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У сучасній науковій парадигмі лінгвістичних досліджень 

інтеграційний, міждисциплінарний підхід до вивчення явищ, які 

відображають тенденції та закономірності комунікативно-прагматичного 

аспекту вербальної діяльності національного соціуму, все частіше набуває 

домінувального статусу у зв’язку із застосуванням комп’ютерних технологій 

для аналізу багаторівневої, ієрархічно організованої структури не тільки 

мови, але й мовлення як форми її існування. На початку XXI ст. численні 

наукові студії демонструють наполегливе прагнення вчених виробити 

ґрунтовну об’єктивну аргументацію особливостей функціювання 

національної мови в її усному різновиді, що, як відомо, хоч і регулюється 

традицією, проте у своїй динаміці суттєво залежить від живої комунікативної 

практики соціуму. Варіативний характер орфоепічних реалізацій вокальних і 

консонантних одиниць та їхніх сполук, як, зрештою, і суперсегментних 

елементів, сьогодні потребує значно глибших верифікаційних стратегій, 

інноваційних за своїми науково-дослідницькими технологіями. У цьому 

зв’язку дисертація Олени Юріївни Плахотнікової видається винятково 

актуальною і своєчасною, адже корпусний підхід, позиціонований у роботі 

«одним із провідних» [с. 14], передбачає, по суті, необмежені можливості 

наукового пошуку справді об’єктивних результатів акустичного аналізу

звукового континууму монологічного
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дискурсивному матеріалі. Такий напрям спостереження вербальних одиниць 

з опертям на новітні інформаційні технології та спеціальне програмне 

забезпечення уможливлює, за справедливим твердженням Н. Дарчук, 

фіксацію всіх аспектів функціювання мови й водночас збереження інтра- й 

екстралінгвальної специфіки фонетичних, лексико-семантичних та 

граматичних ресурсів автентичних аудіотекстів. Спроба системного 

напрацювання теоретичних і методологічних засад корпусу українського 

усного мовлення і створення на цій основі КУТУМ (Корпусу українського 

транскрибованого мовлення) засвідчує перспективність дослідження Олени 

Юріївни Плахотнікової, позаяк воно може слугувати зразком для майбутніх 

наукових розвідок у царині розбудови орфоепічної норми, зосібна коли 

йтиметься, наприклад, про кодифікацію варіативних змін фонетичних 

одиниць як показник нових вимовних стратегій і тактик текстової 

комунікації. Саме тому науково переконливим у дисертації є об’єкт 

спостереження — українське усне монологічне мовлення в читаному та 

спонтанному варіантах, опрацьоване відповідно до принципів побудови 

Корпусу [с. 16]. Науково доцільним у річищі викладеного є й предмет аналізу

-  параметризація типової для сучасного українського усного мовлення 

варіативності норм літературної вимови на матеріалі аудіозаписів створеного 

Корпусу. Дисертаційна робота Олени Юріївни демонструє справді нові 

судження про методологічні й теоретичні засади моделювання Корпусу 

українського усного мовлення та КУТУМ, відкритого для розширення й 

експлуатації користувачами, подальший розвиток лінгвістично обґрунтованої 

класифікації корпусів текстів за 12 критеріями [с. 17], зрештою, виконавчий 

рівень реалізації усного монологічного мовлення українців, на основі якого й 

здійснено опис верифікації параметрів його звукової матеріалізації.

Запропонована структура наукової розвідки не порушує усталених 

вимог: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, перелік 

умовних скорочень і додатки, продиктовані фактичним матеріалом та

обраним аспектом спостереження корпусної параметризації українських
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текстових зразків, а також послідовністю їхньої наукової експлікації, дали 

змогу дисертантці виявити беззаперечні переваги електронної форми 

корпусного аналізу усного монологічного мовлення, його теоретичних засад 

та основ практичного втілення на сучасному етапі розвитку вітчизняної 

мовознавчої науки.

Виконання окреслених у вступі завдань вимагало від дисертантки 

залучення до висвітлення обраної теми спеціальної фахової літератури 

(222 найменування), 98 джерел якої -  іншомовні, що суттєво употужнило 

теоретичну базу поданої до захисту роботи авторитетними різновекторними 

напрацюваннями закордонних учених.

У кваліфіковано виконаному першому розділі -  «Історичні та 

теоретико-практичні передумови корпусних досліджень» [с. 21-64] -  

узагальнено інформацію про корпусну лінгвістику як новий напрямок, 

сформований у кінці XX ст. для ґрунтовнішої наукової аргументації сучасних 

філологічних спостережень; за різними класифікаційними критеріями 

здійснено типологічну параметризацію корпусів текстів і, що особливо цінно, 

скрупульозно проаналізовано відомі у світовій та вітчизняній науковій 

практиці корпусні ресурси. Не зайвим буде зазначити, що кожна з 

окреслених проблем належно обґрунтована. Наприклад, характеризуючи 

корпус текстів як предмет наукового вивчення, Олена Юріївна Плахотнікова 

переконливо аргументувала різні підходи до визначення поняття термінів із 

компонентом ‘корпус’ (‘корпус т е к с т ів ‘текстовий корпус’, ‘корпус мови' , 

‘лінгвістичний корпус’, ‘національний корпус’ тощо), удокладнено 

зупинилася на потенційних термінологічних стандартах щодо записів усних 

текстів (‘корпус усного мовлення'', ‘мовленнєвий корпус’, ‘акустичний 

корпус’, ‘корпус текстів усного мовлення’ [с. 33, с. 35], при цьому впевнено 

обстоюючи власні погляди на точність трактування й функційну активність в 

україністиці навіть іншомовних номенів, як-от: ‘spoken language corpus’ чи 

‘speech corpus’, адже англійська мова в цій сфері сьогодні домінує.
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Незаперечною перевагою цього розділу вважаємо детальну 

типологічну характеристику корпусів тексту за динамічністю, стратегією 

побудови й використання, за метою створення, автентичністю, 

хронологічними параметрами, реалізацією мовної системи в тексті, за 

обсягом матеріалу, кількістю мов, зрештою, за особливостями лінгвістичної 

анотації та способами доступу до комп’ютерного опрацювання текстових 

масивів тощо [с. 43-49].

Переконливим екскурсом в історію становлення корпусної лінгвістики, 

критичним узагальненням як вітчизняних, так і світових напрацювань з 

окресленої проблеми дисертантка виявила глибину власної теоретичної 

підготовки, зосібна й у випадку констатації переваг функційно- 

прагматичного потенціалу саме корпусного аналізу усного мовлення. Проте, 

на наш погляд, цей розділ дещо переобтяжений системним цитуванням, хоч 

такий авторський підхід до реферування спеціальних фахових джерел, 

особливо іншомовних, виявляє справедливе бажання Олени Юріївни 

максимально точно донести до наукової спільноти інформацію про предмет 

і завдання корпусної лінгвістики, проблеми трактування її статусу та 

перспективи розбудови на теренах вітчизняної науки.

Логічно довершений і чітко структурований другий розділ -  

«Теоретичне підґрунтя побудови корпусу усного мовлення» -  вмотивовує 

сучасні підходи до створення електронних корпусів усного типу текстової 

комунікації, регламентує теоретико-методологічні засади моделювання таких 

вербальних структур. Вважаємо доречним огляд у цій частині дисертації всіх 

авторитетних у науці корпусів усного мовлення, призначених первісно для 

американського варіанта англійської мови й укладених передовсім із метою 

вивчення зв’язного / спонтанного мовлення й розуміння природної мови в 

діалогових системах, розпізнавання ізольованих цифр і цифрових 

послідовностей, аналізу ключових слів та систем ідентифікації мовця тощо 

[с. 66]. З-поміж них авторка удокладнено характеризує цифровий архів 

сучасних корпусів усного мовлення (аудіо- та відеозаписи понад 200 мов



світу), створений Інститутом психолінгвістики імені Макса Планка 

(м. Неймеген, Нідерланди), на сайті якого вона розмістила частину матеріалів 

КУТУМ (17 аудіозаписів тривалістю 60 хв. 28 сек.). Вибудовуючи власну 

концепцію про особливості корпусу українського усного мовлення, Олена 

Юріївна Плахотнікова не оминула своєю увагою низку акустичних ресурсів, 

що позиціонують методи моделювання вербальних структур в умовах, 

наприклад, спотворення сигналів, притаманних лініям комунікації, а це має 

виняткове практичне значення для ефективної роботи й українських систем 

автоматизованого розпізнавання мовлення. Методологічно доречним 

вважаємо аналіз особливостей укладання корпусу текстів, змістове 

наповнення якого відповідатиме конститутивним ознакам (за О. Демською, 

це репрезентативність, вичерпність, стандартність). До незаперечних переваг 

цієї частини теоретичного опису належить, ясна річ, і спроба дослідниці 

спроектувати Корпус українського транскрибованого усного мовлення в 

аспекті технологічного процесу [с. 86]. Анотаційні файли КУТУМ (на базі 

комп’ютерної програми ELAN) зорієнтовані на експлікацію кодифікованої 

вимови, фонетичної варіативності та відхилень від орфоепічних норм 

українського мовлення, зумовлених факультативними особливостями усного 

типу спілкування й параметрами індивідуальної артикуляції дикторів [с. 102].

Оскільки дисертантка загалом поділяє усталену в науковій практиці 

думку, що «корпуси усного мовлення повинні стати центральним 

компонентом сучасних корпусних лінгвістичних досліджень, адже усна 

форма мови є фундаментальною, вихідною й основною» [с. 65], то науково 

доречними в цьому розділі виявилися загальні засади транскрибування 

корпусних матеріалів і види транскрипції. Сказане засвідчує, що наукові 

концепції вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, викладені в цій частині 

наукової розвідки, є важливим теоретичним підґрунтям для верифікації 

емпіричного матеріалу в третьому, завершальному розділі -  «Корпус 

українського транскрибованого усного мовлення як інструмент дослідження 

усного мовлення». Цей розділ має виняткову вагу в контексті дослідницької



інтерпретації орфоепічних особливостей усного монологічного мовлення 

українців: авторка передбачила скрупульозний аналіз синтагматичного 

членування акустичного сигналу, а також начитаних дикторами аудіозаписів, 

які взято за основу для побудови КУТУМ; опис пошукових опцій у прототипі 

КУТУМ на базі веб-вузла, в інструменті Trova на сайті КУТУМ і в 

комп’ютерній програмі ELAN. Предметом найпильнішої уваги, природно, 

була підготовка експериментального матеріалу дослідження, джерелом якого 

слугували 28 аудіозаписів у * .wav-форматі (93 хв. 6 сек.) читаного й 

спонтанного мовлення 10-и дикторів, з-поміж яких лише п’ять позиціоновані 

як основні. Більшість аудіальних текстів (понад 89 хв.) належать до 

акустичного фонду лабораторії експериментальної фонетики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, віддзеркалюючи 

своєрідну динаміку вимовних модифікацій усних текстів із 2003 по 2014 pp.

Олена Юріївна Плахотнікова продемонструвала глибоку обізнаність у 

царині експериментальної методики аналізу корпусного моделювання усного 

мовлення, створивши КУТУМ як робочу модель для демонстрації й 

тестування її можливостей; вона схарактеризувала критерії добору дикторів 

та аналізу їхнього мовлення; етапи створення архіву аудіозаписів; укладання 

документації для Корпусу, а також забезпечення доступу до КУТУМ у 

мережі Інтернет. Науково доречним виявилося й пояснення особливостей 

створення транскрипції для аудіальних записів КУТУМ, зосібна звукових 

значень символів кириличної та латинської графіки (за Міжнародним 

фонетичним алфавітом), а також допоміжних транскрипційних символів.

Уведення в систему метамовних лінгвістичних термінів таких понять, 

як ‘діапазон варіативності орфоепічної норми’ із визначенням у ньому 

‘ядра’ і ‘периферії’ [с. 140], уможливлює, за нашим переконанням, 

об’єктивну конкретизацію артикуляційно-акустичних парадигм вокальних і 

консонантних одиниць у контексті моделювання орфоепічних стратегій 

українського літературного мовлення XXI ст.
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Достатній обсяг аналізованого матеріалу, доцільно застосовані методи 

наукового спостереження корпусу українського усного мовлення, а також 

додатки -  все це употужнює як загальні, так і конкретні висновки, які логічно 

випливають зі змісту дисертації і мають теоретичне (напрацювання 

теоретичних засад моделювання корпусів усного мовлення) та практичне 

значення (поглиблене вивчення української фонетики та орфоепії в 

навчальних курсах вишів), демонструючи належний рівень дисертаційної 

розвідки, її структурно-композиційну цілісність.

Теоретичні й практичні здобутки дисертації апробовані на 

міжнародних і всеукраїнських конференціях, а також у шести статтях, 

надрукованих у фахових виданнях України, закордонних збірниках, виданнях, 

зареєстрованих у наукометричних базах. Усі публікації одноосібні.

Зміст дисертації досить повно викладений і в опублікованому 

авторефераті.

Принципових зауважень до роботи немає, проте висловлюємо 

побажання, які, на нашу думку, не вплинуть на загальну високу оцінку 

дисертаційної праці:

1. Висновки про діапазон варіативності орфоепічних норм сучасного 

українського мовлення, зосібна з позицій визначення в ньому ‘ядра’ і 

‘периферії’, варто робити за результатами обстеження значно більшої 

кількості основних дикторів та потужнішого масиву усних текстів, що 

уможливить кодифікаційну цінність висловлених у дисертації пропозицій.

2. Текст дисертаційної роботи дещо переобтяжений супровідною 

інформацією про корпусні ресурси [с. 50-62, с. 65-78], водночас аналіз 

мовлення дикторів міг би бути більш розлогим, і тоді проблемну вимову 

вокальних і консонантних одиниць, пов’язаних, наприклад, із явищами 

уподібнення за глухістю, за м’якістю та за місцем і способом творення, 

можна було б прокоментувати в руслі експериментально визначених 

орфоепічних стратегій.
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3. Спосіб запису звукових одиниць та їхніх сполук у науковій роботі 

часто суперечить основним вимогам до фонетичного алфавіту, як, власне, і 

принципам традиційної фонетичної транскрипції в наукових і навчальних 

джерелах, що суттєво ускладнює сприйняття, а отже, і коментар неповної / 

повної асиміляції дзвінких приголосних у позиції перед глухими, гармонії 

голосних і редукції вокальних одиниць у ненаголошених позиціях (див.: 

[зав(еи)(зс)' ти] замість [завеизстй]).

З огляду на предмет вивчення (фонетичну варіативність норм 

літературної вимови сучасного українського мовлення), методологічні 

підходи до обґрунтування орфоепічних особливостей аудіотекстів, специфіку 

об’єкта дослідження (усне монологічне мовлення в читаному та спонтанному 

варіантах), а також беззаперечну наукову новизну проблеми дисертація 

Олени Юріївни Плахотнікової -  це винятково важлива спроба простежити в 

такому форматі теоретичні засади побудови корпусу українського усного 

мовлення та мотивувати основи його практичного втілення як нормативно- 

регулятивного критерію для подальшої розбудови прескриптивної 

орфоепічної моделі українського літературного мовлення XXI ст.

Вважаємо, що дисертація «Корпус українського усного мовлення: 

теоретичні засади побудови й основи практичного втілення» є вагомим 

здобутком у галузі вітчизняної лінгвістики, відповідає вимогам Постанови 

№ 567 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року «Порядок 

присудження наукових ступенів», а Плахотнікова Олена Юріївна заслуговує 

на присудження їй наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 -  українська мова.

Відділ діловодства та архіву 
'■«едського національного універсал  

імені Тараса Шевченка

Л.Ф. Українець
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ВІДГУК
офіційного опонента про дисертацію Плахотнікової Олени Юріївни 

«Корпус українського усного мовлення: теоретичні засади побудови й 
основи практичного втілення» (Київ, 2017. -  280 с.), подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 
10.02.01 -  українська мова; 035 -  філологія.

Сучасне мовознавче дослідження важко уявити без використання 

корпусу, оскільки використання корпусних даних дозволяє розглянути певне 

мовне явище у контексті (а найімовірніше, у кількох, кільканадцятьох, 

кількох сотнях, а може й більше контекстів). Тобто розглянути мовне явище 

в узусі, у вживанні, встановити, підтвердити або спростувати більш ранні 

відомості про нього. До того ж, звернення до корпусу значно пришвидшує 

добір фактичного матеріалу, без якого неможливо висунути або підтвердити 

жодну наукову гіпотезу. Переваги корпусів очевидні: вони дозволяють 

заощадити час, адже експериментальний матеріал уже зібрано й певним 

чином проаналізовано, а масиви даних зазвичай є достатньо великими; також 

у більшості електронних корпусів передбачені можливості пошуку.

Електронні корпуси активно використовують у світі вже більш ніж 

півстоліття, а як доводить О.Ю. Плахотнікова, початки корпусної лінгвістики 

можна знайти ще у конкордансах 800-літньої давнини (С. 40). Для 

української мови вже існує кілька електронних корпусів (за твердженням 

Олени Юріївни, чотири (С. 61-62), два з яких є відкритими). Якщо говорити 

про усне мовлення, то такі корпуси містять записи реального усного 

мовлення, а отже, репрезентують мовний узус на фонетичному рівні (тобто 

дають змогу з’ясувати, як конкретні вияви різних абстрактних одиниць 

(фонема та інші просодичні одиниці) взаємодіють у людському мовленні). 

Проте створення корпусу усного мовлення, який був би доступний 

користувачам у мережі Інтернет, досі залишалося відкритим питанням. Було 

кілька спроб створити корпуси усного (в першу чергу, діалектного) 

мовлення, про що згадує дисертантка (С. 77-78). Але О.Ю. Плахотнікова,

наскільки нам відомо, першою виклала корпус усного мовлення в Інтернеті.
в !

ВІД “ ^  f  Ш ь .  І 
Відділ діловодства та архіву і 

Київського національного університету І 
імені Тараса Шевченка І

----------------Г -И ІГ-І- И , . ................................ ^  і



Викладений корпус може надати інформацію про вимову вибраних дикторів 

(С. 106, Додаток Б до дисертації) у транскрипції з символів кириличної та 

латинської абетки, яку авторка розробила згідно з Міжнародним фонетичним 

алфавітом (С. 9 автореферату). Необхідність у спрощеній фонетичній 

транскрипції виникла у зв’язку з використанням наявних у мережі програм 

(ELAN) та програмних пакетів (Praat 5.4.17) для створення моделі корпусу й 

опрацювання записаних текстів, зокрема для їхнього анотування (перша) та 

якісного транскрибування (друга).

Інтерес до корпусів усного мовлення останнім часом зростає, про що 

свідчать публікації та виступи на конференціях і семінарах. Створення 

доступного, відкритого корпусу усного мовлення української мови -  значне 

досягнення дисертантки, яке вирізняє її роботу з-поміж інших. Отже, 

актуальність роботи не викликає сумнівів. Наукова новизна полягає у 

вагомому внескові в українську корпусну лінгвістику -  а корпусна 

лінгвістика, на наш погляд, входить до складу комп’ютерної лінгвістики, яка 

є і теоретичною, і прикладною дисципліною. Зокрема, це створення 

теоретичних засад моделювання корпусу усного мовлення: усталення 

терміну корпус текстів, корпус усного мовлення (СС. 31, 63), розвиток 

класифікації сучасних електронних корпусів текстів (С. 42-49), 

обґрунтування структурних характеристик Корпусу українського 

транскрибованого усного мовлення (КУТУМ) (С. 84, СС. 1, 7 автореферату) 

відповідно до цієї класифікації.

Теоретичне значення вбачаємо, зокрема, в обґрунтуванні сегментації 

мовленнєвого сигналу на синтагми в комп’ютерній програмі ELAN для 

транскрибування аудіозаписів КУТУМ (загальна кількість 1813 синтагм). 

Для фонетичного анотування бази даних аудіозаписів КУТУМ розроблено 

принципи транскрипції, адаптовані до комп’ютерної програми ELAN. Для 

позначення позиційних і комбінаторних змін звуків у потоці мовлення 

залучено допоміжні транскрипційні символи. Анотаційні файли КУТУМ, 

розроблені з використанням комп’ютерної програми ELAN, пристосовані до



пошукових можливостей цієї програми, а також до інформаційного пошуку 

за допомогою інструмента Trova на сайті The Language Archive (С. 4). Такий 

пошук задовольняє основні потреби досліджень фонетичної специфіки 

українського мовлення: забезпечує пошук усіх основних фонетичних 

одиниць у кириличній та латинській графіці -  від алофона до цілої синтагми. 

Теоретичні засади створення корпусу усного мовлення становлять 

універсальну модель, яка може бути використана для побудови подібного 

ресурсу для будь-якої мови, незалежно від специфіки її фонетичної будови.

Уважаємо дуже важливим теоретичним результатом роботи й те, що 

авторкою розглянуто й виявлено типові для сучасного українського усного 

мовлення тенденції фонетичної варіативності норм літературної вимови, 

встановлено межі ядра і периферії варіативності орфоепічної норми та 

відхилення від неї.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження полягає в побудові корпусу усного мовлення як інтернет- 

ресурсу. КУТУМ може бути використаний і для подальших лінгвістичних 

досліджень фонетичної варіативності сучасного українського мовлення, і з 

навчальною метою -  у курсі вивчення української фонетики та орфоепії, а 

також української мови як іноземної, тому що орфографічний запис текстів 

українською та англійською мовами, що міститься в КУТУМ, ілюструє 

вимову, наголошення слів та просодичну організацію речень та дає 

можливість використовувати переклад синтагм англійською мовою.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, переліку цитованих у 

роботі наукових праць із 222 позицій (143 -  іноземними мовами), висновків 

та п’ятьох додатків (останній, п’ятий, не характеризує корпус, це список 

публікацій за темою дисертації).

У Вступі, крім мети, завдань, актуальності та новизни, об’єкта і 

предмета дослідження, описано матеріал, яким є 26 аудіозаписів читаного 

мовлення і 2 спонтанного, та методи дослідження. Зрозуміло, що складність 

поставлених у роботі завдань спричинила вибір методів: загальнонаукових та



спеціальних. Огляд стану проблеми здійснено за допомогою теоретичних 

загальнонаукових методів. Емпірико-теоретичні методи (метод 

моделювання) слугували для створення теоретичних засад формування 

моделі корпусу усного мовлення та побудови КУТУМ. Згадані спеціальні 

методи -  це аудитивний та акустичний аналіз. Аудитивний аналіз 

використано для початкової інтерпретації фонетичного матеріалу 

дослідження й виявлення характеристик усного мовлення дикторів. 

Акустичний аналіз застосовано для підтвердження результатів аудитивного 

аналізу й проведення процедури фонетичного транскрибування мовлення 

дикторів. Аудитивний та акустичний аналіз мовленнєвого сигналу здійснено 

за допомогою комп’ютерних програм ELAN і Praat. Вивчення особливостей 

мовлення дикторів базувалося на методах емпіричного дослідження, зокрема, 

був використаний метод кількісних підрахунків (С. 17).

Проблематику, теоретичні здобутки та практичне значення дисертації 

представлено у 6 публікаціях у провідних фахових виданнях України, з яких 

одна стаття у виданні, яке входить до міжнародної наукометричної бази 

даних “Index Copernicus”; в одній статті в закордонному науковому виданні, 

зареєстрованому в міжнародній наукометричній базі даних “РІНЦ”; у тезах 

доповіді на інтернет-конференції у м. Казань. Апробовано результати роботи 

на Всеукраїнській, Всеросійській та семи Міжнародних наукових 

конференціях. Публікації повністю відбивають зміст дисертації.

Дисертація чітко структурована і добре оформлена, особливо слід 

наголосити на вдалому використанні шести таблиць, які є дуже 

інформативними.

Поглиблений огляд передумов корпусних досліджень представлений у 

першому розділі (С. 21-64). Тут же викладено поняття лінгвістичної анотації, 

використовуваної авторкою: «1) уся інтерпретативна лінгвістична інформація 

про мовно релевантні одиниці, що безпосередньо пов’язана з мовленнєвим 

сигналом; 2) практика введення цієї інформації в комп’ютерній програмі; 3) 

наявність такої інформації в корпусі» (С. 48).



Другий розділ присвячено питанням теоретичного опрацювання 

підґрунтя побудови корпусу усного мовлення. Лінгвістами визначено основні 

ознаки корпусів текстів, серед яких: репрезентативність -  здатність корпусу 

відображати всі властивості способів та сфер реалізації мови, представлених 

у корпусі (предметну галузь корпусу); вичерпність -  оптимальне вираження 

предметної галузі корпусу; стандартність -  дотримання уніфікованих 

процедур опрацювання природної мови програмними засобами; 

автентичність -  уведення до корпусу реальних текстів мовлення, створених 

носіями мови в процесі мовленнєвої комунікації; відібраність -  обмеження 

фактичного матеріалу корпусу шляхом застосування чітких правил відбору 

фрагментів мовлення; збалансованість -  співвідношення текстів у корпусі, 

що відповідає їхньому природному співвідношенню у мові. На нашу думку, 

дослідниці вдалося реалізувати такі ознаки електронного корпусу, як 

стандартність, автентичність і відібраність. Обсяг матеріалу дослідження 

невеликий, саме тому вимоги репрезентативності, вичерпності й 

збалансованості не можна застосувати до КУТУМ.

Перед авторкою стояло завдання зробити реальний електронний корпус, 

а отже -  завдання вибору програми, яка б дозволила його побудову, анотацію 

у ньому одиниць і пошук у побудованому корпусі. Такою програмою став 

ELAN (С.96-100). Важливим завданням у контексті дослідження було 

укладання сегментованих і анотованих корпусів усного українського 

мовлення, що дають можливість опрацьовувати звукову реалізацію 

записаних текстів у вигляді транскрипції. Саме тому виникла потреба 

створити КУТУМ, у якому було б зафіксовано особливості аудіотекстів 

сучасного українського літературного мовлення. За структурними 

характеристиками О.Ю. Плахотнікова цілком справедливо визначає КУТУМ 

як: дослідницький; мультимедійний; фрагментний; статичний; синхронний; 

мономовний; фонетично анотований корпус.

Складне питання транскрибування усних текстів для КУТУМ 

дисертантка вирішує, використовуючи спрощену фонетичну транскрипцію.



При транскрибуванні усних текстів для КУТУМ Олена Юріївна 

дотримувалась принципів фонологічної школи JI.B. Щерби й застосовувала 

спрощену фонетичну індивідуалізовану транскрипцію. Використання 

спрощеної фонетичної транскрипції, на нашу думку, дозволило адаптувати 

транскрипційні записи до середовища комп’ютерних програм. Також 

індивідуалізовані транскрипції мовлення дикторів сприяли виявленню й 

систематизації індивідуальних особливостей мовлення і типових рис та 

відхилень від орфоепічних норм.

КУТУМ складається з анотаційних файлів аудіозапису, для яких обрано 

таку структуру та ієрархію рівнів анотації: «1) орфографічний запис 

аудіотексту з пунктуаційними знаками (кореневий рівень анотації 

“Orthography”); 2) спрощена фонетична індивідуалізована транскрипція 

українського мовлення засобами кириличної графіки (залежний рівень 

анотації “Transcription”); 3) спрощена фонетична індивідуалізована 

транскрипція українського мовлення засобами латинської графіки (залежний 

рівень анотації “Transcription IP А”)» (С. 100).

У третьому розділі (С. 104-182) авторка виклала результати 

застосування створеного корпусу для дослідження усного мовлення:

1) методику створення КУТУМ, тобто підготовку матеріалу, добір дикторів, 

створення архіву аудіозаписів, створення анотаційного файлу, укладання 

документації і забезпечення доступу до КУТУМ в мережі Інтернет;

2) особливості поділу тексту на синтагми; 3) особливості використання 

кириличних та латинських символів для спрощеної фонетичної транскрипції 

(і використання допоміжних символів). Описано також структуру бази даних 

КУТУМ і -  що найважливіше з лінгвістичного погляду -  проаналізовано 

усне мовлення дикторів. Виявлено явища: вокалізації, елізії, асиміляції за 

глухістю, асиміляції за місцем і способом творення та асиміляції за м’якістю. 

У відсотках було вирахувано діапазон варіативності в межах норми (ядро і 

периферія) та відхилення від норми (Таблиця 3.1, С. 164).



У цьому ж розділі подано можливості пошуку у КУТУМ. Скажімо, 

простий пошук у межах одного анотаційного файлу в програмі ELAN 

дозволяє вибрати символи, звуки, слова і словосполучення (якщо шукати на 

всіх рівнях анотації) (С. 181).

Загальні висновки, як і висновки до кожного розділу, повні, 

обґрунтовані, логічно випливають зі змісту дисертації.

Автореферат чітко структурований і відповідає змістові дисертації.

Високо оцінюючи внесок О.Ю. Плахотнікової в українську корпусну 

лінгвістику, хотілося би зупинитися на деяких дискусійних моментах або 

поставити питання авторці.

1) На сторінках 41 та 44 згадані картотеки, як попередники електронних 

корпусів. В Інституті української мови НАН України створено 

електронну картотеку «портретів слів», для відстеження динаміки 

функціонування нової або актуалізованої лексики. Це дослідницький, 

закритий продукт, але розпочато реалізацію проекту оцифрування 

паперової картотеки Інституту, яку планують зробити відкритою, тобто 

про електронні картотеки теж варто було би згадати. Тим більше, що 

опис метаданих, представлений у роботі, є аналогічним тому, який 

використовують в електронних картотеках.

2) Чи відповідає довжина синтагми критерію 7+2 одиниці?

3) B.C. Перебийніс свого часу встановила межі ядра і периферії мовних 

(зокрема, фонетичних) явищ: 75% : 25%. Чим можна пояснити 34 % 

(явище асиміляції за глухістю) і 47% складу ядра (явище асиміляції за 

місцем і способом творення)?

Проте висловлені зауваження та питання не ставлять під сумнів 

наукову концепцію дослідження, не знецінюють теоретичної та практичної 

вагомості отриманих результатів і не впливають на загальне позитивне 

враження від роботи. Вони стосуються переважно дискусійних питань або 

відкривають перспективи подальших наукових пошуків. На підставі 

докладно прорецензованої проблематики дисертації можемо високо оцінити



її як ґрунтовне теоретичне дослідження з українського мовознавства, 

присвячене актуальній проблемі -  створенню Корпусу українського 

транскрибованого усного мовлення, яке має конкретний практичний вихід -  

електронний корпус, поки що невеликий.

Уважаємо, що дисертація «Корпус українського усного мовлення: 

теоретичні засади побудови й основи практичного втілення» є самостійним 

завершеним дослідженням, яке відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24.07.2013 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами 

Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 року та № 1159 від 

30.12.2015 року), а її авторка -  Плахотнікова Олена Юріївна -  заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 -  українська мова.

Офіційний опонент -  
кандидат філологічних наук, 
старший науковий співробітник відділу 
лексикології, лексикографії та 
структурно-математичної лінгвістики 
Інституту української мови НАН України Ю.В. Романюк
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