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Фонетична репрезентація концепту «успіх»
у контексті бізнесового дискурсу: гендерний аспект
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У статті представлено фонетичні характеристики англомовного бізнесового 
дискурсу в гендерному аспекті, виявлено варіативність квантування та акцентуації 
мовленнєвого потоку та їх зв’язки із гендерною приналежністю адресанта.
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Проблеми гендерної лінгвістики не втрачають своєї актуальності на сучасному 
етапі становлення наукової парадигми, адже з’являються нові методи досліджень, 
що дозволяють розширити та поглибити знання про сутність гендерного диморфізму 
людського соціуму. У зв’язку із цим не менш актуальними є спроби науковців вияви-
ти гендерні характеристики чоловічого та жіночого мовлення на різних мовленнєвих 
стратах, зокрема концептуальному та фонетичному.

Об’єкт нашого дослідження поєднує в собі два різновиди мовленнєво-мисленнє-
вої діяльності, когнітивну та фонетичну, з оглядом на дискурсивну організацію зазна-
чених явищ у гендерному аспекті. 

Актуальність даного дослідження полягає у зіставленні фонетичних та концеп-
туальних параметрів дискурсу з оглядом на гендерний диморфізм соціуму. Наукова 
новизна виявляється у використанні методу зіставлення характеристик концептуаль-
ного та фонетичного мовленнєвих рівнів задля виявлення особливостей гендерної 
мовленнєвої поведінки у дискурсивному фреймі бізнесового спілкування. Метою 
дослідження є виявлення особливостей репрезентації жіночого та чоловічого мов-
лення у контексті бізнесової презентації. Задачею публікації є висвітлення характе-
ристик вербалізації концепту «успіх» шляхом аналізу специфіки делімітації мовлен-
нєвого континууму, виокремлюючи складовий обсяг фоносинтагм та їх акцентуації.

Під час проведення перцептивного аналізу бізнесових презентацій чоловіків (MG) 
та жінок (WG) було виявлено низку ознак, що віддзеркалюють наявність певної спе-
цифіки мовленнєвої поведінки адресантів. 

Специфіка вербалізації концепту «успіх» дає змогу дійти висновку, що адресанту 
MG притаманна надлишковість у мовленні. Цей показник виявляється маніфеста-
цією мовленнєвої поведінки, типової для чоловіків, адже відомо, що, на відміну від 
загальної думки, чоловіки говорять більше за жінок [1, с. 200] Водночас із цим, се-
редній показник складового обсягу фоносинтагм у WG є більшим за показник MG, 
що свідчить про щільність мовленнєвого потоку, а, отже, більшу інформативність 
протягом однакового проміжку часу, наприклад: 
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1) WG: “As you've heard, | revenue was up 29% | of reported FX. || Our adjusted pre-
tax profi t at GBP162 million | was up 26% year on year. || And adjusted diluted earnings 
per share | up 27%.|| Given the strong growth in the business | and our desire to rebalance 
| our dividend between halves, | we've increased the interim dividend ∫ by 40% | to 7p per 
share. || Our overall dividend policy remains | a full-year payout ratio | of around 40%.|| 
We closed the half  ∫ with GBP174 million of cash | broadly unchanged ∫ from this time last 
year. ||” [4];

2) MG: “Total turnover | of Ј8.7bn was up 7% | over last year and I’ll break that 
down further | in a moment. || Statutory profi t | before tax increased by 9%, | ahead of the 
turnover growth for a number of reasons, | exhibiting the “self help” ∫ we’ve consistently 
talked about | which will allow us to keep profi t growth in line | or ahead of sales growth ∫ 
despite the tough market backdrop. ||

Net debt rose | as expected to just over Ј1.0bn, following a 60% increase | in our invest-
ment activities ∫ and the commencement | of our equity retirement programme. ||” [5]. 
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Запропоновані діаграми складового обсягу фоносинтагм MG та WG свідчать про 
те, що цей показник фоносинтагм комуніканта WG є ширшим за MG, переважно за 
рахунок фоносинтагм із великим об’ємом складів. Таку мовленнєву поведінку WG 
можна охарактеризувати як намагання дотримуватися «бізнесового стилю» викла-
ду інформації, котрий передбачає чоловічу мовленнєву поведінку, тобто стилістич-
но нейтральну оцінну лексику, раціональний стиль оцінки повідомлень, асоціатив-
ні поля, пов’язані із професійною сферою [1, с. 201]. Ця трансформація зумовлена, 
насамперед, пресупозиціями аудиторії бізнесової презентації – колективний адресат 
чекає на доповідь впевненого в собі лідера. У свою чергу адресант чинить аргумента-
тивний вплив на адресата, що вимагає доступності, зрозумілості, логічної побудови 
висловлювань, мінімізації комунікативного шуму, нівелювання експресивної лекси-
ки та максимуму інформативності. Таким чином, якщо жінка прагне зберегти імідж 
лідера у бізнесовому середовищі, її стиль мовлення буде орієнтуватися на «еталон» 
бізнесової комунікації, яким, через історико-культурні засади виявляється чоловіче 
мовлення, адже дотепер жінка-лідер у бізнесових структурах Великої Британії є яви-
щем досить нечастим (за результатами досліджень журналу Forbes за 2011 рік тільки 
сім жінок з Великої Британії обіймають вищі керівні посади у бізнесових корпораці-
ях, включаючи жінок, які не є мешканками країни [6]). 

 

Водночас із вищезазначеними статистичними даними варто наголосити на тому, 
що динаміка квантування мовленнєвого потоку у фонофразах MG та WG також має 
певні особливості. У той час як WG намагається дотримуватися «еталонного» стилю 
проведення презентації, уникаючи різких змін обсягу фоносинтагм, MG, навпаки, 
дуже часто користується цими змінами, що свідчить про ознаки варіативності чоло-
вічого мовлення у бізнесовому дискурсі. На відміну від WG MG не орієнтується на 
гендерний еталон комунікації у бізнесовій сфері, адже маніфестація домінувальних 
позицій у мовленні чоловіка закладено природою та соціальним контекстом гендеру. 
Саме цей факт – відсутність меж комунікативної ролі та співпадіння стереотипної 
гендерної та соціальної ролей лідера призводить до відхилення комунікативної по-
ведінки MG від еталону, на який орієнтується WG. Фреймом англомовної бізнесової 
комунікації  закріплено комунікативну роль чоловіків як лідерів, у їх дискурсивній 
діяльності не має підтексту боротьби із соціальними стереотипами з приводу жіно-
чої соціальної ролі «другого плану», отже, вони можуть користуватися ширшим діа-
пазоном мовних засобів без ризику втрати комунікативної ролі лідера. Порівняння 
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графіків складового обсягу фоносинтагм дозволяє стверджувати, що жінкам при-
таманна «дифузна» модель квантування дискурсивного простору, позаяк чоловікам 
притаманна «компактна». Виявлену специфіку членування мовленнєвого потоку 
можна охарактеризувати як жіночий та чоловічий добір фонетичних характеристик 
бізнесової презентації. 

 

Аналіз акцентного контуру фоносинтагм, що вербалізують концепт «успіх» адре-
сантами MG та WG, також відображає специфіку гендерної поведінки комунікантів 
у фреймі бізнесового дискурсу. Динаміка акцентного контуру фоносинтагм, продуко-
ваних мовцем WG, характеризується переважно однією-двома ритмічними групами 
із поступовим їх збільшенням до п’яти-семи, що відповідає їх семантичному наван-
таженню. Пік із семи ритмогруп у фоносинтагмі припадає на заключну частину про-
мови та збігається з прагматикою виступу: “We're pleased with our momentum ∫ and 
consistent performance in the fi rst half ∫ as we start to benefi t from the previous invest-
ments in planning, SAP and infrastructure|”[4].

У свою чергу акцентний контур презентації MG виокремлює певне чергування 
фоносинтагм із малою та підвищеною кількістю ритмічних груп, що сприяє полег-
шенню сприйняття інформації. Водночас із цим, семантичне навантаження концепту 
«успіх» розкривається MG за допомогою інших засобів – короткі фоносинтагми з од-
нією-двома ритмічними групами, що, по-перше, є маніфестацією чоловічого гендеру 
у мовленні, адже чоловікам притаманна сегментація мовленнєвого потоку на корот-
ші смислові кванти, на відміну від жінок, характерним показником мовлення яких є 
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складніші синтаксичні конструкції  [1, с. 201], по-друге – показником позиції лідера, 
адже стабільне, чітке розміщення акцентів у коротких фоносинтагмах маніфестує 
впевненість реалізації інформаційного простору: “We’ve recently reviewed our store-
opening program ∫ over the past fi ve years.|| And it is delivering returns above our herdal 
right.|| And the access ∫ of the original business case | set when the stores were approved.|| 
So we remain very comfortable ∫ with our continuing space ambitions”[5].

Висновки. Проведений експеримент доводить, що положення про те, що диферен-
ціація мовлення чоловіків та жінок в англійській мові значно знижується із підвищен-
ням їх соціального статусу та рівня освіти [2], а також те, що гендер виявляється па-
раметром із змінною інтенсивністю, фактором, що з’являється з неоднаковою інтен-
сивністю, навіть до повного зникнення у низці комунікативних ситуацій [3, с. 117], 
знаходить часткове підтвердження у нашому дослідженні. Під час проведення зістав-
ного гендерного аналізу динаміки складового обсягу фоносинтагм та дослідження 
динаміки акцентного контуру вербалізації концепту «успіх» у презентаціях MG та 
WG було виявлено факт наближення жіночої комунікативної моделі гендеру до чоло-
вічої – середній обсяг фоносинтагми WG наближується до показників MG, акцентна 
специфіка висловлювань двох гендерних моделей також частково збігається. Проте, 
варто зазначити, що, не зважаючи на зближення жіночої моделі мовлення до чолові-
чої, існують диференційні ознаки квантування дискурсивного простору, які виявля-
ють вплив різних гендерних картин світу та маніфестують приналежність мовлення 
WG до жіночого гендеру, а MG – до чоловічого. Насамперед, це виявляється у впев-
неній лідерській позиції чоловіків-адресантів – у той час як жінки дотримуються ша-
блону «лідера», перенавантажуючи свої повідомлення довгими фоносинтагмами та 
великою кількістю ритмогруп, керуючись соціально стереотипними інваріантними 
ознаками чоловіка-лідера у комунікації, чоловіки, зокрема, виявляють більшу варі-
ативність мовлення, маніфестують свій домінувальний статус шляхом квантування 
презентації на невеликі фоносинтагми, підкреслюючи їх значення однією ритмічною 
групою. Подальші перспективи дослідження передбачають виявлення диференцій-
них гендерних ознак бізнесової комунікації на рівні тональної підсистеми просодії.
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