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Артыкул прысвечаны праблематыцы навучання беларускай інтанацыі з выкарыстаннем сучасных камп’ютарных 
тэхналогій для аптымізацыі і індывідуалізаванасці навучальнага працэсу. Аргументуецца неабходнасць засваення 
кожнага з інтанацыйных кампанентаў, якія ў сукупнасці арганізуюць эфектыўную прасадычную структуру. 
Прапаноўваецца праграмны комплекс «Intontrainer» як дапаможнік у навучанні інтанацыйных асаблівасцей беларускай 
прасодыі і апісваецца мэтазгоднасць яго выкарыстання як навучэнцамі, так  і лінгвістамі ў навуковых даследаваннях.
Ключавыя словы: навучанне, інтанацыя, камп’ютарныя тэхналогіі, лінгваакустычная база даных, беларускамоўны модуль.
The article is devoted to the problems of teaching Belarusian intonation using modern computer technologies for optimization 
and individualization of learning process. It proves the necessity of mastering each intonation component, all of which together 
create the effective prosodic structure. A program complex “Intontrainer” as a working manual for teaching intonation features 
of Belarusian prosody is proposed; the reasonability of it being used by students as well as linguists in scientific research is 
described.
Keywords: teaching, intonation, computer technologies, linguoacoustic database, Belarusian-language module.

Су час ны аду ка цый ны пра цэс у бе ла рус кай вы шэй-
шай шко ле бу ду ец ца на ас но ве ка му ні ка тыў на-асо бас-
на га па ды хо ду да на ву чан ня мо ве. У цэн тры гэ та га зна-
хо дзіц ца сту дэнт як нось біт мо вы, яе твор ца, ка рыс таль-
нік ін фар ма тыў ны мі, ін тэ рак тыў ны мі моў ны мі срод ка мі 
ва ўсіх сфе рах жыц ця дзей нас ці. Ан тра па цэн трыч ны па-
ды ход да на ву чан ня бе ла рус кай мо ве выз на чыў кан чат-
ко вую мэ ту на ву чан ня: фар мі ра ван не маў лен чай асо бы, 
якая ак тыў на і пра віль на ка рыс та ец ца мо вай. Да сяг нуць 
выз на ча ных пры яры тэ таў маг чы ма пры ава ло дан ні эт-
на куль тур най, моў най і маў лен чай кам пе тэн цы я мі, што 
ў сваю чар гу пат ра буе за бес пя чэн ня пра цэ су на ву чан ня 
сту дэн таў іна ва цый ны мі тэх на ла гіч ны мі срод ка мі  аду ка-
цыі. Камп’ютар ная лін гва ды дак ты ка на кі ра ва на на асо-
бас на-ары ен та ва ны па ды ход, пад якім ма ец ца на ўва зе 
ін тэ рак тыў насць і ін ды ві ду а лі за ва насць на ву чаль на га 
пра цэ су. Пе ра ва га пра грам на га за бес пя чэн ня над вус-
ны мі і пісь мо вы мі ме та да мі і пры ёма мі вык ла дан ня мо вы 
зак лю ча ец ца ў адап та ва нас ці, ін тэ рак тыў нас ці, не лі ней-
нас ці прад стаў лен ня ін фар ма цыі, не аб ме жа ва най коль-
кас ці зва ро таў да за дан няў, апе ры ра ван ні вя лі кі мі 
аб’ёма мі ін фар ма цыі, не ад клад най зва рот най су вяз зю, 
ком плек сным уз дзе ян ні на роз ныя ка на лы ўспры ман ня 
шля хам вы ка рыс тан ня тэк сту, гу ку, муль тып лі ка цыі, ві зу-
а лі за цыі. Іс нуе цэ лы шэ раг камп’ютар ных пра грам 
з акус  тыч ны мі кам па нен та мі, га лоў ны мі ас пек та мі на ву-
чан ня якіх з’яў ля юц ца фа не ты ка, лек сі ка, гра ма ты ка 
(най больш вя до мы мі лі чац ца «Speechnotes», «Rosetta 
Stone», «English Practice», «WorkAudioBook», «Professor 
Higgins», «Rosetta Stone», «Lingualeo»). Та му мэ тай да-
дзе на га ар ты ку ла з’яў ля ец ца паг лыб лен не ве даў сту-
дэн таў аб ін та на цыі бе ла рус кай лі та ра тур най мо вы, вы-
ка рыс тоў ва ю чы маг чы мас ці су час ных тэх на ло гій для да-
сяг нен ня ўзор най ар га ні за цыі вус на га вы маў лен ня. 
Ас ноў ныя фа не тыч ныя срод кі вы маў лен ня – тэмп, 
тэмбр, ме ло ды ка, ін тэн сіў насць, паў за цыя – бу дуць раз-
гле джа ны праз аз на ям лен не за ці каў ле най аў ды то рыі 
з маг чы мас ця мі пра грам на га ком плек су IntonTrainer, які 
пры зна ча ны для вы ву чэн ня ін та на цый ных асаб лі вас цей 
бе ла рус ка га маў лен ня і для вып ра цоў кі на вы каў са ма -
аналі зу і са ма кан тро лю ў на ву чэн цаў.

Ава ло дан не ін та на цый най нор май – гэ та мна гаг ран-
ны пра цэс, так як ін та на цыя зна хо дзіц ца ў цес най су вя зі 
з усі мі ўзроў ня мі моў най сіс тэ мы. Пад час яе вы ву чэн ня 
раз гля да юц ца та кія ін та на цый ныя кам па нен ты, як ме ло-
ды ка, ін тэн сіў насць, тэмп і тэмбр го ла су. Кож на му кам па-
нен ту ўлас ці выя асаб лі вас ці, спе цы фіч ныя для кан крэт-
най мо вы. Яны звя за ныя з рыт міч ным ла дам маў лен ня, 
з кан струк тыў на-сін так січ най і ка му ні ка тыў на-сін так січ-
най струк ту рай мо вы, з чля нен нем маў лен ча га па то ку на 
раз нас тай ныя адзін кі і рас паз на ван нем ка му ні ка тыў най 
знач нас ці эле мен таў вы каз ван ня. Адзна ча ныя кам па-
нен ты ін та на цый на га афар млен ня вы каз ван ня (слоў, 
фраз, ска заў, тэк стаў) вы кон ва юць спе цы фіч ныя фун-
кцыі, а ў су куп нас ці яны ар га ні зу юць эфек тыў ную пра са-
дыч ную струк ту ру, у вы ні ку ча го маў лен не ўспры ма ец ца 
рэ цы пі ен та мі. Больш та го, су час ны стан на ву кі даз ва ляе 
пра во дзіць раз на с тай ныя між дыс цып лі нар ныя дас ле да-
ван ні, у тым лі ку з ін стру мен таль ным па ды хо дам да лін-
гвіс тыч на га ма тэ ры я лу. Пад час на ву чан ня ін та на цыі пе-
ра ва га ад да ец ца аў ды я лін гваль ным і аў ды я ві зу аль ным 
ме та дам, якія да па ма га юць ава ло даць гу ка вой сіс тэ май 
мо вы праз дэ ман стра цыю і імі та цыю, час тко вае тлу ма-
чэн не і трэ ні роў ку. Усім пе ра лі ча ным кры тэ ры ям ад па-
вя дае ана лі за тар і трэ на жор IntonTrainer, які пры зна ча ны 
для на ву чан ня ін та на цыі вус на га маў лен ня [1]. Сіс тэ ма 
зас на ва на на ін тэ рак тыў ных слы ха вых і ві зу аль ных кан-
так тах з на ву чэн цам, пад час ча го ад бы ва ец ца ана ліз ін-
та на цый ных фраз, па раў нан не ме ла дыч ных пар трэ таў 
эта ло на і фра зы, вы маў ле най сту дэн там, і іх су пас таў-
лен не па між са бой. Ак ра мя та го, да ец ца коль кас ная 
ацэн ка ін та на цый на га па да бен ства эта лон най і вы маў-
ле най фра за мі. Ком плекс рас пра ца ва ны суп ра цоў ні ка мі 
ла ба ра то рыі рас паз на ван ня і сін тэ зу маў лен ня АІ ПІ НАН 
Бе ла ру сі як да па мож нік у зас ва ен ні ін та на цыі рус кай, кі-
тай скай, ня мец кай, ан глій скай (бры тан ска га і аме ры кан-
ска га ва ры ян таў) моў, якія скла да юць асоб ныя мо ду лі [2, 
c. 584]. Рас пра ца ва ны яшчэ два мо ду лі па вы ву чэн ні ін-
та на цыі эма цый ных вы каз ван няў рус кай і ан глій скай моў 
і ін та на цыі спе ваў рус кай мо вы [3, c. 297]. Так са ма ком-
плекс даз ва ляе ства раць но выя моў ныя мо ду лі на ба зе 
сва ёй плат фор мы. 
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Аў та рам да дзе на га ар ты ку ла рас пра ца ва ны бе ла-
рус ка моў ны мо дуль, які дае маг чы масць удас ка на ліць 
ін та на цый ныя і маў лен чыя на вы кі ў роз ных сфе рах 
дзей нас ці, вы ка рыс тоў ваць ком плекс для на ву чан ня 
бе ла рус кай мо ве як за меж най, ат ры маць пра ктыч ныя 
вы ні кі без пры цяг нен ня вык лад чы ка і па раў наць ме ла-
дыч ную струк ту ру род най мо вы з ін шы мі мо ва мі. Знач-
насць па доб най рас пра цоў кі для бе ла рус кай мо вы 
зак лю ча ец ца ва ўні вер саль нас ці яе вы ка рыс тан ня як 
на ву чэн ца мі, так і лін гвіс та мі ў на ву ко ва-пра ктыч ных 
дас ле да ван нях. Пра грам ны ком плекс рэ ка мен ду ец ца 
для пер шас на га аз на ям лен ня і вы ву чэн ня ас ноў ных 
ін та на цый ных пар трэ таў (ІП) бе ла рус кай лі та ра тур най 
мо вы, су пас таў лен ня роз ных ІП па між са бой, а так са-
ма іх рэ а лі за цыі ў ды я ло гу, про зе і вер шах. Рас пра ца-
ва ная сіс тэ ма вы кон вае ўсе фун кцыі і оп цыі ком плек су 
IntonTrainer, што даз ва ляе вы ву чаць ін та на цыю бе ла-
рус кай мо вы ў поў ным аб’ёме. Трэ на жор зна хо дзіц ца 
ў ад кры тым дос ту пе і мае бяс плат ны кан тэнт, з якім 
мож на паз на ё міц ца на афі цый ным сай це пра гра мы 
[1]. У ас но ву кож на га мо ду ля пак ла дзе на лін гва а кус-
тыч ная ба за да ных (ЛБД), якая ўклю чае ў ся бе поў ны 
на бор фраз-эта ло наў. Бе ла рус кая ЛБД скла да ец ца 
з 250 сін так січ на-ак цэн тных адзі нак, агу ча ных жа но-
чым і муж чын скім га ла са мі, якія ахоп лі ва юць боль шую 
коль касць ін та на цый ных узо раў мо вы згод на ты пам 
вы каз ван ня, ме ла дыч най струк ту ры, сты ліс тыч ным 
асаб лі вас цям і іх эма цый най афар боў кі. Га лоў ная мэ-
та ства рэн ня бе ла рус кай ЛБД – гэ та дэ та лё вае ад-
люс тра ван не  ас ноў ных пра са дыч ных пар трэ таў бе ла-
рус ка га маў лен ня. Кры тэ ры ем выз на чэн ня сін так січ на-
ка му ні ка тыў ных адзі нак для бе ла рус кай вер сіі 
пра грам на га ком плек су выс ту пі ла ме ла дыч ная струк ту-
ра маў лен ня, якая апіс вае сіс тэ му па вы шэн няў і па ні-
жэн няў час та ты ас ноў на га то ну (ЧАТ). Ме ло ды ка як га-
лоў ны акус тыч ны кам па нент ар га ні зуе фра зу, па дзя ляе 
яе на сін таг мы, ак цэн тныя адзін кі і рыт міч ныя гру пы. Як 
указ ва юць па пя рэд нія дас ле да ван ні, ЧАТ мо жа змя няц-
ца ў за леж нас ці ад ка му ні ка тыў на га ты пу вы каз ван ня 
і эма цый най афар боў кі маў лен ня, але ў да во лі вуз кіх 

ме жах [4]. Знач насць ме ло ды кі зак лю ча ец ца ў адзна-
чэн ні се ман ты ка-сін так січ ных і ка му ні ка тыў на-сін так січ-
ных ад но сін у вы каз ван ні. Больш дэ та лё вую ін фар ма-
цыю пра ме ла дыч ныя асаб лі вас ці бе ла рус кай лі та ра-
тур най мо вы мож на знай сці ў па пя рэд няй пра цы аў та ра 
[5]. Так, IntonTrainer даз ва ляе аз на ё міц ца з ча тыр ма 
ас ноў ны мі ме ла дыч ны мі то на мі лі та ра тур най мо вы (зы-
ход ны, узы ход ны, зы ход на-ўзы ход ны і ўзы ход на- 
сыход ны) на пры кла дах эта лон ных ска заў, якія ад-
люст роў ва юць ме ла дыч ны кон тур кож най фра зы. 

Так са ма бе ла рус ка моў ны IntonTrainer пра па ноў-
вае 26 груп ін та на цый ных пар трэ таў вы каз ван няў, якія 
рас кла сі фі ка ва ны ў ад па вед нас ці з ін та на цый ны мі 
асаб лі вас ця мі бе ла рус кай мо вы з пун кту гле джан ня 
сін так січ най струк ту ры ска за, эма цый най афар боў кі 
вы каз ван ня і коль кас ці сін тагм у ска зе (напр., ін та на-
цыя ней траль на га ад ка зу, зва рот ка, пы тан ня-ўдак лад-
нен ня, форм пры ві тан ня і раз ві тан ня). Пры ад бо ры 
эта лон ных пры кла даў уліч ва лі ся: у апа вя даль ных ска-
зах – тып ска за, струк ту ра, коль касць сэн са вых адзі-
нак; у пы таль ных – на яў насць пы таль на га сло ва, ска-
зы, якія па чы на юц ца са злуч ні ка а, коль касць сэн са-
вых адзі нак; у па бу джаль ных – коль касць сін тагм. Для 
дэ та лё ва га выз на чэн ня ядзер ных слоў ува га на да ва-
ла ся і ад на сін таг мен ным адзін кам, якія мо гуць зай-
маць роз ную па зі цыю ў ска зе.  Напр., па бу джаль ны 
двух сін таг мен ны сказ «Эх ты, тэ ат рал!» ха рак та ры-
зу ец ца ўзы ход ным то нам у пер шай час тцы ска за, які 
апіс вае ін та на цыю не за вер ша нас ці (Эх  ты) і ін та на-
цыю за вер ша нас ці праз сы ход ны тон ў дру гой сін таг-
ме (  тэ ат рал!) з уз мац нен нем не га тыў най ацэн кі. 
Да дзе ны сказ ад но сіц ца да гру пы па бу джаль ных ска-
заў са зна чэн нем не га тыў ный ацэн кі. Для кож най эта-
лон най фра зы бы ла пра ве дзе на па пя рэд няя пра са-
дыч ная раз мет ка, якая ўклю чае ўка зан не сін таг ма тыч-
ных ме жаў, коль касць сін тагм, тып вы каз ван ня. Праз 
аў ды я  рэ дак тар Sonic Sound Forge пра во дзі ла ся эк спе-
ры мен таль ная ап ра цоў ка, дзе пер ша па чат ко ва бы лі 
вы зна ча ны перад’ядзер ны (p), ядзер ны (n) і за я дзер-
ны (t) скла ды (ры су нак 1).  

  
Рысунак 1 – Вызначэнне перад’ядзернага, ядзернага і заядзернага складоў  
у сказе «Гэта цэнтра+льная або гало+ўная дарога» ў Sonic Sound Forge
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Пра цэ ду ра з’яў ля ец ца пад рых тоў чым эта пам для 
ўклю чэн ня аў ды я за пі саў у сіс тэ му IntonTrainer. Та кі па-
ды ход пры мя няў ся да ўсіх 250 ка му ні ка тыў на-сін так-
січ ных адзі нак ЛБД, якая змя шчае ў са бе сін так січ на-
ак цэн тныя адзін кі, раз ме ча ныя па пра ві лах бе ла рус-
кай пра со дыі эк ві ва лен ты (з удак лад нен нем коль кас ці 
сін тагм), тып вы каз ван ня, ме ла дыч ны тон асоб на га 
пры кла да, спа сыл кі на аў ды я файл, ад люс тра ван не 
гра фіч на га кон ту ру ка му ні ка тыў на-сін так січ ных адзі-
нак. Па ўка за ных спа сыл ках ка рыс таль нік аў та ма тыч-
на пе ра хо дзіць у руб ры ку з не аб ход ным ма тэ ры я лам, 
які за хоў ва ец ца ў воб ла ку на Google-дыс ку аў та ра 
дас ле да ван ня. 

Ні жэй прад стаў ле на шмат фун кцы я наль нае ак но 
бе ла рус ка моў на га мо ду ля пра грам на га ком плек су, 
якое ад люс троў вае гра фіч ны кон тур апа вя даль на га 
ад на сас таў на га і пы таль на га (са зна чэн нем удак лад-
нен ня) ска заў «Вык лад чы кі» (ры су нак 2). У ле вай час т-

цы ак на скан цэн тра ва ны ор га ны кі ра ван ня, якія даз ва -
ля юць ажыц цяў ляць пра слу хоў ван не маў лен ча га сіг на-
лу, а так са ма за да ваць роз ныя рэ жы мы гра фіч на га 
ад люс тра ван ня вы ні каў ін та на цый на га ана лі зу. Ак ра мя 
та го, уні зе ле вай час ткі зна хо дзіц ца кноп ка кі ра ван ня 
«Save results», з да па мо гай якой ажыц цяў ля ец ца за ха-
ван не да ных аб вы ме ра ных пра са дыч ных ха рак та рыс-
ты ках. Час тка рысунка «Oktaves Range» адзна чае ды я-
па зон зме ны час та ты ас ноў на га то ну, вы ра жа ны ў ак та-
вах. Спра ва, чор ным ко ле рам, прад стаў ле ны лі ней ныя 
гра фі кі ска заў, яд ро якіх паз на ча на вер ты каль ным 
слуп ком. Вер ты каль ная лі нія ад люс троў вае мя жу га ла-
са вых учас ткаў ак цэн тных адзі нак фраз, дзе ле вы ўчас-
так адзна чае ін та на цый ны пар трэт апа вя даль на га 
ска за, а пра вы – пы таль на га. Уні зе пад гра фі ка мі пры-
ве дзе ны мі ні маль нае і мак сі маль нае зна чэн ні ЧАТ (F0) 
у Гц для аб ра ных фраз, а так са ма тэкст ска заў, у якіх 
ядзер ны га лос ны паз на ча ны зна кам «+».  

 

 
Рысунак 2 – Параўнанне графічных контураў меладычных партрэтаў у апавядальным  

і пытальным сказах «Выкладчыкі»

Пра гра ма ажыц цяў ляе ана ліз ас цы лаг ра мы і кры-
вой змя нен ня ЧАТ праз пе ра ход у рэ жым «Source 
signals». Згод на пры ве дзе на му рысунку мож на адзна-
чыць, што ў апа вя даль ным ска зе вы ка рыс тоў ва ец ца 
сы ход ны тон, які ха рак та ры зуе за вер ша насць і ка тэ га-
рыч насць, у той час як пы тан не выз на ча ец ца сы ход на-
ўзы ход ным то нам для пе ра да чы ўдак лад нен ня.

Ад ка му ні ка тыў на га ты пу ва каз ван ня за ле жыць 
ужы ван не як ас ноў на га ме ла дыч на га то ну, так і тэм пу, 
які выз на чае хут касць вы маў лен ня адзі нак роз на га па-
ме ру і вы мя ра ец ца ў мі лі се кун дах (мс). Ён пры зна ец-
ца вя ду чым, выз на чаль ным па ра мет рам пры апі сан ні 
сты лей маў лен ня, а так са ма пры дэ лі мі та цыі тэк сту на 
фра зы і сін таг мы. У ас ноў ным хут касць маў лен ня за-
ле жыць ад важ нас ці маў лен ча га ад рэз ка і ін ды ві ду-
аль ных асаб лі вас цей га во ра ча га. Па сло вах дас лед-
чы каў, ад нос на хут кі тэмп ха рак тэр ны для пы тан ня 
(адзна ча ец ца ў ме жах 60–70 мс), ад нос на па воль ны – 
для кліч ных і ацэ нач ных ска заў (150–200 мс), што звя-
за на з роз най сту пен ню ін та на цый на га чля нен ня гэ тых 

ты паў вы каз ван няў [6]. Што ты чыц ца ды на мі кі тэм пу, 
то най больш агуль най тэн дэн цы яй з’яў ля ец ца не ка то-
рае за па воль ван не ў кан цы адзін кі ў су вя зі з раз мя-
шчэн нем блі жэй да кан ца най больш важ ных эле мен-
таў вы каз ван ня. 

Агуч ван не ЛБД дву ма га ла са мі даз ва ляе пра-
дэман стра ваць тэм браль ныя асаб лі вас ці муж чын ска-
га і жа но ча га го ла су. Ар ты ку ля цый на-акус тыч ная 
афар боў ка го ла су за ле жыць час тко ва ад фі зіч ных па-
ра мет раў маў лен ча га апа ра та і час тко ва рэ гу лю ец ца 
ін ды ві ду у мам за кошт асаб лі вых змен ста ну ор га наў 
маў лен ня (у ас ноў ным – з роз ным эма цый ным ста нам 
у мо мант раз мо вы). У вы ні ку боль ша га ці мен ша га 
нап ру жан ня ор га наў маў лен ня і змя нен няў аб’ёму рэ-
за на та ра ўтва ра юц ца абер то ны (да дат ко выя то ны), 
якія на да юць ас ноў на му то ну асаб лі вае ад цен не 
і афар боў ку, у вы ні ку ча го выз на ча юц ца та кія ты пы 
тэм бру, як тэ нар, бас, ба ры тон (больш ха рак тэр ныя 
для муж чын), сап ра на, мец ца-сап ра на і кан траль та 
(для жан чын). Пры ня та лі чыць, што жа но чыя га ла сы 
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ад но сяц ца да вы со ка га або «вер хня га» рэ гіс тра, дзі-
ця чыя га ла сы – да ся рэд ня га, а муж чын скія – да ніз ка-
га або «ніж ня га» рэ гіс тра. Тэмбр го ла су мо жа змя няц-
ца ў за леж нас ці ад эма цый на га ста ну ча ла ве ка. Та му 
тэм брам на зы ва юць так са ма спе цы фіч ную афар боў ку 
маў лен ня, якая на дае тыя ці ін шыя эк спрэ сіў на-эма-
цый ныя ўлас ці вас ці. Гэ ты кам па нент ін та на цыі да во лі 
скла да ны ў пра са дыч ным ана лі зе маў лен ня, та му на 
сён няш ні дзень не іс нуе зда валь ня ю чай і пэў най адзін-
кі для яго апі сан ня. 

Дзя лен не маў лен ня на ін та на цый на-сэн са выя ад-
рэз кі рэ а лі зу ец ца праз паў зы, якія не толь кі вы дзя ля-
юць сэн са выя бло кі, але і ад люс троў ва юць ха рак тар 
су вя зі па між імі. Тра ды цый на пад тэр мі нам ра зу ме юць 
пры пы нак у ар ты ку ля цыі і ад па вед ны яму фі зіч ны 
пры пы нак у маў лен чым сіг на ле. Да паў зы так са ма ад-
но сяць і з’явы рэз кай зме ны то ну і / або ін шых пра са-
дыч ных ха рак та рыс тык у мес цы ін та на цый най мя жы, 
якія ўспры ма юц ца як па ру шэн не плы ні маў лен ня. Па 
вы ні ках па пя рэд ніх дас ле да ван няў, роз ныя ты пы паўз 
адзна ча юць ві ды су вя зі па між сэн са вы мі адзін ка мі [7, 
с. 213]. Так, паў зы пра цяг лас цю ад 60 да 600 мс мар кі-
ру юць між сін таг мен ныя ме жы. Паў зы ад 600 да 1800 мс 
зна хо дзяц ца на між фра за вых ме жах. Пры гэ тым ін та на-
цый ныя срод кі вы ка рыс тоў ва юц ца пе ра важ на для вы-
ра жэн ня сту пе ні су вя зі (сла бая, ся рэд няя, цес ная), але 
ў спа лу чэн ні з лек сі ка-гра ма тыч най струк ту рай вы каз-
ван ня кан крэ ты зу ец ца і якас ны ха рак тар су вя зі. Ры су-
нак 1 ад люс троў вае ас цы лаг ра му аў ды я за пі су аль тэр-
на тыў на га пы тан ня «Гэ та цэн тра+льная або га-
ло+ўная да ро га» ў аў ды я рэ дак та ры Sonic Sound Forge, 
які скла да ец ца з дзвюх сін тагм [Гэ та  цэн тра+льная] 
[або  га ло+ўная да ро га]. Час ткі па дзя ля юц ца паў зай 
у 156 мс (на ры сун ку 1 коль кас ныя па каз чы кі за пі су 
адзна  ча ны ўні зе спра ва). Ат ры ма ны па каз чык даз ва-
ляе ад нес ці да дзе ную паў зу да між сін таг мен най.

Ін тэн сіў насць пры ня та раз гля даць пры ана лі зе на-
ціс ку або ак цэн ту, што звя за на з вы лу чэн нем асоб ных 
эле мен таў маў лен чай плы ні. Апош ні кам па нент ін та-
на цыі маў лен ня ўяў ляе са бой сі лу або сла басць вы-
маў лен ня, звя за ныя з уз мац нен нем або пас лаб лен-
нем вы ды хан ня. Коль кас ныя зме ны ін тэн сіў нас ці роз-
ных гу каў, а ў пер шую чар гу, га лос ных, з’яў ля юц ца 

ўлас ці вас цю ін та на цыі, і ў спа лу чэн ні з то нам гу каў 
уп лы ва юць на іх гуч насць пры ўспры ман ні. Ін тэн сіў-
насць так са ма ўзрас тае з па ве лі чэн нем агуль на га 
эма цый на га нап ру жан ня. Ста ноў чыя і ак тыў ныя эмо-
цыі звы чай на ха рак та ры зу юц ца па вы шэн нем, а ад-
моў ныя і па сіў ныя – па ні жэн нем агуль на га ўзроў ню ін-
тэн сіў нас ці. Вы со кі ўзро вень гуч нас ці ха рак тэр ны для 
кліч ных і па бу джаль ных ска заў (ся род апош ніх – асаб-
лі ва за га ды, ка ман ды). Для эм фа тыч на га выз на чэн ня 
вы каз ван ня вы ка рыс тоў ва ец ца рэз кае па вы шэн не, 
але ча сам рэз кае па ні жэн не ін тэн сіў нас ці мо жа кан-
трас та ваць у за леж нас ці ад сэн су [8, с. 112]. Так, пы-
таль ны сказ бу дзе ха рак та ры за вац ца боль шай ін тэн-
сіў нас цю вы маў лен ня, чым апа вя даль ны сказ, што ад-
люс тра ва на на ры сун ку 2. Апа вя даль ны ад на сас таў ны 
(зле ва) і пы таль ны сказ (спра ва) «Вык лад чы кі» па дзе-
ле ны вер ты каль най лі ні яй, дзе адзна ча ны знач на вы-
шэй шы ўзро вень дру го га ска за (ды я па зон го ла су – 
2,5 ак та вы), а мак сі маль ная ін тэн сіў насць апа вя даль-
на га ска за скла дае 1,3 ак та вы.

Та кім чы нам, боль шасць камп’ютар ных пра грам, 
пры зна ча ных для вы ву чэн ня ін та на цыі, раз гля да юць ін-
та на цыю як сіс тэ му змя нен няў ад нос най вы шы ні то ну 
і даз ва ля юць вы ву чаць у ас ноў ным толь кі ЧАТ. 
IntonTrainer апіс вае ком плекс ін та на цый ных кам па нен-
таў, якія спра цоў ва юць як адзі ны цэ лас ны ме ха нізм. 
Апі са ны мо дуль даз ва ляе не толь кі вы ву чаць ін та на-
цыю бе ла рус кай мо вы, але і пра во дзіць да дат ко вы ана-
ліз пра са дыч ных ха рак та рыс тык маў лен ня. Лін гва а кус-
тыч ная ба за да ных у яго скла дзе за хоў вае ўзо ры фраз 
роз ных ты паў вы каз ван ня і пры кла ды іх ужы ван ня 
з пра ве дзе най пра са дыч най раз мет кай [5, c. 108]. Па-
пя рэд нія дас ле да ван ні аў та ра ў га лі не бе ла рус кай ін та-
на ло гіі даз ва ля юць вы ка рыс тоў ваць пры ве дзе ныя сін-
так січ на-ак цэн тныя адзін кі ў скла дзе ЛБД як узор ныя 
для бе ла рус ка га маў лен ня ў су вя зі з ап ра бі ра ва ны мі 
вы ні ка мі дас ле да ван ня, якія прад стаў ле ны ў апуб лі ка-
ва ных ар ты ку лах у роз ных вы дан нях. Вы ву чэн не ін та-
на цый ных пра цэ саў, ме ха ніз маў іх фун кцы я на ван ня 
прад астаў ляе маг чы масць ства рэн ня ін тэн сіў ных пры-
клад ных пра грам на ву чан ня на пры кла дзе пра грам на га 
ком плек су «IntonTrainer», па шы ра ю чы сфе ры ўжы ван-
ня вы со кіх тэх на ло гій у га лі не пе да га гіч най дзей нас ці.

Літаратура
1.  Inton@trainer // Inton@trainer speech analyzer and trainer 

[Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу : https://intontrainer.
by/. – Дата доступу : 29.01.2019.

2.   Lobanov, B. On a Way to the Computer Aided Speech Intonation 
Training / B. Lobanov, Y. Karnevskaya, V. Zhitko // Speech and 
Computer: 19th International Conference, SPECOM 2017, Hat-
field, UK, September 12–16, 2017, Proceedings / ed. A. Karpov, 
R. Potapova, I. Mporas. – Springer, 2017. – P. 582–592.

3.  Лобанов, Б. М. Программная модель анализа и визуализа-
ции эмоциональной интонации в устной речи / Б. М. Лоба-
нов, В. А. Житко // Открытые семантические технологии 
проектирования интеллектуальных систем : сборник науч-
ных трудов. Вып. 3. / БГУИР ; редкол.: В. В. Голенков 
[и др.]. – Минск : БГУИР, 2019. – C. 297–300.

4.  Выгонная Л. Ц. Інтанацыя. Націск. Арфаэпія / Л. Ц. Выгон-
ная. – Мінск: Навука і тэхніка, 1991. – 215 с. 

5.  Зяноўка, Я. С. Магчымасці сучасных камп’ютарных 
сродкаў для вывучэння беларускай інтанацыі (на пры-
кладзе аналізу танальнага контуру) / Я. С. Зяноўка // Бела-
руская лінгвістыка. – 2018. – № 81. – C. 105–116. 

RefeRences
1.  Inton@trainer // Inton@trainer speech analyzer and trainer 

[Eliektronny resurs]. – 2011. Rezym dostupu : https://inton-
trainer.by/. – Data dostupu : 29.01.2019.

2. Lobanov, B. On a Way to the Computer Aided Speech Intonation 
Training / B. Lobanov, Y. Karnevskaya, V. Zhitko // Speech and 
Computer: 19th International Conference, SPECOM 2017, Hat-
field, UK, September 12–16, 2017, Proceedings / ed. A. Karpov, 
R. Potapova, I. Mporas. – Springer, 2017. – P. 582-592.

3. Lobanov, B. M. Programmnaya model’ analiza i vizualizacii 
emocional’noi intonacii v ustnoi rechi / B. M. Lobanov, 
V. A. Jit ko // Otkrytye semanticheskie tehnologii proektiro-
vaniya intellektual’nyh sistem : sbornik nauchnyh trudov. Vyp. 
3. / BGUIR ; redkol.: V. V. Golenkov [i dr.]. – Minsk : BGUIR, 
2019. – C. 297–300.

4. Vyhonnaja L. C. Intanacyja. Nacisk. Arfaepija / L. C. Vyhon-
naja. – Minsk : Navuka i technika, 1991. – 215 s. 

5. Zianouka, Ja. S. Mahcymasci sucasnych kampjutarnych srod-
kau dlia vyvucennia bielaruskaj intanacyi (na prykladzie analizu 
tanalnaha konturu) / Ja. S. Zianouka // Bielaruskaja linhvistyka. – 
Minsk, Bielaruskaja navuka, 2018. – № 81. – C. 105–116. 

Вуч
эб

на
-вы

да
ве

цк
і ц

эн
тр 

БДПУ



Весці БДПУ. Серыя 1. 2020. № 1108

6.  Родионова, О. С. Интонация – самостоятельный уровень 
языковой структуры / О. С. Родионова // Известия ВУЗов. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки [Электронный 
ресурс]. – 2007. – № 2. – Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/intonatsiya-samostoyatelnyy-uroven-
yazykovoy-struktury. – Дата доступа: 29.09.2019.

7.  Кривнова, О. Ф. Генерация тонального контура фразы 
в системах автоматического синтеза речи / О. Ф. Кривнова // 
Труды Междунар. семинара по компьютерной лингвистике 
и ее приложениям «Диалог 2000». – М., 2000. – С. 211–220.

8.  Родионова, О. С. Универсальные и специфические пра-
вила реализации речи / О. С. Родионова // Право и его реа-
лизация в ХХІ веке : материалы Междунар. науч.-прак. 
конф. – Саратов : СГЮА, 2011. – С. 109–116.

6. Rodionova, O. S. Intonaciya samostoyatel’nyi uroven’ yazyko-
voi struktury / O. S. Rodionova // Izvestiya VUZov. Povoljskii 
region. Gumanitarnye nauki [Elektronny resurs]. – 2007. – 
№ 2. – Rezym dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/into-
natsiya-samostoyatelnyy-uroven-yazykovoy-struktury. – Data 
dostupa: 29.09.2019.

7. Krivnova, O. F. Generaciya tonal’nogo kontura frazy v sistemah 
avtomaticheskogo sinteza rechi // Trudy Mejdunarodnogo 
seminara po komp’yuternoi lingvistike i ee prilojeniyam 
«Dialog 2000». – M., 2000. – S. 211–220.

8. Rodionova, O. S. Universal’nye i specificheskie pravila realizacii 
rechi / O. S. Rodionova // Pravo i ego realizaciya v ХХІ ve ke : 
materialy Mejdunar. nauch.-prak. konf. – Saratov : SGYUA, 
2011.– S. 109–116. 

Вуч
эб

на
-вы

да
ве

цк
і ц

эн
тр 

БДПУ


