготовки до читання — основна
умова,  при  якій  творчий  намір  поета  чи  письменника  безпомилково  здійснюється
читцем.  Тембр  забарвлює  весь  твір,  наділяючи  його  нескінченно  різноманітними
відтінками.

Завдання I

Виразно прочитати віршований текст, попередньо проставивши смислові наголоси

та паузи.

1. О, любові Божої безодня!
Стільки літ вже пролетіло,
Та на диво — тішить і сьогодні
Вість, що Слово стало тілом. (А. Бабачук)

2. Злякалися, стали мов мертві,
Побачивши сяйво навкруг,
А сила, сильніша від смерті,
Відкинула каменя круг. (О. Білобров)

3. Знайди свій труд. Хоч буде він простим,
Аби він був тобі й Христу приємним,—
І будеш в нім духовно ти рости,
І станеш ти Отцем благословенний! (Н. Берчук)

4. Служіння Господу — це ніби піраміда,
Основа в ній — до Господа любов,
А грані — труд важкий, та не для виду,
Вершина — добрий, милуючий Бог. (Н. Берчук)

5. «Кому я потрібний?» — розпачлива думка
Затиснула душу, мов шию ярмо.

6



«Пастуша висить на плечах моїх сумка.
Не думав про батьківську хату давно». (М. Пістун)

6. Радій Вифлеєме! Родився Христос!
Радій, почорніла від горя, плането!
Мовчіть, занімійте у тиші, поети,
Послухайте пісню з висот. (В. Білашук)

7. Як білка в колесі: і те, і те
Зробити треба швидко-швидко-швидко.
І так один і другий, третій день...
Це ж для душі моєї справжнє лихо!

Йде обертом від цього голова —
Там запізнилась й тут я не встигаю.
Коли вже на молитву стану я?
Душа із Богом спільності бажає! (Т. Пекур)

8. Хто силу дав, щоб рухатись Землі?
Хто мудрість дав простій рудій мурашці?
Хто хмарам дощ пролити повелів,
Хто крила дав літати сірій пташці?

Листочки Хто розгладжує в тиші
І в бурю Хто до кручі їх жбурляє?
Хто піснею торкається душі,
Шукати правди Хто тебе вмовляє?

Безсилий розум і убогий дух —
У величі Його усе моє зникає.
У Господі сердець незламний рух,
Глагол життя ніколи не змовкає. (В. Білашук)

9. Нарешті спокій, бажана свобода...
Стою в молитві, сльози на очах...
І спрагло п’є живу джерельну воду
Моя гріхом поранена душа.

Вона втомилась в нелегкім двобої...
В пориві почуттів, плотських бажань
Померкло сонце, згасли в небі зорі,
І в розпачі заплакала душа...

До себе вабить світ і насолоди,
І блиском миготить широка путь...
Тут є усе, лише немає Бога,
А я без Нього щастя не знайду. (Л. Станкевич)

10. «Хто вдарив Тебе, ну скажи?» —
Ісуса питали.
Зібрались навкруг вояки,
Жорстоко знущались. (О. Білобров)

7



11. Голгофа, Голгофа... Скорботна і славна...
Печаттю на серці моєму давно.
Немеркнучий подвиг і біль безугавний —
Усе тут було!

Чого лише вартий розпачливий поклик:
«Мій Отче, чому Ти залишив Мене?»
А з неба дивилось всевидяче око
На людство усе.

Знущання нестерпні і сльози жіночі...
Вершина злочинства — оте розп’яття!
В Христа-Життєдавця до крові охочі
Забрали життя.

Недовго Голгофа зловісно чорніла.
До свята готовився Йосипів сад.
І вранці в неділю Марія зустріла
Живого Христа! (А. Бабачук)

12. Люди в одвічному пошуку щастя
Безліч доріг переміряли.
Поневіряючись нетрями часто,
Не розлучилися з мрією
Все-таки вибратись, вийти на простір,
Долю зустріти осяяну,
Та виявляється все так непросто
Й маємо те, що ми маємо.
Знов стоїмо на складнім перехресті
Втомлені та розчаровані...
Де ж це омріяні ті еверести?
Де наше щастя заховане?
Може, у світі його і немає —
Все лиш ілюзія, марево,

Тільки луна, що проноситься гаєм,
Чи біганина за хмарами.
Саме тоді, як липке збайдужіння
В парі підходить із відчаєм,
Дуже близьке до людини спасіння,
Вслухайтесь в Боже освідчення:
«Я полюбив світ такою любов’ю,
Що найдорожче пожертвував,—
Син заступив грішне людство Собою,
Смерть перемігши дня третього».
Тож є можливість життя розпочати,
Наче у чистому зошиті,
В Бозі знайти навіть більше, ніж щастя,
І припинити всі пошуки. (А. Бабачук)

Завдання II

Виразно прочитати текст з Біблії, попередньо проставивши смислові наголоси та

паузи.

1. 1 Сол. 2, 12
2. Пс. 19, 3
3. Пс. 99, 3
4. Йова 38, 19–21
5. 2 Кор.11, 17–21
6. 2 Кор. 10, 1–2

7. 1 Сам.2, 1–10
8. 1 Сам. 3, 20–21; 4,1
9. Пл. Єр. 3, 36–39
10. 2 Петр. 1, 3–7
11. Еф. 2, 1–7 
12. Пс. 85
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